Tábor pro rodiče s dětmi
5. – 12. 7. 2014, Kvíčalka
Rok se s rokem sešel a už jsou tu zase
prázdniny a s nimi již 14. tábor pro rodiče
s dětmi - Kvíčalka 2014 pod záštitou
střediska Junáka v Moravské Třebové.
Letos, tentokrát už na začátku července,
se opět sešla skupina dětí (ve věku 4 - 11
let) společně s rodiči, aby si užily krásný
týden v přírodě, stranou od technických
vymožeností, a aby se potkaly s kamarády, naučily se spoustu nových věcí a pobavily se při různých hrách.
Táborníky přivítal slavný cestovatel Willy Fog, který je vyzval
k následování jeho cesty kolem světa za 80 dnů. Táborníci měli za
úkol vypravit se z Londýna, přeplavat kanál La Manche, procestovat Evropu a poznat významné pamětihodnosti v Evropě. Následovalo překonání pohoří Uralu a náročný výstup na laně na
nejvyšší horu Mount Everest, kde družstva vztyčila své vlajky. Poté
cestovatelé přeletěli balónem do Austrálie k protinožcům. Vyzkoušeli si, jak se žije protinožcům, když „musí být hlavou dolů“. Cesta
probíhala i v noci, zatoulali jsme se až na jižní pól, kde v rámci
noční hry děti sbíraly ledové kry. S ránem už všechny přivítal
šaman v Jižní Americe. Pozor, v Americe žijí lamy a jsou schopny
plivat až 4 metry daleko, nedalo nám to a museli jsme to také
vyzkoušet. Malí cestovatelé potkali při svém
putování nejen lamy,
ale i další zvířata –
geparda, lva, gorilu,
plameňáka, kudu, velblouda, želvu, zebru či krokodýla. Cestování však něco
stojí a družstva potřebovala získat prostředky na další
cestu, jak jinak než rýžováním zlata. A dále putování na
lodičkách po moři, přechod přes Afriku a rychle
stihnout včas návrat do reformního klubu, kde vítěze
očekával Willy Fog a vyhraná odměna.
Děti se hravou formou učily týmové spolupráci, ale i soupeření, protáhly svá tělíčka při soutěžích,
zdokonalily si své znalosti o jednotlivých světadílech a jejich obyvatelích, prokázaly svou odvahu
nejen při noční stezce odvahy, ale po celou dobu tábora. Počasí nám přálo a letos jsme nepotřebovali ani teplé oblečení a pláštěnky jako v předchozích letech.

Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se
podíleli na organizaci a průběhu celého tábora –
vedoucí tábora Evě Kubínové, hospodáři, kuchařům, kteří se o nás vzorně starali a dobře nám
vařili a také všem rodičům i dětem, protože jsme
si užili společně krásný týden plný her, pohody
a zábavy. Tábor bavil nejen děti, ale i rodiče a
doufám, že se zase všichni příští rok rádi společně sejdeme na Kvíčalce.
Velké poděkování patří našim sponzorům za krásné odměny, které si dětičky radostně odnášely za
svá celodenní snažení při hrách, práci a jiných táborových činnostech.
Jana Vargová se synem Danečkem (7 let)
více na http://www.taborprorodicesdetmi.wz.cz

