
5. setkání ISGF - Subregionu Střední Evropa 
- „Setkání čtyř čtvrtin“ - Severní Rakousko 

 

Tak se jmenovalo setkání rakouských Gild, které bylo připraveno v městě 
Linec na dny 9. - 14. června 2017.   

Zúčastnilo se ho přes stovku členů různých rakouských Gild a několik zahraničních hostů 
z Německa, ze Švýcarska a také Tereza Tarkowska-Dudek jako 
prezidentka SRZE ISGF (Subregionu Střední Evropa). Já jsem přijela na 
pozvání Hanse Slance, člena výboru SRZE a jeho zástupce ve vedení 
celoevropského regionu ISGF; pro účastníky jsem zastupovala český 
oldskauting (Kmen dospělých Junáka).  
Ty „čtyři čtvrtiny“ v názvu setkání, znamenaly čtyři Gildy, které žijí a jsou aktivní v Linci a 
okolí (v severozápadním Rakousku): 

- Hausruch Viertel (Linec a oblast směrem na jih) 
- Innviertel (nejzápadnější část Rakouska) 
- Mühlviertel (na severu od Lince, až k českým hranicím) 
- Traunviertel (na jihovýchodě od Lince) 

 

Pátek, 9. 6. 2017 
Každá z těchto rakouských Gild měla svou prezentaci a vyprávěla o své oblasti. Pak měli 
do programu přispět také hosté.  V Linci mají vlastní skautskou hudební skupinu a 
pěvecký sbor „Ebelsberg Swinging Pfadis“.  
 

 
 

Já jsem přivezla českou lidovou písničku „Tancuj, tancuj, vykrúcaj“.  Muzikanti ji za 
chvilečku byli schopní zahrát a několik z nich se mnou i tři sloky zazpívat. Ostatní, celý sál, 
zpíval refrén „Trá-la-lala ...“. Byl to úspěch, protože zpívali všichni. Pro mne to byla také 
vzpomínka na Velena Fanderlika, který nám na táboře vyprávěl, že tuhle písničku slyšel 
od skautů dokonce v Jižní Africe! Líbila se i tady.  
Swinging Pfadis hráli a zpívali hodně písniček, pak i Janik Kroeger z Německa hrál a zpíval 
s kytarou. Byl to velice povedený večer. 



 

 
 

Sobota, 10. 6. 2017 
Prohlédli jsme si Linec, hlavní město severního Rakouska, po Vídni a Štýrském 
Hradci třetí největší rakouské město (přes 200 000 obyvatel).  
Po válce to bylo zakouřené, špinavé město, ale právě největší továrna – 
ocelárna „Stahlwerke Voestalpine AG“ (10 000 zaměstnanců!) se zasloužila nejen o 
zlepšení životního prostředí, ale zřejmě také (spolu)financuje nesčetné kulturní iniciativy. 
V roce 2009 se stal Linec „Kreativním městem Unesco“. 
 

 
 Výřez panoramatického pohledu na ocelárny (Wikipedie). 

 

Každý rok se zde pořádá filmový festival „Crossing Eeurope“, v r. 2013 bylo otevřeno nové 
hudební divadlo, pořádá se zde každý rok „Ars-Electronica-Festival“ a v r. 2014 byl Linec 
vyhlášen kulturním městem Evropy.  Je vidět, jak jsou „Linčané“ šťastní a pyšní na své 
krásné město, muzeum a další obrovské skleněné budovy, které v noci barevně září – 

není jim prostě nic příliš drahé, aby ukázali, jak 
je Linec krásný. Prohlédli jsme si město částečně 
pěšky, částečně autobusem a pak jsme jeli do 
jejich Ocelárny - kolem přijímací budovy velké 
záhony květin, veliká přijímací hala.  
Nejdřív jsme dostali zřejmě „ocelářský oběd“ – 
každý tři obrovské knedlíky plněné třemi druhy 
masa – málokdo je byl schopen sníst. A ještě 
kávu a dort.  
A pak ve třech skupinách jsme nejdřív vyslechli 



přednášku s prezentací o výrobě železa a oceli a pak jsme šli do provozu. Nikde ani 
človíčka, všechno je automatické, všude čisto. Viděli jsme odpich železa z vysoké pece, 
kanálkem tekla žhavá hmota, nikdo u toho nebyl.  Potom jsme viděli válcování ocelového 
ingotu na ocelový plech. To běhal rozžhavený ingot sem a tam a byl pořád tenčí a tenčí. 
Jen tam byl jeden člověk, který reguloval vodu, kterou ocelový plech kropili.  
Počasí jsme měli nádherné a ještě to horko z továrny ... prý tam pracovníci vypijí za 
směnu až 6 litrů vody – to se nedivím. 
 

