Sraz prvních roverů ze začátku devadesátých let
aneb Pepínovců
na Kvíčalce
v rámci Tábora pro rodiče s dětmi
Už je tomu drahně let (skoro 20), kdy jsme si říkali
roveři, ale ani čas nepřetrhal naše přátelství a lásku
ke Kvíčalce. Sešli jsme se na víkendovce na
Kvíčalce po šesti letech v r. 1998 a pak se o to
snažili ještě mockrát, ale vypadá to, že největší
úspěch má spojení srazu a tábora na Kvíčalce, což
nám evokuje zde prožitá dětská a dospívající léta
s mnoha a mnoha společnými zážitky a je tak pro
nás největším lákadlem. Poprvé po dlouhých
letech jsme se viděli loni na Táboře pro rodiče
s dětmi a letos už dopředu plánovali na poslední
den a večer srazík s pozváním spousty hostů, kteří nám jsou blízcí.
Den D nastal v pátek 30.7.2010 v předvečer
zakončení tábora, ale vlastně jsme se "srazili" už
na celý tábor. Sešlo se nás zdravé jádro - Jura
Šmeral s Renčou, Išuna, Kikina, Evík, připojil se
Orlík David Nekovář a Vlaštovka Pavla Vacková
(roz. Moravcová), dojeli Pepíno i Madla s dětmi,
z pracovních důvodů se omluvili KaKamila, Satan,
Ondra Hák, Jára a z táborových důvodů Petr
a Pavel Holasovi. Z hostů přijel Boob na dva
večery, Kajtl, Vlastík a z dovolenkových důvodů
se omluvili Jessie, Milušák a Aladin.
V rámci tábora jsme prožili společný týden a bylo
nám tak dobře, že nás nerozhodilo ani zřejmě
nejstudenější a nejpropršenější počasí prázdnin.
Jen nás v tom dešti a blátíčku ti mrňousi utahali asi
o kapku víc než za sluníčka, ale my se nedali,
nevyměkli a vydrželi až do konce. Z 20 dětí byla
nejmladší účastnicí šestiměsíční Kikinina Kačenka
a dokonce to celý týden zvládla i ve stanu, šikulka.
Nejstarší byli tři sedmiletí – takže vážně tábor
prťátek.
Kroniku si píšeme průběžně už těch 20 let – takže nám i letos přibude další zápis a určo
budem vzpomínat i u foteček na táborových webovkách www.taborprorodicesdetmi.wz.cz
a hlavně se těšíme, že se za rok zase sejdem na táboře na Kvíčalce!!!
Evík

„Když jsme začínali, bylo mi dvacet a těm mým
Roverům a Starším skautkám mezi 15ti a 19ti. Bylo
to velmi spontánní. Prostě to chtělo něco dělat
a nenechat tyhle „děcka“ jen tak. Chytlo se to
a záznamy v naší kronice ukazují, že jsme se
opravdu nenudili. Teď je nám o 20 let více a je to
jako včera. Každý sice máme své nové světy, ale to
něco uvnitř se nezměnilo. A co mě hřeje nejvíc?
Že z těch „děcek“ vyrostli slušní lidé, kteří ty naše
hodnoty předávají další generaci. Asi už stárnu,
ale takhle to opravdu cítím.“
Pepíno

Ani nemám, co bych doplnil. Snad jen, že kuchařky
nám to povyšily na interhotel a neustálý přísun
vynikající potravy naštěstí vyrovnal zvýšený
kmitočet našich končetin v důsledku intenzivních
aktivit našich děti.
David

Letošní tábor neměl chybu, jenom to počasí se
nám to snažilo zkazit. Ale my jsme se nedali.
Všechno bylo náramně pohodové - od programu
až po kuchyň. Děti se vykrmily, rodiče zahájili
dietu hned po návratu a museli doma vyrobit místo
pro nové hračky, které si děti vysoutěžily. Moc
děkujeme a těšíme se na příští rok v podobné
sestavě.
Pavla Vacková (roz. Moravcová), Adam, Šimon

