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Je to už 19 let, co jsem přijel na svůj 
první tábor. Byla to pro mě tehdy úpl-
ně nová zkušenost, která se mi zalíbila 
natolik, že jsem se následující téměř 
dvě desítky let účastnil táborů každo-
ročně a nastavenou táborovou linku 
ani jednou nepřerušil.
V prvních letech mě lákaly především 
etapové hry, noční bojovky, stezky 
odvahy, noční hlídky, vícedenní výpravy 
nebo třeba koupání v ledovém potoce 
severních Čech, tedy vše, co uspokojo-
valo mou touhu po dobrodružství. Byla 
to doba plná neuvěřitelných příběhů 
a zážitků, které může takto intenziv-
ně a vděčně vnímat jen dítě. V době 
puberty, kdy dívky chlapcům začnou 
zamotávat hlavy, se má pozornost pře-
směrovala z dobrodružných zážitků na 
budování vztahů. Při noční hlídce se mi 
nejednou stalo, že byl tábor přepaden, 
a mé pozornosti tato skutečnost unikla 
prostě proto, že jsem byl cele zaujat 
dívkou, se kterou jsem chtěl prode-
batovat celou noc o životě brouka 
a jiných důležitých tématech. Naváza-
ná přátelství, která měla vydržet věky, 
někdy ztroskotala s koncem tábora, 
kdy u závěrečného ohně chlapec slyší 
od dívky nechtěná slova, jiná přetrvala 
do dospělosti.
Poslední roky vnímám, že je potřeba 
posunout se dál a přejít od konzumo-

vání zážitků k jejich vytváření. To, co 
jsem za ta léta zažil, se snažím jako 
vedoucí v současné době předat další 
generaci, dětem i jiným vedoucím. 
To, co ve mně probouzelo silné pocity 
a tvořilo mou osobnost, sdílím s ostat-
ními vedoucími a hledáme společnou 
cestu, jak vytvořit bezpečný prostor 
pro nabývání obdobných zážitků 
a vzbuzování příjemných pocitů. Často 
se dospívající nebo dospělý, který na 
tábor jede, musí rozhodovat mezi 
sebou a svou rodinou na jedné straně 
a touto dobrovolnickou činností na 
straně druhé.
Chtěl bych proto vyjádřit tu nejhlubší 
úctu všem, kteří s dětmi nezištně pra-
cují, a to jak při celoroční činnosti, tak 
v létě na táborech. Protože vnímám, že 
většinu dobrých vlastností a schopnos-
tí jsem nabyl právě v těchto společen-
stvích a zásluhou takových dospělých, 
chci moc poděkovat těm, kteří měli vliv 
v dětství na mě, a stejně tak chci podě-
kovat i těm, kteří budou formovat mé 
děti. Na své zážitky z táborů nikdy ne-
zapomenu a na trvalá přátelství nabytá 
při nich se mohu kdykoliv spolehnout.

Jakub Sotl, 
Klub Pathfinder

foto Marie Konečná, 
 Junák – český skaut
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Vydali jsme se po moři k neznámým 
ostrovům
Byli jsme skvělá posádka. Nebáli jsme 
se ničeho. Ani lidojedů, které jsme 
nakonec zahnali společným tancem. 
Nezalekli jsme se ani podivných zvířat 
na neobydleném ostrově. Není proto 
divu, že jsme šťastně dopluli až na 
ostrov pokladů. Je neuvěřitelné, ale 
ten skutečný poklad jsme právě tady 
našli v sobě.  

Zachraňovali jsme magickou říši 
Fantazie
Říši Fantazie hrozilo velké nebezpečí, 
pomalu, ale neústupně ji pohlcovala 
vše požírající nicota. Lidé přestali snít 
a vymýšlet příběhy. S hrdiny příbě-
hu jsme podstoupili strastiplnou 
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Léto 
Letního domu 

naše téma
a dobrodružnou cestu, při které jsme 
potkali různé bytosti z říše fantazie. 
Vyrovnávali jsme se s nepohodlím 
a obtížemi. Naučili jsme se, že i ztráty 
patří k životu. Naším věrným přítelem, 
který nikdy neztrácel naději a radost, 
byl rychlodrak Falco, který nejednomu 
z nás přinesl malé i větší štěstí.  

text i foto Letní dům, z.ú.

www.letnidum.cz
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Metrový ježek 
na táboře

Metrový ježek v kleci? Jak s ním běhal Široko? A co na to 
Jan Tleskač?

V oddíle Poutníci jsme se loni v červnu dohadovali, co bu-
deme mít za další celoroční hru. „Ve hře“ byl Karlík a továr-
na na čokoládu a Rychlé šípy. Nakonec jsme zvolili Šípáky, 
a už to jelo. Že měli Rychlé šípy jubileum – 80 let – jsme 
se dozvěděli vlastně náhodou. A že 
jsme potkali skutečné Vonty, které 
jsme rozčepýřili tím, že jsme lezli do 
Stínadel, to také nebylo v plánu.

Poprvé v životě jsem byl unesen, 
a byl to tedy „uf“ pocit – když mne před zraky dětí, rodičů 
a jiných oddíláků vytáhli během přátelského setkání 
z restaurace ve Stínadlech, zavázali mi oči a pak mne 
vyslýchali, kdesi ve mně neznámém vnitrobloku. A takové 
příběhy jsme zažívali celý rok. Nebyla to jen hra. Byla to 
skutečnost. Byť třebas oživená díky čtení Mladého hlasate-
le a Vpředu.

Letní tábor „Záhada hlavolamu“ volně navazoval na výpra-
vy v rámci celoroční hry Rychlé šípy. Jednalo se o upravené 
příběhy Jaroslava Foglara ze stejnojmenné knihy a jejího 
pokračování Stínadla se bouří. 

