Tábor II., IV. a VI. oddílu
12. – 26. 7. 2014, Kvíčalka
Podoba táboření na Kvíčalce zažila během druhých čtrnácti
dní července po čtyřech letech velký „comeback“. Zatímco
minulý rok šel každý oddíl po své cestě či na zkušenou do
skautského světa se středisky z jiných měst, letos padlo
rozhodnutí opět spojit síly rovnou tří oddílů a zakončit tak
celoroční aktivity táborem ve velkém stylu.
Z II., IV. a VI. oddílu se dohromady sešlo osm družin.
K nejmladšímu a zároveň holčičímu obsazení patřily Srnky,
Sasanky, Lišky a Vlčice. Kategorii skautek a skautů zastupovali
Stonožky, Svišti, Orlíci a Kamzíci. Nemálo bylo letos i vedoucích. V kompletním počtu tábor dosáhl kolem 70 účastníků.
I tentokrát se kluci z řad vedoucích postarali o výrazné
zpestření života táborníkova. Díky přísunu elektřiny, který
zajišťoval vlastnoručně vyrobený solární panel a další
technika, opět spatřilo světlo světa vysílání táborové televize
Bahno TV. Probíhalo formou promítání na hřišti a vždy
sklidilo obrovský úspěch. Naši „reportéři“ se v celkem čtyřech dílech snažili zachytit nejzajímavější
dění tábora a nebyla nouze ani o nadmíru
zábavné pořady vymyšlené dětmi samotnými,
jako například Hloupý & Hloupější či Hry bez
hranic. Novinkou se stal i cyklus Alenky s Nikčou
zvaný Powell & Rajch, kteří nás pravidelně seznamoval s různorodými pochoutkami.
Je jasné, že za projektem táborové televize se
ukrývá spousta práce a času, proto je třeba
jmenovitě Honzíkovi, Pepovi a Kubovi složit velkou poklonu a dík.
Celých 14 dní nás provázela celotáborová hra začleněná do doby průmyslové revoluce s názvem
Boj za lepší království. Děti se staly nespokojenými obyvateli špatně vedené země, jejichž hlavním
cílem bylo zlepšit své živobytí, jít kupředu v duchu technického pokroku a svrhnout současného
krále s jeho chotí. Na trůn pak měl být dosazen původní král Boris, o němž bylo známo, že je po
smrti. Poté, co najevo vyšla informace, že Boris žije, obyvatelé, odhodláni naplnit své touhy po
lepším zítřku, pod vedením Borise přichystali vzpouru. Vrcholem CTH se stala závěrečná krvavá
bitva, kdy Boris zabil krále a byl vítěznou družinou
znovu korunován a postaven do čela království.
Kromě etapovky se táborníci vyřádili i při jiných
hrách. Za zmínku stojí například Kanci, bolestivá a
u vedoucích méně oblíbená hra , či Pevnost
Boyard, jen málo vzdálená od reality. Své kreativní schopnosti prověřili při konstrukcích mostů
přes řeku Kwai a ty zdravotnické zase při velmi
věrohodné Záchrance, kde na dlouhé otálení není
čas. Kvíčalka letos dokonce našla i svůj talent,
nejen v této známé velesoutěži, ale i při hře Mise
na Mars, kdy se pouze jedné družině podařilo

vyrobit raketu bezpečnou pro vajíčko uvnitř. Nechyběl ani závěrečný tvrdý boj o poklad, který vždy
patřičně zakouzlí s výsledky celotáborového bodování. Tento rok byl ovšem očividně velice dobře
ukryt… Překvapením se stala i vícedílná „bojovka“ Kdo přežije, kterou podle reálného námětu
přichystaly Pája N. s Terkou a při níž řada účastníků posunula své hranice.
Je dobrým zvykem na táboře vytvořit něco
nového. I letos tomu tak bylo. Pod vedením
Darzího a dle jeho vize započala stavba nového
dřevníku, která zásluhou pánského osazenstva
odsýpala opravdu rychle a dřevník nám přímo
rostl před očima.
A co se dále nadmíru vyvedlo? Naprosto
přenádherné počasí. Ocenilo se zejména při
výpravách, které družiny jednotlivě podnikly v
polovině tábora. Zatímco kluci putovali na lom v
Březině a přespali na Hušáku, Stonožky se přes něj
vypravily na koupaliště do Velkých Opatovic a noc
strávily na Cimburku. Menší zase stihli zhlédnout všechny divy okolí včetně Bouzova.
Zmínit se musí i úspěch Papriky a Dominika, kteří udatně pokořili tři orlí pera. Ještě jednou – velká
gratulace! Vyšvihnout velké poděkování je ale třeba všem, co se na táboře jakkoli podíleli
(s obavou z možného opomnění, nechť se v tomto poděkování každý najde ).
Jenže jak už to bývá, když je skvěle, čas ubíhá o to rychleji. A tak, než jsme se nadáli, byl tu konec.
Kromě zármutku z rozloučení jsme si ale v srdci odnesli i dobrý pocit z jistoty, že když se chce, dají
se dělat divy. A dětem jsme opět ukázali, že skaut není žádný „retro“, ale je prostě „IN“. A to je
v pořádkuuu!!! 
Mirka

Živé vysílání Bahno TV na YouTube: 1. díl (31 min) 2. díl (34 min) 3. díl (36 min) 4. díl (56 min)

