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1. přeshraniční setkání „Skauti a jejich kamarádi"  

od 25.05. do 28.05.2017 
 

Výměna zkušeností, objevování přírody, dobrodružství, seznámení se při 
hrách v Reinhardtsdorfu/Saské Švýcarsko 

 
 

Pozveme Vás na přeshraniční setkání "Skauti a jejich kamarádi" do překrásného 
Saského Švýcarska. 

Společně chceme objevit přirodu v Saském Svycársku. Orientujeme se s a bez mapy 
a kompasu, pozorujeme počasí, sbíráme bylinky a plody lesa. 
 
Jídlo vaříme a udíme nad ohněm nebo v kamnech.  
 
Přineste svoji dalekohledy a foťáky. Během tur kolem Zirkelsteinu, Zschirnsteinů aj. 
pozorujeme zvířata za svítání a snídáme v světle vycházejícího slunce.  
 
Večery necháme doznívat u táboráku, vypravíme povídky nebo hrajeme hry, než se 
zachumláme do spacáku. 

  
Přenocujeme ve vlastním stanu v lesním koupališti Reinhartsdorf. Camp se nachází 
na klidném místě v lese a je vybaveny jednoduchými sanitárními zařízeními. Máme 
možnost si osvěžovat v koupališti - ať nezapomeňte na plavky! 
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Informace 
  

Cílová skupina: Skauti/mladé rančeři a jejich přátelé ve věku 10-14 let 
 
Náplň programu: workshopy, s noclehem ve vlastním stanu a bio-regionálním 
jídlem, organizace a pořádání workshopů, nocleh ve vlastním stanu, spacák, 
karimatka; bio-regionální jídlo (plná penze) 
 
  
Workshopy: poznávání divočiny a objevování přírody, orientace s a bez mapy a 
kompasu, pozorování počasí, sbírání bylinek, chutné vaření a uzení v ohni, beduínská 
pec a jiné, palác nebo chýše z listů, tipy na přežití, vázání uzlů, putování kolem 
Zschirnsteinu, hry a sport v přírodě, snídaně při východu slunce, vyprávění příběhů u 
táboráku a další ... 
 
Všichni účastníci mohou přispět k programu. Dejte nám vědět, jaký 
workshop chcete nabídnout. 
  
Účastnický poplatek: 49€ příp. 1247kč/ účastník - 1 doprovod zdarma 
   
Omezený počet účastniků: 5 mladých rančerů + 1 doprovod za skupinu 
  
Uzávěrka přihlášek končí 20.03.2017. 
  
Vlastní doprava dne 25.05.2017 do 10.00 hod. 
Vlastní odjezd dne 28.05.2017 po 14.00 hod 
  
Průběh dne: 
07:30 Buzení 
08:00 Dobré ráno - ranní rozcvička 
09:30 Snídaně 
11:00 Objevování přírody, volný čas, workshopy 
18:00 společné vaření na ohni 
20:00 hrajeme a mluvíme spolu,...  
  
Prozatimní program 
 
25.05. čtvrtek- Přijezd, Doražení 
  
10:00 Doražení, budování tábora/stanů 
11:00 Poznávací hry, něco o organizaci tabora, úkoly, bezpečnost, pravidla pro 
chování účastniků,  
Kamenní kruh, světové strany, tělesné rozměry 
Naše počasí, kniha o počasí 
Workshop 1: Kde jsme? - Různé techniky orientace. 
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Na cestě - svačina/oběd 
  
16:00 Workshop 2: Jak si zachovám přízeň? Oheň? Na co musím dávat pozor? 
Pazourek aj. 
Večeři: společné vaření na ohni, denní hlídač táboráku. 
  
20:00 Reflexe k dne , hudba a hry, znalost uzlů 
  
26.5. pátek 
07:30 Buzení, Jak bude počasí? Kniha o počasí 
08:00-09:00 Dobré ráno - ranní rozcvička 
09:30-10:30 společná snídaně v přírodě 
Od 11:00 Workshop 1: Túra k Zschirnsteinu 
Piknik na cestě 
16:00 stavba tzv. beduinských kamen  
Večeře: společné vaření na ohni 
20:00 reflexe k dne u ohni, hrajeme a mluvíme spolu; uzly 
  
27.5. sobota 
  
5:00 Buzení, Túra ve svítání 
7:00 Společná snídaně v přírodě 
Od 11:00 Workshop 1: Túra názpět do kempu, potrava na přežíti - plané rostliny, 
bílinky a ... Potravu poznat, sbírat a  zpracovat, společný bylinkový piknik. Co můžu 
jíst? Kde najdu potravu? 
Volný čas 
18:00 vaření na ohni 
20:00 reflexe u taboráku 
  
28.5. neděle 
7:00 Buzení, Jak bude počasí? 
8:00-9:00 Dobré ráno - ranní rozcvička 
9:30-10:30 Společná snídaně v přírodě 
Od 11:00 Odbourání kempu 
13:00 Závěrečné hry, piknik, reflexe k táboru 
14:00 rozloučení 
 
Přihlášení:   Bewusst Leben e.V., Mario Wolf, Tel.: +4935021/59129 

e-mail: info@bewusst-leben-sachsen.de 
  
Naši podporovatelé: 
Obec Reinhardtsdorf-Schöna 
Sportovní organizace „Kreissportbund Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.V.“ 
Ředitelství lesů „Staatsbetrieb Sachsenforst“ 
Správa národního parku Saské Švýcarsko „Nationalparkverwaltung Sächsische 
Schweiz / Forstbezirk Neustadt“ 


