tábor na faře 2016
25. – 29.7. 2016
V prázdninovém týdnu od 25. - 29.7. 2016 se vlkošská fara změnila v pevnost Boyard a podle
počtu přihlášených dětí (36) se ukázalo, že jsme se dětem letos trefili do noty. Teď už jenom zbývalo
naplnit jejich očekávání. A pokud jste tuto soutěž někdy viděli v televizi, určitě mi věříte, že jejich
očekávání byla OBROVSKÁ.
Jako každý rok, tak i letos jsme měli pět oddílů - zelené Jestřáby, modré Žraloky, žluté Štíry,
černé Draky a červené Kobry a každý oddíl měl za úkol získat nejprve 5 klíčů, kterými se odemyká brána
k pokladu a následně 5 indicií, ze kterých se musí složit heslo. Bez hesla se totiž nemůže k pokladu.

My vedoucí jsme zodpovědně prověřovali u dětí - inspirováni soutěží v televizi - schopnosti,
dovednosti, rychlost, bystrou hlavu a já nevím co všechno ještě, ale děti se nenechaly zahanbit
a překonávaly samy sebe. Když například se zavázanýma očima hledaly klíč v tajuplných nádobách, ve
kterých to píchalo, klouzalo, sypalo se mezi prsty ......, když ve sklepě, osvětleném jen svíčkami,
soutěžily jestli mají lepší postřeh než přítomný Mistr, nebo když měly v podvečerním šeru navštívit otce
Fura v potemnělé kostelní věži, aby zodpověděly záludnou otázku....... I když na ně každý den číhaly
nové soutěž e a nástrahy, měly ve středu všechny týmy potřebné klíče ve svém držení.

Získat indicie už pro ně byla hračka. Vytvořit z indicií heslo, které by umožnilo získat poklad, se
však z počátku zdálo být jako nepřekonatelný problém. Pro ty, kdo rádi soutěží, uvádím příklady indicií
pro jeden -strom, odtučňovat, pomeranč, lékařství, lázně a pro druhý oddíl - elektrika, houpačka,
volejbal, ryba, pavouk. Už víte? Pokud ne, máme pro Vás další úkol - musíte se zeptat některého
táborníka.
Co říct na závěr? Nejspíš to, že všechno dobře dopadlo, pevnost vydala své poklady, nikomu
se nic nestalo, o naše hladové žaludky bylo jako vždy výborně postaráno, že jsme se celý týden krásně
bavili, utužili kamarádské vztahy a všechno zakončili pátečním opékáním špekáčků.
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