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Skautky na táboře
Letošní
tábor
se
povedl. Užily si ho
skautky i my vedoucí.
Byl opravdu nabitý od
prvních dní. A co
všechno jsme zažily?
Jak už bývá tradicí,
některé skautky přijely
už v sobotu přiložit
ruku ke společnému
dílu a pomoct se
stavbou tábora. Hned
v neděli večer se konal slavnostní přestup, a tak byl oddíl pro letošek
kompletní – 19 skautek, nejvíc, co si pamatuji. A pak začal program se vším
všudy. V pondělí zahájení etapové hry, která byla letos netradičně jen pro
skautky. Celý příběh začal otázkou malého chlapce v době viktoriánské
Anglie, zda když se lidé dívají na hvězdy, je to i naopak? A co je to hvězda?
Vesmírné těleso nebo i něco jiného, třeba tajemného, kouzelného? Pokud
zapojíte fantazii, tak proč ne. Nás etapovka Hvězdný prach do země fantazie
skutečně zavedla. Skautky v ní po družinách plnily těžké úkoly, aby v zemi
fantazie při putování za Hvězdou uspěly. A dařilo se jim to skvěle,
překonávaly Zeď, sháněly na kouzelném trhu babylónskou svíčku, hledaly
souhvězdí letní oblohy, cestovaly svázané nepřetrhnutelným řetízkem, luštily
šifru čarodějnic, vyráběly bažinu, poznávaly koření a bylinky, stavěly střechu
proti prudkému dešti, debatovaly o s piráty na vzducholodi a nakonec
doprovodily
svou
Hvězdu zpátky ke
Zdi rozdělující tento
kouzelný svět od
toho našeho.
Kromě etapové hry
se letos konala
dvoudenní výprava,
tentokrát na Křížový
vrch. Byla moc
povedená, na vrchu
se totiž konaly letní
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slavnosti, skautky si zatančily, rozproudily zábavu a motivovaly ostatní k tomu
se taky zapojit. Možná že za odměnu jsme pak díky laskavému správci kostela
a rozhledny mohly přespat přímo ve věži. Byl to skvělý zážitek. Mimo to jsme
tvořily s Lenčou - šily brože z filcu, zdobily látkové batůžky, vařily tradiční jídla
různých zemí při Masterchefu s Ťapkou, zažily den a noc v lese při Survival dni
se skauty, hrály softball, jezdily na koupaliště do Ptenína, zvládly cyklovýlet
s Miki, poseděly v čajovně pod hvězdami.
Nesmím zapomenout ani na každodenní setkání s hodnocením dne a
příběhem k zamyšlení na tajném místě. Předposlední večer patřil
slavnostnímu táborovému ohni a hlavně všem, kteří si při něm složili svůj
skautský slib. Ten poslední zase diskotéce. A byla neděle, čtrnáct pěkných
táborových dní za námi.
A já za ně děkuji všem
skautkám, které byly
skvělé a díky nim byl
skvělý tábor i pro nás
vedoucí. Díky Ťapko,
Lenčo, Luci a Miki,
protože bez vás by to
nešlo.
Skřítek

Tábor skauti – 1. část
Rok utekl jako voda a já opět sedím v autě směr skautské tábořiště Drnovka.
Přijíždím akorát na čas. Tatra již je na místě, a tak se ihned dáváme se
známými tvářemi do práce. Složit tatru zabere pouhou chviličku. O to více
času máme na připravení nějakých základních věcí, než se úplně setmí.
V sobotu se k nám připojí skautky a skauti, společnými silami dostavíme
zbytek stanů a tábořiště začíná nabírat známých tvarů. Po nedělním příjezdu
mladších členů střediska může být tábor Drnovka 2018 vztyčením vlajky
zahájen. Sotva stihneme nasát táborovou atmosféru, tak odcházíme na
třídenní výpravu Tour de hrady.
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Během následujících
tří dnů navštívíme
Pušperk, Ruchomperk,
Nový Herštejn, Netřeb
a Rýzmberk. Cesta
nám krásně ubíhá a
batohy na zádech tlačí
jen
prvních
pár
kilometrů. Avšak ve
středu odpoledne již
všichni čekáme, kdy
krajina nabere nám
známý ráz a my opět
spatříme ten nádherný
vypuštěný rybník s novým molem a dým stoupající z táborové kuchyně,
uslyšíme křik mladších členů střediska a ještě větší křik jejich vedoucích a
ucítíme líbeznou vůni mobilních záchodů. Jsme zpět. Po večerní siestě začíná
náš život v táboře naplno. Etapovka je v plném proudu, poctivě trénujeme
softball (zápas se skautkami je pro nás velice důležitý), pro zájemce je
připravené Dračí doupě, učíme se
střílet z luku, pečeme vlastní placky,
zlepšujeme své dovednosti se
sekyrou a mnoho dalšího. Dokonce
jdeme i do sauny. A ne ledajaké!
Naše sauna splňuje nejnovější
standardy moderních saunových
světů.
Automaticky
otevírané
vstupní dveře, manuální nastavování
teploty podle přání zákazníka,
krásné prkenné provedení a mnoho
dalšího. Nesmím zapomenout ani na
oblíbenou sprchu a příjemnou a
milou obsluhu. Každý si přijde na
své. V zápalu všech těch úžasných
zážitků ani nepostřehnu, že je již
neděle, tedy návštěvní den a můj
odjezd. Inu práce nepočká. A tak
s těžkým srdcem dávám Drnovce
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2018 sbohem. Doufám, že příští ročník bude minimálně stejně tak vydařený
jako tento.
Panda

