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Tradičního oldskautského tábora Pařezská Lhota 2017, konaného  
ve dnech 25. – 30. června, se účastnili také členové Svojsíkova oddílu 

 

 
 
 

 

Tradiční pokyny a krásné umístění: 
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Táborový život je v Pařezské Lhotě „opravdový“: 

 

… nástup řádně v kroji … 

 

… vedle sportu a skautské praxe … 
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… probíhají také diskuse nejen o skautských tématech … 
 

… a pro zahřátí skautských srdcí se konají táborové ohně. 
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Výlety – po skautsku správně výpravy – směřovaly do Českého ráje: 
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Podstatné na těchto táborech je, že je zařazeno dostatek „pěších tůr“. 
Pro tento účel mohou sloužit jako příprava např. i cviky při ranní rozcvičce … 
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Začalo to ještě hluboko  
v zimních měsících roku 1996. 

 

U zrodu myšlenky tábora OS byli: Jarda Chládek – Carda, Bobina Boguschová – 
Bobina a její manžel Berta, Jana Skácelová – Pam a její muž Milan Skácel – 
Kobra.  
Hlavní problém ale byl: kde tábor konat. Až přišel Carda s nápadem, že jejich 
středisko má dobře vybavený tábor na západě Prachovských skal v Pařezské 
Lhotě; stejně že ten tábor staví skauti a skautky týden před zahájením tábora a 
mají problémy s hlídáním. A problém byl vyřešený.  
Mladí s nápadem souhlasili. Nebylo třeba se starat o materiální stránku tábora, 
a tak řádnou péči věnovali OS programové náplni. Zásadní rozhodnutí znělo: 
tábor se povede v čistě skautském duchu.  
Proto vymyšlený denní řád začínal budíčkem a rozcvičkou a končil večerním 
nástupem a po pravidelném táboráku večerkou. Pochopitelně po večerce 
nastoupili bratři do nočních hlídek. Sestry byly od této služby osvobozeny, ale 
měly jinou povinnost – střídaly se ve službě v kuchyni – škopkobáby. 
Vedoucím tábora byl zvolen br. Kobra, jeho zástupcem br. Berta, hospodářkou 
se stala ses. Bobina a br. Carda si vzal na starost zásobování; velmi důležitá 
funkce kuchařky byla svěřena ses. Jáře Vejrové – Bábě. 
V sobotu 22. 6. 1996 za vydatného a stálého deště dorazilo 10 oldskautů a jeden 
vnuk na tábořiště. Už tam byli R+R a rodiče táborníků a do večera stálo 40 stanů. 
A bylo kde spát.  
V neděli ráno již déšť ustal. Po snídani se pokračuje ve stavbě tábora. Svými 
dětmi či vnuky jsou další OS-táborníci dováženi, a když „dopravující“ odjíždí do 
pohodlí svých bytů, napomínají své babičky a dědečky: „Tak čau, chovejte se 
rozumně, teple se oblékejte a nelezte po skalách!“.  
Tábořiště je totiž v pískovcovém lomu, kolem krásný borovicový les – přesně 
podle Jar. Foglara. Po poledni začínají mladí odjíždět – stany i stožár stojí, 
v kuchyni lze vařit, voda teče, latríny a umývárny provozuschopné, špalek pro 
zaseknutí sekery pod stožárem - vše nachystané.  
OS si připravili táborový kruh pro zahajovací oheň. Po večeři slavnostní nástup 
(pochopitelně v krojích) a tábor je zahájený. 
Tehdy tábořilo 15 oldskautů a 1 vnuk – vlče. Trochu počtů: v součtu celkem 860 
let života a věkový průměr 66,15 roků.  
Připravený program se plnil – orientace v přírodě, doplnění znalostí z kytek, 
stromů, keřů. Výlety do okolí, speciálně do Prachovských skal.  
V odpolední části různé sportovní aktivity – až se člověk diví, k čemu všemu se 
dají použít PET lahve naplněné vodou - v našem případě ke sportování.  
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Pokud počasí dovolovalo, konaly se pravidelné táboráky se zpíváním při kytaře, 
četba z různých knih, vzpomínání.  
Byl to týden plný skautské pohody. 
A tak to šlo rok za rokem. Jenom s tím rozdílem, že roků přibývalo, což trochu 
komplikovalo vymýšlení programu. Ale i to se zvládlo a všichni táborníci se 
podíleli na tvorbě programu. Program byl bohatý, zajímavý.  
Byli tu hosté, kteří povídali na různá témata: O problematice Evropské unie – 
ses. Verča Mikešová, br. Borys Rýdl - stíhací pilot - povídal o lítání jak se stíhač-
kou tak poté s dopravním letadlem u ČSA.  
Z vlastních řad jsme využili odborníka v počítačové technice – to byl br. Carda, i 
odborníka znalého problematiky mobilních telefonů – br. Kobru, bývalí pra-
covníci ČD – br. Dafne a jeho žena Květuše - ses. Mogája - povídali o železniční 
dopravě, ses. Nedělková - lékařka - povídala o problematice stárnutí. Br. Jiří 
Klaban - Kyb z Pardubic přivezl každý rok nějakou novinku ze svých vynikajících 
nápadů, např. „Osmitisícovky“, Metodické programy na vedení schůzek atd.; 
rovněž s br. Tomášem Maléřem - Tomem předváděl úsporný vařič do přírodních 
podmínek, úsporný spacák atd.  
Velmi poutavá byla vyprávění skautského sběratele br. Standy Špinlera – Čiga, 
který dovážel na tábory část svých sbírek – např. přezky skautských opasků z 
celého světa. Neméně poutavé bylo vyprávění br. Vladimíra Stránského - Sásy o 
opracovávání polodrahokamů. Br. Jan Adamec - Tarzan povídal o své práci 
v Africe a Asii a spolu se ses. Pam nás seznamovali s problematikou ISGF.  
V roce 2005 zde s OS tábořila ses. Beryl Aldrydge – anglická oldskautka ze 
Západního Sussexu, se kterou měla Pam dvojstrannou spolupráci – tzv. 
„twinning“. Ses. Beryl se uplatnila s  programovým blokem, ve kterém vysvětlila 
symboliku britské vlajky a při táboráku povídala o skautování v UK.  
U večerního ohně účastníkům také vyprávěl pan Koťátko – správce 
Prachovských skal – o problematice CHKO Prachovské skály, o historii lezení a o 
zážitcích při natáčení filmů.  
Ses. Zdeňka Vaněčková - Řehula táborníky zasvětila do tepání do kůže a 
seznámila s výrobou linorytů.  
Každý tábor zahrnoval nějaký výlet auty na vzdálenější místa - Český Ráj přímo 
vybízí k poznávání jak historických, tak přírodních zajímavostí.  
Každý rok OS navštěvují také zahradu s bazény leknínů, která skýtá nádhernou 
podívanou i poučení. 
Škoda, že dnes je již řada bývalých účastníků u „nebeského táborového kruhu“. 

 
Z podkladů starého (vypnutého) webu Kmene dospělých vybral a mírně upravil: Kamzík 


