
SETKÁNÍ OLDSKAUTŮ 

HAMRY NA ŠUMAVĚ 3. – 5. 2. 2017 

 

 

 

 

Dlouhodobě spolupracující oldskautské oddíly z plzeňské Bílé střely                         

a z bavorského DPSG z Rosenbergu se sešli v Hamrech na Šumavě.                                      

Setkání se zúčastnilo třicet skautů. 

 

Útulné ubytování nám umožnil za velice výhodných podmínek dlouholetý příznivec Bílé 

střely pan Štefan Arendáš. Vaření jsme si obstarali sami – v pátek vařili Plzeňáci, v sobotu 

Rosenberští. 

Slunečný sobotní den jsme prožili venku na sněhu; někteří na běžkách, někteří pěšky. 

Výhledy byly nádherné. Po dobré večeři jsme se věnovali zpívání a společným hrám. 

V sobotu proběhla prezentace činnosti českých i bavorských oldskautů. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1iLGAm6vRAhUDliwKHZNIBg4QjRwIBw&url=http://www.adam.cz/clanek-2016070075-skautky-a-skauti-maji-nove-logo-v-modernim-provedeni-se-vraci-se-zpet-ke-korenum.html&psig=AFQjCNGddhjcg7_RgbHSnXT46pNprF2yNg&ust=1483712788076761


 

V pátek večer vařili skauti Bílé střely a vodní skauti z Černé střely. 

Po večeři připravil Tim s Ritschim rychlokurz němčiny a češtiny Alles Gute. 

 

 

 

Sobotní společná snídaně.  

Stůl se prohýbal pod dobrotami, každý něco napekl nebo připravil. 



 

Sobotní prosluněné ráno. Pohled na Ostrý. 

 

 

 

Společně vyrážíme na sobotní celodenní výpravu na Kreuzwinkel a přes jižní stráně              

k památníku „Společná cesta“ u kostela.  

Lyžaři si vyjeli přes Stateček pod Ostrým na Černé jezero. 

 



 

Tim  a Ritschi při práci v kuchyni. 

 

 

Lukíno zahajuje zvoněním na lodní zvon sobotní večerní program. 



 

Sobotní večerní prezentace činnosti německého a českého oldskautingu. 

 

 

 

Robin  a Ritschi po prezentaci. 

 



 

V sobotu vařili k večeři němečtí oldskauti to, co nabízí jen těm nejlepším přátelům 

 

 

 

Po večeři jsme zahráli v obou jazycích pohádku o Popelce – Aschenputtel. 



 

Popelku hrál Robin. 

 

 

Krásného prince hrál Ritschi. 



 

Vypravěče zahrál Tim. 

 

 

Zlé sestry zahrály Geňa a Veronika. 



 

Pak už jsme hráli, zpívali a tancovali. 

Dvě kytary, basa, ukulele, foukací harmonika, rytmické nástroje a 30 hlasů… 

 

 

 

Bavorsko - české tanečky. 

 



 

Nedělní snídaně.    

 

Nedělní ráno s promítáním a vyhodnocením setkání. Vyhlašování černých beden. 

Naplánovali jsme další společné akce, zejména masopust v Hamrech, březnový výlet do 

Berlína s návštěvou Bundestagu na pozvání bavorského poslance, společné splutí části 

Dunaje, tábor 2017, Knappův memoriál, Brdské podzimní toulání a Silvestr na Althütte. 

Fotil Šutr 


