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Úvodn í  s lovo  
 

Konečně je tady další číslo našeho časopisu, se 

zpožděním, protože stále nedochází zápisy, které by 

byly potřeba, takže jsme rádi aspoň za pár těchto a 

doufám, že se mi podaří sehnat i ten zbytek, aby ti, 

co se nezúčastnili tábora, nepřišli o pohledy na tá-

bor od svých vrstevníků. Takže pěkné počtení přeji. 

 

 

Buzola 
 

   

Termínovník  
 

Zahajovací oheň   4. 10. 2013 – od 16:00 baseball a od 17:30 oheň 

Rádcovský kurz Očko  11. – 13. 10. 2013 

 

   

Skautský tábor 2013 
 

Z pohledu vedoucí skautek 

 

Tradičně nás po konci 

každého školního roku čeká 

čtrnáct dní plných chvílí strá-

vených s přáteli, táborových 

ohňů, zpěvu, dobrodružství, 

nočních hlídek, her, výbor-

ného jídla, legrace, přírody… 

Zkrátka SKAUTSKÝ TÁBOR.  

Ani letos tomu nemohlo 

být jinak. Proto jsme sbalili 

svých pár švestek a v sobotu 

29.6. jsme už pilně pracovali 

na stavbě tábora na našem 

obvyklém tábořišti mezi Bo-

rem u Skutče a Prosečí. Kaž-

dý z nás přiložil ručku k dílu 

a do večera jsme se tu cítili 

jako doma. 

Myslím si, že tento tábor 

byl velice vydařený. Jedním 

z faktorů bylo i to, že počasí 

stálo celých čtrnáct dní na 

naší straně. Mimo oddílových 
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programů proběhlo na tábo-

ře i spousta dalších. Byla to 

například výroba táborových 

triček, slaňování, samovaře-

ní, návštěva pískovcových 

obydlí ve Zderazi, společná 

hra s našimi rodiči – „Osad-

níci z Katanu“, výměna ve-

doucích… Dobrým nápadem 

byly také společné programy 

pro skauty a skautky. Nevím, 

jestli právě díky nim spolu 

tolik prohloubili vzájemné 

vztahy, nicméně mezi těmito 

oddíly panovala opravdu 

harmonie. A nejen mezi ni-

mi. Celkově bych hodnotila 

vztahy na výbornou. Řekla 

bych, že i díky tomu se nám 

velice dobře spolupracovalo 

a tábor proběhl bez kompli-

kací. Letošním trendem se 

stal rozhodně baseball, který 

byl hrán snad v každé volné 

chvíli. A proč ne? 

Jednou ze zvláštností bylo 

i to, že se k nám přidaly děti, 

které dříve do skautu necho-

dily. Nejen, že se na táboře 

velice rychle začlenily do 

kolektivu, ale dokonce si 

myslím, že máme o několik 

členů ve středisku víc . To 

rozhodně o něčem svědčí! 

Na konec můžu dodat 

snad jen to, že zážitky ani 

atmosféra z tábora nejde 

shrnout jen tak na papír. To 

se prostě musí zažít! A už 

teď se hrozně těším na příští 

rok a na spoustu nových 

věcí, které s sebou určitě 

přinese. 
 

O zážitek se podělila 

Matylda 

Zahájení DTH Princ z Persie: zleva na fotce princ Dastan (Matylda) 

a v pozadí princ Tús (Terka) s princeznou Taminou (Dáša) 
 

 
Tábor z pohledu skautek 

Bacha, letí šlacha... 

