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TÁBOR „DUBINKA 2017
Tak jako každý rok tak i letos přišel uprostřed léta vrchol našeho skautského roku a to čtrnáctidenní tábor. Pro nás
skauty je to něco na co se celý rok těšíme a připravujeme. Letos je to již šest let co jsme byli vyhnáni z původního
tábořiště ve Vidonicích a našli si za kopcem nové tábořiště nad obcí Borovnička, vrch „Dubinka“. Nejstarší skauti
vyrazili v předstihu již ve středu, aby do soboty postavili ubytování, což je pro nás sedm týpí. Vše vypuklo v sobotu
dopoledne, když do tábora dorazili všichni ostatní, vlčata, světlušky, skauti a skautky. A podle hesla „jak si kdo
ustele, tak si lehne“ hned začali s výrobou postelí. Potom začalo budování tábora, které trvalo následující tři dny.
Děti postavily jídelnu, kuchyň, sprchovací týpí, umývárnu a vykopaly odpadovou a vsakovací jámu. Samozřejmě ne
jenom prací živ je člověk, proto jsou dny v našem táboře rozděleny na dopolední činnost pro tábor a odpolední hry a
soutěže. Děti se jako každý rok nejvíce těšily na plnění skautských „výzev“. Mezi nejoblíbenější patří: 24 hodin na
stromě, noční bdění a skauti měli dvoudenní výsadek mimo tábor, kdy jeden den došli dle pokynů po cestě, až na
vrch „Zvičina“, kde za bouřky v lese přespali a druhý den se vraceli přes koupaliště v Mostku zpět do tábora. Zkrátka
jsme prožili báječné dva týdny her, výletů, a práce bez které by náš tábor ani nestál. Po dvou týdnech jsme vše zase
rozbourali a uklidili tak, že nikdo nepozná, kde naše tábořiště bylo. Letošní tábor se bohužel kryl se světovým
setkáním skautů v Dánsku, kterého se kromě delegace našich skautů zúčastnily i spřátelené oddíly skautů z
Dánska, Anglie, Francie a Norska, se kterými spolupracujeme a kteří pravidelně navštěvují náš tábor. Ze
zahraničních přátel k nám letos dorazili akorát Polští harceři a skautka z Francie, které se mezi námi minulý rok líbilo
natolik, že se k nám bude vracet pravidelně. Tábor je za námi a už teď spřádáme plány na tábor „DUBINKA 2018“.
Díky všem dětem a vedoucím za báječné dva týdny a těším se za rok zase na „Dubince“.
Michal „OLOVO“ Elčkner

DRAKIÁDA
NEDĚLE 15.10.2017
Více na plakátech a vývěskách.

WWW.SKAUTSTEZERY.CZ

