Tábor vlčat z 1. oddílu „Bílá stopa“
3. - 16. 7. 2011, Trpík
V letošním roce jsme si opět po dvou letech na
Kvíčalce domluvili tábořiště v Trpíku. Nejprve
jsem měl obavy z prvního termínu a tím spojenou
stavbu a přípravu tábora. Vše vyřešili svitavští
skauti a roveři, kteří zde trávili týden před
prázdninami a tábor postavili a zařídili.
Na tábořiště jsme přijeli v neděli odpoledne za
vydatného deště. Kluci se postupně na etapy
zabydlovali, takže večer všichni uléhali relativně
v suchu. Déšť trval až do pondělního odpoledne
a byl to poslední dlouhodobý déšť našeho tábora.
Jak už to na našich táborech bývá, dobrá polovina členstva
byli nováčci a tak se táborové dění zpočátku rozjíždělo
trochu ztuha. Ale po pár dnech vše makalo tak jak má.
Celým táborem nás provázela hra HOBIT, a tak se to po
okolí tábora hemžilo elfy a skřety, se kterými probíhali kruté
boje. O volných slunečných chvílích většina vlčat stavěla na
místním potůčku přehrady nebo střílela z luků. Jedno
odpoledne jsme navštívili bazén v České Třebové, kde jsme
se řádně vyblbli, ale mnozí si i splnili bobříka plavce.
Běžný táborový den byl po ranním nástupu a prohlídce stanů
zahájen přípravou dřeva do kuchyně tzv. Klacikýýý a po
přesnídávce začaly hry, turnaje, plnění bobříků a jiné
aktivity. Po obědě a poledním klidu následovala CTH nebo
větší hra a po svačině druhá hra. Po večeři a nástupu kluci
vytáhli kytary a mnozí si poseděli u stožáru a zazpívali.
Program pro všech 25 vlčat zvládli připravit
a koordinovat Indy s Kubou ve spolupráci s bratry
Marvanovými, Kuldou a Hafanem. O jídlo ve
všech podobách se tradičně starala Jiřka, letos ve
spolupráci s Vášou. A na to vše jsem dohlížel já.
Myslím si, že se nám i letos tábor podařil a že
mnozí nováčci opět mile překvapili a dokázali si,
že i bez mobilů a návštěvy rodičů se dá prožít
pěkných 14 dní pod stany v přírodě.
A ty noční bouřky? Tak ty skoro všichni prospali.

Aladin

