Tábor skautek a světlušek z 6. oddílu Medura
27. 7. – 5. 8. 2012, Kvíčalka
Ve dnech 27. 7. – 5. 8. 2012 se uskutečnil tábor
skautek a světlušek 6. oddílu MEDURA. Tábor se
konal na Kvíčalce a zúčastnily se ho družiny Sasanky a Plejády a naše řady rozšířil Milánek.
Vedení tábora se letos ujala Eva a ve chvílích
potřeby ji vzorně zastupoval Adam. O bolístky a
bebínka se starala zdravotnice Eliška a neméně
podstatné role rádkyň letos převzaly Myšky.
Celý tábor se nesl v duchu CTH, jež letos bylo na motivy knihy Aloise
Jiráska – Staré pověsti české. Děti hned v úvodu celotáborové hry
čekalo překvapení v podobě kostýmu připravených maminkami. Nic už
tedy nebránilo setkání s významnými osobnostmi naší minulosti.
Navštívila nás kněžna Libuše, kníže Krok, Bruncvík, silný Bořivoj,
Rudolf II., Golem a vězeň Dalibor. CTH nakonec vyhrála hnědá
družinka ve složení Barča Boukalová, Týnka Hlavová a Janička
Matoušková.
Kromě CTH jsme na táboře hráli mnoho drobných her. Nechybělo tradiční Safari, Zlatonosný
potok, Matylda, Pevnost Boyard, Magie a jiné hry. Po sečtení bodíku byla v CTB (celotáborovém
bodování) lepší oranžová družinka (Růženka Suchomelová, Verunka Rejchrtová, Lucka Kolaříková
a Míla Galuška).
V polovině tábora k nám zavítal štáb televize „JOJ Kvíčala“ a
uspořádal casting na novou reality show „Kvíčala má talent“. Bylo
těžké rozhodnout, kdo postoupí do finálového odpoledne. Soutěže se
zúčastnily kouzelnice, mažoretky, zumba tanečnice, artistky a další…
Do finálového odpoledne nakonec postoupilo pět talentů. Vítězem a
největším

talentem

se

stala

kouzelnice Verunka.
Aby si děti pouze nehrály, byla
pro ně připravena také Skautská univerzita, po jejímž absolvování jim byl předán diplom, složily přísahu, že se budou
celý rok pilně učit a jako dárek dostaly absolventskou čapku.

V závěru tábora nás čekal táborák a potom už jsme se rozjeli plni vzpomínek a krásných zážitků
domů k rodičům. (Eliška)
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