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Chraštice už léta nemají skautský oddíl, přesto děti 
mají možnost nejen trávit tábor ve Skautském Hradišti, 
ale také se zde učit skautských hodnotám 
9. srpna 2018   (10:00) 

Dalších 9 fotografií v galerii 

 
 

Byl by pro vaše dítě skauting to pravé a jak to na takovém táboře vypadá? 
 

Ve skautu můžete potkat aktivní lidi, kterým jde o víc než jen o sebe. Všímají si, co se 
děje kolem, a často svět kolem sebe sami mění a zlepšují. Skauti a skautky jsou odmala 
uvyklí spolupracovat ve skupině. Umí se tak nejen přizpůsobit a respektovat navzájem, 
ale i se jasně vyjádřit a prosazovat. Také se díky pevným vazbám v oddíle jen málokdy 
cítí osamoceně. 
 
Kamarádi z prvních výprav a táborů jsou často těmi, se kterými dítě prožívá i celé 
dospívání. Podobné hodnoty a netradiční zážitky totiž opravdu spojují a mladý člověk si 
uvědomuje, že někam patří. 
 
Vyrůstat ve skautu znamená také se toho hodně naučit a dokázat i nové znalosti či 
dovedností využívat a uplatňovat v praxi. Spolu s tím přirozeně roste i sebedůvěra a víra 
ve vlastní schopnosti. Skaut mladé lidi učí rovněž získávat potřebné informace, pracovat 
s nimi a vyhodnocovat je. A také se nebát změny znamenající nejistotu, nebát se učinit 
rozhodnutí nebo vykročit ze své komfortní zóny. 
 
Zkušení skautští vedoucí, promyšlený program, hry a hodnoty založené na respektu a 
zodpovědnosti pomáhají dětem poznávat, co je správné, a jak se podle toho chovat. 
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Skauting za více jak 100 let přečkal mnohé – dvě světové války, nacistické i komunistické 
represe. Nyní v roce 2018 roste počet skautů nejvíce za posledních 10 let a o vstup do 
skauta je stále větší zájem. 
 

 
 
Vyvrcholením celoroční činnosti oddílů jsou bezesporu letní stanové tábory. Skauti 
tradičně zaujímají prvenství v počtu letních dětských táborů. Každý rok jich v Česku 
pořádají více než tisícovku a pravidelně se jich účastní přes 30 tisíc dětí. 
 
Skautské tábory jsou také specifické tím, že se jich účastní většinou děti, které spolu 
pracují i během celého roku. Tráví tak léto se svými kamarády a vedoucími, které již 
dobře znají. Na chodu tábora se – přiměřeně svému věku a schopnostem – také podílejí. 
Pomáhají se stavbou, přípravou jídla nebo táborového programu. 
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Takový tábor je pro děti od začátku do konce jedno velké dobrodružství. Objevují bydlení 
ve stanu, hry, sportování, koupání, vaření, pobyt v přírodě. Výhodou skautských táborů 
je, že je většinou pořádají oddíly, které fungují během celého roku. Děti se navzájem 
znají a mají tu kamarády. Rodiče mají důvěru ve vedoucí, protože mají možnost s nimi 
delší dobu spolupracovat. 
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Tábory připravují vedoucí, kteří mají zkušenosti a musí mít i odpovídající kvalifikaci. Na 
táboře je vždy přítomen i zdravotník. Vedoucí při plánování tábora využívají 
propracované metodiky skautského programu a berou ohled na zájmy a potřeby dětí. 
Forma jednotlivých táborů se může lišit. Lze si vybrat oddíl, který pořádá tábor stálý, na 
vodě nebo třeba i na kolech. Starší skauti a skautky často vyrážejí na putovní tábory u 
nás i do zahraničí, kde mohou navázat nová přátelství a ještě si procvičí znalost cizích 
jazyků. 

 

 
 
Posledních asi 10 let v Chrašticích skautský oddíl jako takový již nefunguje. Nicméně 
tradice letních dětských pobytů přetrvává a tábory pořádané na Skautském Hradišti na 
Vystrkově volně navazují v duchu skautských tradic na práci skautského oddílu, který 
v Chrašticích vznikl pod vedením Mgr. Karla Derfla v roce 1990. 
 
Tento tábor je každoročně pořádán především pro děti ze ZŠ Chraštice, není to však 
pravidlem. Kapacita tábořiště je ovšem omezená, a tak je účast na něm spíše výběrovou 
záležitostí. 
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„Zájem o tuto akci každoročně převyšuje naše možnosti a vybrat spravedlivě účastníky je 
velmi náročné a zodpovědné,“ říká vedoucí tábora Mgr. Karel Derfl přezdívaný Marčello. 
 
„Všechno, co děláme, je protkáno skautskými ideály a ani v běžném životě neodděluji to, 
co je a není skautské. Na táboře se přirozeným způsobem snažíme předávat dětem 
skautské myšlenky i hodnoty a myslím, že se nám to snad docela daří. Vedení tábora je 
demokratické. Dětem nabízíme možnost podílet se na chodu tábora, možnost vybrat si, 
jakým způsobem a s kým budou trávit svůj volný čas. Dětem, kromě svobody nabízíme 
také zodpovědnost, kterou mají převzít za svá rozhodnutí. Snažíme se děti vést 
k čestnému a férovému přístupu k životu. Nemluvíme sprostě. Hitem letošního tábora 
bylo oslovení „plantážníku“, které děti přijaly jako alternativu k různým jiným zažitým 
výrazům…“ říká Mgr. Karel Derfl, ředitel ZŠ a MŠ Chraštice a zároveň hlavní vedoucí 
tábora. 
 
V současné době je tábořiště využíváno v letním období především skautskými oddíly 
z celé ČR. Díky umístění na poloostrově uprostřed krásné přírody je mnohými skauty 
považováno za TOP10 tábořišť v Česku. Romantické místo obklopené ze tří světových 
stran Vltavou, schované uprostřed lesa a běžné civilizaci téměř nedostupné nabízí 
táborníkům i návštěvníkům nezapomenutelné zážitky. 
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