Jak to všechno začalo: Za 

devatero horami a devatero 

řekami bylo jedno překrásné 

město Hlinsko. V něm žili 

udatní skauti (vedoucí), kteří 

se rozhodli, že je na čase 

vypustit divou zvěř (my) a 

tak jsme odjeli do země za-

slíbené, kde prasata chroch-

tají jedině. Když nás vyložili 

na louce pod skálou, kde 

mimozemšťani prý přista-

nou, tábor jsme postavit 

museli, tak jsme se do toho 

pustili. Náš program byl úžasný: 

tančili, zpívali a hru králů 

(baseball) jsme hráli. Pak 

jednou jsme měli vidinu bu-

doucnosti, kde drogy jsme 

pašovali a hru si užívali. 
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Rozděleni různé hry jsme 

hráli, chlapci měli Futuramu, 

Mafii a Pevnost Boyard a 

děvčata Prince z Persie: Pís-

ky času za celotáborovou 

hru. Společně jsme hráli 

třeba sobolí šlachu, lakros a 

spoustu dalších. 

Když rodiče na chrabrých 

koních přijeli, my na osadní-

ky z Katanu si zahráli a večer 

oheň táborový znovu zahořel 

a scénky nás zahrát přiměl. 

Výpravou jsme náš další den 

začali, ale kam jsme šli, to 

jsme nevěděli. Až potom 

jsme se dozvěděli, že ke 

starému pánovi nás poslali. 

A ten starý pán nám o svých 

předcích vyprávěl. 

Pak čas v táboře ubíhal až 

do dne, kdy náš odjezd na-

stal. Smutní jsme nebyli, slzy 

jsme statečně zadrželi a na 

další setkání se těšili. A tak 

to všechno skončilo. 

Ódu na tábor sepsaly 

Dáňa a Eliška 

Výprava pro mapu Alamútu 
 

Pozn. red.: Holky ode mě dostávají obrovskou pochvalu za originálně napsaný článek! 
 

   

Prázdninová výprava do Slatiňan  
 

Sešli jsme se 22. srpna 

„časně“ z rána na nádraží a 

vlakem jsme se vydali do 

Slatiňan. Tam jsme se stavili 

na zmrzlinu a do krámu pro 

něco na zub. Cestou jsme 

„oplakávali“ prázdniny a „ho-

řekovali“ nad blížící se ško-

lou. :D Když jsme dorazili do 

tábořiště, kde pro nás byl 

připravený seznamovací 

program (sobolí šlacha), 

nalepili jsme si jmenovky a 

hurá na oběd. Moc jsme si 

pochutnali (velká pochvala 

do kuchyně). Po obědě jsme 

se rozdělili do tří skupin 

podle věku a začali 

s odpoledním programem. 

Pro starší to byly to hry na 

téma doprava, naše republi-

ka a výcvik poslepu. Vymě-

ňovali jsme kolo u auta, šli 

jsme poslepu po provázku a 

hráli si na olomoucký orloj 

apod. Opravdu jsme si odpo-

ledne moc a užili. Na tenhle 

celodeňák budeme ještě 

dlouho všichni vzpomínat ;D,  

Jochča a Kája :-)) 
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Česko-německý projekt 2013 
 

Praha 

 

Všechno to začalo v pon-

dělí 5. srpna, kdy jsme se 

skupinou hlineckých skautů 

odjeli vlakem do Prahy. 

V Praze jsme se sešli 

s německými přáteli a odjeli 

tramvají do skautského do-

mova, který se stal na tři dny 

naším domovem. Po příjezdu 

jsme si zahráli seznamovací 

hry a šli jsme se podívat 

k nedalekému památníku, 

který připomíná atentát na 

Heydricha. Potom jsme si – 

jako skoro každý večer – 

zazpívali české a německé 

písně. 

Druhý den jsme se vydali 

na prohlídku pražských pa-

mětihodností, navštívili jsme 

Petřínskou rozhlednu, Sta-

roměstské náměstí, Karlův 

most i muzeum, ve kterém 

jsme si vyzkoušeli, jaké to je 

být slepý. Procházeli jsme 

připraveným prostředím by-

tu, zahrady, ulice, parku, 

chaty, restaurace, galerie, 

lesa a přitom bylo zhasnuté 

světlo. Také nám byly uká-

zány různé pomůcky pro 

slepé a byl nám poskytnut 

výklad o životě nevidomých 

lidí. Ten den jsme prošli vel-

kou část Prahy a byl to pro 

mě veliký zážitek. 

