Tábor rodičů s dětmi ROSA (rodinný skauting)
18. 8. – 25. 8. 2012, Kvíčalka
V srpnu se rodiče se svými ratolestmi rozjeli již potřetí na tábor ROSA. I letos nás čekalo příjemné
prostředí Kvíčalky. Tábora se účastnilo třináct dospělých a 17 dětí ve věku 4 – 17 let.
Celý tábor se nesl v duchu fotbalového mistrovství,
které nám nahradilo klasickou celotáborovou hru.
Na mistrovství byly k vidění samé vynikající týmy,
které sváděly tvrdé boje o první místo a předváděly
skvělou formu. Na prvním místě se nakonec umístil
tým FC Latrína a jen v těsném závěsu zůstaly FC
Kvíčala a FC Bahňák. Dodržování pravidel hlídal
světoznámý rozhodčí Pepa Musil a nesměly chybět
ani krásné roztleskávačky z řad maminek (Alča,
Maurenc, Jana K., Jana A., Iva, Milka a Jaruška).
Samozřejmě nechyběly ani hry. Děti byly rozděleny do dvou skupin, v nichž mezi sebou soutěžily.
Prokazovaly odvahu při sfoukávání svíček tajemné
indiánky, vyhlásily boj skupince kubánských pašeráků, pomohly najít Sněhurce všech sedm trpaslíků,
výrazně zvedly laťku světových rekordů na Vodní
olympiádě a nakonec svedly boj o poklad. V průběhu tábora děti luštily o poledním klidu křížovky a ti šikovnější i sudoku, za což byly vždy každý
večer na nástupu odměněni. Po sečtení bodíků nakonec vyhrála „Lesní pěchota“ složená z Toma a
Peťuly, Honzíka, Ondry, Barči, Lukáška, Románka a Káťi. Na druhém místě se umístili „Dračí
jezdci“ – Milánek, Ráďa, Adam, Ondra, Tom, Davídek a Dan.
Kromě fotbalu, her a závodění na nás čekalo
mnoho překvapení. Hned první večer zahájila tábor
svojí ohnivou show Sany z Moravské Třebové a v
polovině tábora děti čekal výlet na Osadu Lípa, kde
se mohly svézt na koních a poníkovi. Proběhla také
soutěž
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bezkonkurenčně vyhrál hejkal Milánek.
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Přes všechny hry a zábavu nechyběl táboru pevný řád. Každé
ráno nás čekala tematická rozcvička s Eliškou, nástupy pod
taktovkou Maurenc, program, do jehož příprav se zapojili
všechny rodiče i s mláďaty Peťou a Káťou, pravidelná strava
z kuchyně Jany Č. a Milana. Každý den končil čtením večerníčků. První o Hejáskovi a Jujdáskovi byl pro menší děti a pro
ty větší následovali Hoši od Bobří řeky. Celý tábor byl
nakonec symbolicky ukončen čtvrtečním táborákem a oficiálně pátečním slavnostním nástupem, kde byli vyhlášeni ti
nejlepší a rozdány ceny. A v sobotu jsme mohli spokojení a plni zážitků odjet domů… (Eliška)
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