Tábor skauti – 2. část
Druhý týden jsme začali stejně jako první týden vyhnanstvím. Survival day, už
tradiční část táborového programu, začal hned po poledním klidu rychlým
zabalením věcí a skauti společně se skautkami se vydali do lesa. V lese si
museli postavit přístřešky, pak následoval boj o jídlo v táboře a noční obrana
přístřešků.
Úterý a středu naplnil dělený program v podobě různě dlouhých cyklovýprav
pro jinak zdatné cyklisty. Ve čtvrtek dopoledne jsme rozhodně nelenivěli a
ujali se čestné funkce, stavby táborového ohně. Po práci jsme si užili trochu
legrace při sportovním turnaji.
V pátek a sobotu vrcholila westernová etapová hra a malé bitky vyústili v
obrovskou závěrečnou bitvu končící přestřelkou na dně vypuštěné Drnovky.
Sobotní večer jako každým rokem byl věnován diskotéce. Někteří skauti se
zde nenechali zahanbit a
naopak zahanbili všechny
ostatní roztodivnými a až
překvapivě
divokými
tanečními kreacemi.
Neděle byla symbolem
směsi štěstí a smutku z
konce tábora a úklidu.
Kulich

Tábor 2018- Vlčata
Jak už to každé léto bývá, i letos se konal všemi oblíbený tábor na našem
tábořišti- na Drnovce. Tato velkolepá událost zahajující letní prázdniny začala
pro nás vedoucí už několik měsíců před jejím vyvrcholením a to hlavně
přípravami celotáborové etapové hry, která letos byla pro vlčata a světlušky
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rozdílná než pro
skautky a skauty a
nesla se v duchu
Divokého západu,
smrtících
koltů
banditů a hlavně
indiánského
soužití s přírodou.
Tábor jako takový
začal
příjezdem
dětí 1. července
v dopoledních
hodinách. Počet
sedmnácti vlčat byl ještě ten večer zmenšen na patnáct, když nás opustili už
staří vlci Pája a Kecka, kteří už jsou touhle dobou vyspělými skauty, jak se sluší
a patří. Do vedení jsme byli zapřáhnuti hlavně Já a Kapitán, dále ale Prach,
Áda, Langoš a nově nám pomáhal i Mary. Na vlčata zde čekala zásadní změna,
když hned po příjezdu zjistili, že rybník Drnovka je vypuštěný a tam, kde se
ještě před rokem proháněli v kánoích, je jen drobná loužička se dvěma
labutěmi a orobincem. Tomu se muselo
přizpůsobit i každoroční otevírání
Drnovky. Neptun se svými kumpány
přijel letos na kolech, nikoliv na vlnách
a hned zaúkoloval všechny táborníky,
kteří měli vytahat na souš vyplavené
ryby. Ryby byly zachráněny, klíč od
Drnovky předán a program celého
tábora byl zahájen.
Jak už jsem zmiňoval na začátku, tak
letošní celotáborová hra vlčat měla
indiánskou tematiku. Hned po úvodní
scénce se vlčata dozvěděla, že jsou
z nich lusknutím prstu indináské
kmeny, které půjdou po stopě bílé tváři
Bobbymu Sandymu, banditovi, který
odcizil amulet všemi váženého
indiánského náčelníka. Na programu
bylo
připravování
indiánských
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předmětů (čelenek, plášťů…), dobývání srubu a dlouhé stopování, které však
nakonec bylo úspěšné poté, co Bob vlastní nepozorností zahynul v rokli, kde
nechal i plán, kde se amulet nachází. Pak už vlčatům nebránilo nic v jeho
získání a náčelník Tecumseh se mohl zase poklidně a nerušeně toulat po
věčných lovištích.
Když zrovna vlčata nepobíhala v indiánských pláštích a s čelenkami na
hlavách, měla na programu lovení bobříků, ve kterém exceloval Vodník,
plnění vlčků, stezek a nováčků, jejichž splnění vedlo k tomu, že u druhého
táborového ohně si mohli Guláš, Tokyo a Káně složit svůj slib. Tábor utekl
jako voda, podobně jako celé prázdniny, a teď už je zase v plném proudu jak
školní, tak i vlčácký rok, do kterého jsme si připravili spoustu organizačních
změn, které povedou k ještě lepšímu vedení a rozvíjení našich vlčat.
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