Dalšího dne jsme se vyda-

li na Vyšehrad a po cestě 

jsme si prohlédli různé koste-

ly a zajímavosti, kterých je 

Praha plná. Poté jsme odjeli 

zpět do Hlinska. Toho dne se 

naše rodina stala rodinou 

hostitelskou a přivítala ně-

meckého skauta Rubena, 

kterého jsme čtyři dny měli 

doma ubytovaného. Ostatní 

z německé skupiny se buď 

rozešli také do rodin, nebo 

do skautského domova. 

 

Hlinsko 

 

Ve čtvrtek nás čekala ná-

ročná túra údolím řeky 

Doubravky, na túře jsme si 

zahráli i několik her. Po ná-

vratu jsme se šli vykoupat do 

hlineckého bazénu a večer 

byla na skauťáku párty a 

trénovali jsme program na 
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návštěvu domova seniorů. 

Dalšího dne jsme byli při-

jati na radnici a prohlédli 

jsme si expozici masopust-

ních obchůzek na Hlinecku. 

Na oběd jsme se stavili do 

vegetariánské jídelny Manda-

la. Odpoledne jsme zazpívali 

seniorům v DS Drachtinka. 

Také jsme jim pustili video 

z třicátých let minulého sto-

letí, na kterém byli zazna-

menáni tehdejší hlinečtí 

skauti a možná někteří sou-

časní oldskauti. Potom jsme 

se šli vykoupat do bazénu. A 

večer byla párty. 

Následujícího dne jsme 

hráli hry v okolí skauťáku, 

navštívili hlineckou tvrz a 

poobědvali v restauraci Styl. 

Poté jsme si zahráli lakros a 

baseball a pak jsme šli zase 

do bazénu. 

 

Tábor u Poličky 

 

V neděli Němci navštívili 

evangelickou mši ve Tvrzi. A 

poté jsme odjeli na tábor. 

Tam jsme se vybalili a zahrá-

li si pár her. 

Následující den jsme se 

vydali na výpravu po Žďár-

ských vrších, navštívili jsme 

Buchtův kopec, rybník Mílovy 

a další krásná místa. Násle-

dující den jsme připravovali 

táborák, zdolávali lanové 

překážky, zahráli si několik 

her a večer se konal slav-

nostní táborový oheň. 

Další den byl dnem ně-

meckým, hrály jsme hry 

s tématikou návštěvy říše 

pohádek, většina jídel z toho 

dne byla typicky německých. 

Velice jsem si pochutnal na 

polévce s omeletovými nud-

lemi. Tento den se mi velice 

líbil. 

Ve čtvrtek jsme hráli opět 

hry a navštívil nás pan Buká-

ček, umělec, který vyrábí 

malované dřevěné postavič-

ky. Také jsme připravovali 

táborák. 

Další den přijela na ná-

vštěvu Lída, přezdívaná Je-

zinka, a ta nám povyprávěla 

o sokolnictví. Ten den jsme 

také zhodnotili celý tábor a 

vydali se na výpravu do Po-

ličky, tam jsme si prohlédli 

mimo jiné i světničku, kde se 

narodil Bohuslav Martinů. 

Večer se konal táborový 

oheň. 

 

Hlinsko 

 

V sobotu jsme bourali tá-

bor a večer odjeli do Hlinska, 

kde se konala závěrečná 

párty, rozdávaly se dárky a 

rodiče nám donesli jídlo, 

takže jsme měli hostinu. 

V neděli 18. srpna jsme 

se brzy ráno na nádraží roz-

loučili s Němci a potom šli 

ještě uklízet na skauťáku. 
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Celý projekt nás doprovázela etapová hra cestování v čase. Tento projekt byl plný zážitků 

a velice se mi líbil. Osobně bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě. 

