Skautský tábor na Štilečku
Jen několik kilometrů od Sedlčan se letos konal náš střediskový tábor. Celkem 20 vlčat,
světlušek, skautů a skautek pod vedením roverů a oldskautů, ti všichni ze střediska Votice a oddílů z
Votic a Vrchotových Janovic, si tu užili prvních 14 prázdninových dnů.
Letošní celotáborovou hrou byl pravěk. Když děti přijely na tábořiště, byli tam
pravěcí lidé, kteří obývali naši osadu. Společně jsme se domluvili, že tam budeme 14 dní přežívat
společně a společně uctívat totem; ten nám však někdo ukradl. Takže naším úkolem bylo nejen
získat totem zpět ale i přežít v nepřízni bohů, kteří na nás byli rozzlobeni za to, že jsme totem
neuhlídali. My jsme pochopitelně totem zpět získali, přežili nepřízeň bohů a nejen to. Stihly jsme si
zahrát spoustu sportovních her, domů jsme si přivezli krásné rukodělné výrobky, ale také soutěžili
na téma “skauti mají talent”, kde disciplínami byly tanec, zpěv, gymnastika a divadlo.
Děti byly nejúžasnější na světě, všechny se moc snažily. Chovaly se jako opravdovská pravěká
tlupa, starší pomáhaly mladším, nikdo (téměř ) se s nikým nehádal ani nepral, na všem se
domluvily, spolupracovaly v soutěžích i v celotáborové hře, která měla překvapivý závěr. Všechny
tlupy (4) se umístily se stejným počtem bodů na druhém místě. Žádná nebyla výrazně silná ani
slabá, všechny byly vyrovnané. Na táboře panovala skvělá, veselá nálada, kterou občas pokazilo
snad jen nepěkné počasí, malé nedorozumnění mezi vedoucími nebo snad nějaká ta zdravotní potíž.
Nesmíme také zapomenout pochválit naše skvělé kuchařky, které nám stále připravovaly to
nejúžasnější jídlo (všem nám moc chutnalo), a také poděkovat sponzorům, z Janovic konkrétně
obchodům Čiperových a paní Zíkové.
Mohlo být víc sluníčka a teplých dnů a méně bouřek a deště, ale i tak jsme si těch 14 dnů opravdu
užili. Stihli jsme se podívat po okolí tábora i ojediněle obdivovat krásný západ slunce, který je v
tomto kraji úžasným zážitkem, stihli jsme i slavnostní táborový oheň, abychom do naší velké
skautské rodiny přijali nové členy. Toho co jsme nestihli bylo opravdu málo. Něco stihneme na
našich schůzkách, něco nám zůstane na příští prázdniny a příští tábor.
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