Neděle, 11. 6. 2017  
Jeli jsme do „Innviertel“ v nejzápadnější části Rakouska, kde v Braunau mají 
krásný kulturní dům i nádhernou skautskou klubovnu s velikou loukou a 
hřištěm - viz též aktuální zpráva o naší návštěvě na webu oldskautů:  
http://www.pfadfindergilde-braunau.at/aktuelles.htm (německy).  
 

 
 

Ve městě bylo právě tento víkend plno italských stánků, takže z městečka nebylo moc 
vidět.  
Co ale tam ke své lítosti také mají, je rodný dům Adolfa Hitlera! Dřív to bylo „poutní místo 
Neonacistů“, kteří přijížděli z celé Evropy.  Všichni ve městě z toho byli nešťastní. Pak 
dostali nápad: postavili před dům obrovský kámen z lomu z Mauthausenu, na kterém je 
napsáno o zločinech Nacistů v tomto táboře. Nelze ho přehlédnout a ani dům bez něj 
vyfotografovat. Neonacisti už tam nejezdí ... 
Večer ukazovala Tereza fotografie ze Smolenice – to zajímalo hlavně Hanse Slance a mně.  
 

http://www.pfadfindergilde-braunau.at/aktuelles.htm


Pondělí, 12. 6. 2017  
Nejsevernější část této oblasti je „Mühlviertel“, sahá až k šumavským 
hranicím. Tam jsme v lesích navštívili jednu z nezčetých kováren, které zde 
mají sice už jen pro turisty, ale je krásné vidět, jak lze ukovat třeba hřebík.  
 

 
 

Pak jsme byli ve Freistadtu, pozoruhodném městečku s velkým opevněním, postaveným 
ještě před husitskými válkami (Husité Freistadt nikdy nedobyli). Historii nám krásně 
vyprávěl bývalý starosta města - 
velice pěkná a poučná procházka.  
Brzy jsme ale odjeli, protože nás 
čekal večerní program – cesta 
jednokolejnou tramvají 
(Pöstlingsbergbahn) na Pöstling -  
jediný kopec nad Lincem, kde 
v poutním kostele Sv. Šebestiana 
jsme měli krátkou bohoslužbu a pak 
před kostelem při skleničce sektu 
hovory s přáteli ze všech koutů 
Rakouska.  
V postranní kapli kostela mají také 
jesličky, které v r. 1992 udělal 
z hrnčířské hlíny pan Robert 
Himelsbauer z Hirschbachu – výběr z jeho děl také k vidění je na internetu:  
Odkaz: http://www.brauhausgalerie.at/kuenstler/robert-himmelbauer/ . 
Od kostela je krásný výhled na Linec. Se soumrakem začalo město zářit i v barvách – to si 
Linečtí nedají ujít a ozáří každý den své město. Obyvatelé Lince, jak jsem už výše napsala, 

http://www.brauhausgalerie.at/kuenstler/robert-himmelbauer/


jsou velice, velice pyšní na své krásné kulturní město a na jeho zvelebení nešetří ani 
časem ani penězi.  
 

Úterý, 13. 6. 2017  
„Traunviertel“ leží v jihovýchodní části severního Rakouska.  
Tady jsme ve velikém klášteře Kremsmünster viděli místní zahradní výstavu a 
prohlédli jsme si i celý klášterní komplex.  
Dnes je tam i soukromé gymnasium pro děvčata i chlapce z okolí.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Květiny na zahradní výstavě. 
 

Bylo tam několik možností prohlídek.   
Nejzajímavější byla hvězdárna (na dalším obrázku je to budova vlevo), tzv. „Matematická 
věž“.  
 

 
 

V muzeu je ke zhlédnutí množství obrazů a starých předmětů, ale průvodkyně bohužel 
nevyprávěla dosti srozumitelně. Bylo nicméně vidět „bohatství minulých staletí“. 
Naše poslední společná večeře byla „U křivé jabloně“ – pravá rakouská kuchyně podle 
přání.  
 



Ve středu 14. 6. 2017 ráno po snídani byl poslední Gilwellský kruh, všichni jsme moc 
poděkovali organizátorům za krásné společné dny a rozjeli jsme se domů ... 
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Fotografie: vlastní 
 

Poznámky:  Znaky a panoramatické pohledy vybrány z Wikipedie 
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Další zahraniční internetové odkazy:  

 

Německy na pořadatele - http://www.pfadfindergilde.org/  
Anglicky ISGF - https://en.wikipedia.org/wiki/International_Scout_and_Guide_Fellowship  

Anglicky – „CESR“ = Central Europe Sub Region (Subregion Střední Evropa) 
http://www.isgf.org/index.php/en/sub-regions/sr-central-europe  

http://www.pfadfindergilde.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Scout_and_Guide_Fellowship
http://www.isgf.org/index.php/en/sub-regions/sr-central-europe