Zaznamenal 

Marek

 

Dva týdny v Česku  

Skauti jako hosté u partnerské skupiny 
 

Sokolnictví, táborové ohně a obloha plná hvězd: V srpnu strávila skupina mladých lidí 

z Rottenburgu ze Svazu křesťanských skautů a skautek (VCP) dva dobrodružné týdny 

v Česku – na pozvání své tamnější partnerské skupiny. 16 skautů mezi 12 a 26 lety se vydalo 

na cestu, aby se znovu setkali s dlouholetými přáteli. 
 

 

Na začátku mezinárodní-

ho setkání strávili čeští a 

němečtí skauti tři dny plné 

zážitků v Praze. „Zlaté měs-

to“ poznávali za středomoř-

ských teplot. Přitom bylo 

zřetelné, že české a němec-

ké dějiny jsou spolu úzce 

propojené – 30 procent Če-

chů kdysi mluvilo německy. 

Hranice jazykové a etnické 

příslušnosti nebyly tak strnu-

lé jako od 19. století. Soužití 

Němců a Čechů vzalo defini-

tivně za své po obsazení 

země nacisty. „Vřelost, 

s jakou jsou dnes němečtí 

skauti přijímáni, byla dlouhá 

léta nemyslitelná. To, že je 

naše sousední země na vý-

chodě ještě dvacet let po 

pádu železné opony pro 

mnohé stále příliš vzdálená, 

je o to smutnější,“ říká Do-

minik Speck jeden z vedou-

cích německé výpravy. 

Po pražském pobytu ces-

tovali skauti dále do Hlinska, 

což je městečko v českém 

vnitrozemí, které je domo-

vem partnerské skupiny, 

která v letech 2008 a 2012 

navštívila Rottenburg. 

V Hlinsku čekaly na mladé 

rottenburské skauty hostitel-

ské rodiny a zástupce staros-
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ty, který hosty srdečně přiví-

tal. Skauti mu předali dárek 

od rottenburského primátora 

Stephana Nehera. Hlinsko a 

Rottenburg mají leccos spo-

lečného, například maso-

pust. V městském muzeu 

(na Betlémě – pozn. překl.) 

obdivovali návštěvníci masky 

a kostýmy českých maškar. 

Co se v Rottenburgu ještě 

dosud nepodařilo: Nechat 

prohlásit masopust za světo-

vé kulturní dědictví, jako se 

to povedlo v Hlinsku. 

Po pěti dnech v Hlinsku 

následoval ještě společný 

šestidenní stanový tábor 

s partnerskou skupinou, 

v jednom vnitrozemském 

pohoří (Žďárské vrchy – 

pozn. překl.) daleko od civili-

zace. Během šesti dnů nabi-

tých zážitky skauty poctili 

návštěvou sokolnice s drav-

cem a umělec, který je za-

světil do výroby tradičních 

dřevěných hraček. Hluboko 

v paměti účastníků zůstalo 

lezení na nízkých lanových 

překážkách, postavených 

partnerskou skupinou, jasně 

hořící české táborové ohně a 

nefalšovaná obloha plná 

hvězd zářících za chladných 

nocí. Během „německého 

dne“ se hosté postarali o 

program i stravování – serví-

rovali Kässpätzle a Flädle-

suppe. 

Když se museli rotten-

burští skauti po dvou týd-

nech zase rozloučit, tekly 

slzy: Byla navázána nová 

přátelství, stará prohloube-

na. Na příští rok jsou skauti 

z Hlinska opět pozváni do 

Rottenburgu. 

 

Dominik Speck 

pro německý deník 

Schwäbisches Tagblatt 

 

Přeložila Matylda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominik coby zlý čaroděj v říši 

německých pohádek. 

 

Mezinárodní skautské setkání 2013 podpořily tyto instituce: 

 

  
 

 

Autoři fotek: 

Radek Adámek (1x), Veronika Knotková (3x), Jana Malá (1x), Vojtěch Homolka (4x) 