Zásadní rozdíl byl v ukončení, kdy se v malém (Širokově) 
Ježkovi v kleci namísto plánku létajícího kola Jana Tleskače 
skrývala pouze hádanka k cestě za velkým Ježkem, který se 
po vyřčení známých hesel Vontů snesl z noční oblohy na 
zem.

„Buďme svorni!“
„Žlutá je barva naše!“
„Nevyzraďme nic, co víme!“
„Mlčenlivost chrání nás!“

Obsahem na výšku zhruba metrového Ježka v kleci byl 
technický rys od Jana Tleskače pro výrobu vlastní koloběž-
ky. S nimi poté všichni sympatizanti s myšlenkou „žlutého 
kvítku“ odjeli Závod míru k povznesení ctnostné myšlenky. 
„Neboť ten kdo jej hrdě nosí na klopě kabátu, odmítá 
jakékoliv násilí, bezpráví, hrubost a nečestnost. Je napl-
něn dobrou vůlí pomoci každému, kdo pomoc potřebuje 
a touhou po míru mezi jednotlivci i mezi celky.“ (J. Foglar, 
Stínadla se bouří)
 
Při tvorbě programu jsme se striktně nedrželi předlohy, 
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tábor

To je slovo, které voní lesem, rozkvet-
lou loukou, usychající trávou a dýmem 
táboráků. Je z něj cítit chlad ranní rosy 
i žár poledního slunce. A taky je z něj 
slyšet hučení řeky, zvuk kytar, smích 
a řev dětí. Znamená čas mládí, dětství, 
dobrodružství, her a hrdinských činů.

Takový byl vždy náš 
oddílový tábor, ať už 
jsme pluli v klidných 
vodách Moravy nebo 
v divokých proudech 
Soči, ať už jsme tábo-
řili na písku Jadranu 
nebo se proháněli 
s indiány na prériích. 

Protože ale opravdu velké dobrodruž-
ství zvládne jen připravená a dobře 
vycvičená posádka, vydali jsme se na 
letošní tábor na naše tábořiště do 
Chotěvic, odkud jsme pak vypluli na 
velkou výcvikovou plavbu. Co na tom 
záleží, že jen v naší fantazii. Rozděleni 
do posádek jsme pod vedením zku-
šenějších kamarádů, kapitánů a kor-
midelníků prošli výcvikem v různých 
dovednostech.
Šplhali jsme v lanoví, vázali námoř-
nické uzly, na ostrovech lovili zvěř, 

obchodovali s domorodci a bojovali 
s piráty. Stavěli jsme lodě, plavali 
v proudech příboje, přepluli oceán 
přehrady Bílá Třemešná, zažili jsme 
rovníkové slavnosti a navštívil nás sám 
Neptun, vládce moří.

Nebyla to plavba vždy jednoduchá. 
Bouře a vlnobití nám rozhazovaly věci 
v kajutách, světové strany nebyly vždy 
tam, kde jsme je hledali, při bojích 
s piráty se roztrhlo i nějaké to tričko. 
Když se přes palubu přelily vlny, bylo 
mokro i v podpalubí. Na jinak stateč-
né a odolné mužstvo  přišla i mořská 
nemoc a večer se někdy do spacáků 

neboť pro nás bylo důležité adaptovat příběh pro součas-
nou generaci dětí (např. chybělo úmrtí Mažňákova otce 
Ema ve stoce, zato přibylo překvapení v podobě velkého 
Ježka v kleci), i s ohledem na to, že náš oddíl je koedukova-
ný (hrály i ženské postavy, byť s mužským jménem). Snažili 
jsme se zařadit do příběhu i něco málo z komiksů, podle 
nichž jsme připravovali výpravy během celého roku. Také 
jsme chtěli zařadit některé pedagogicky promyšlené celky, 
které se objevovaly až v druhém díle stínadelské trilogie 
s názvem Stínadla se bouří (žlutý kvítek).

Příběh byl velice zajímavý po celý rok, avšak vztah ve-
doucích k tematice se lišil. Zejména ti, kteří nebyli pohl-
ceni foglarovkami v útlém mládí, nebyli do příběhu tolik 
„zažraní“, což se ani v průběhu hry nepodařilo změnit. 
Svou roli v tom (a to i u nadšených milovníků Foglarových 
děl) sehrál i fakt, že pětice kluků klubu Rychlé šípy je tak 
univerzální, že pro hraní „divadla“, což byl nezbytný princip 
k odvedení tohoto typu tábora, nejsou dostatečně vhodní. 
Pro jednotlivé vedoucí-herce byl problém najít specifické 

charakterové rysy daných hochů tak, aby se ve své roli cítili 
dobře a byly schopni zahrát scénky více než uspokojivě. Až 
postupem času se vyprofiloval Rychlonožka (mohl zvýraz-
nit komičnost a občas nešikovnost) a Mirek Dušín (přísný, 
spravedlivý a nadšený pro klubovní činnost). Ostatní role 
zachraňovaly konkrétní situace (zahanbení Červenáčka po 
opuštění klubu atp.).

Nakonec si vedoucí našli své skryté kouzlo, kdy soupeřili 
o to, kolikrát se dotyčným na táborovém ranním nástupu 
v kostýmech podaří pronést spojení „Díky, Mirku“ a „Pro-
miň, Mirku“ (reakce na televizní seriál od Hynka Bočana) 
tak, aby to bylo v daném kontextu vhodné. Rekord byl 
tuším sedmkrát za jeden nástup.

Ondřej Turek – Opičák, 
oddíl Poutníci, Praha 10

P. S.: Pravděpodobně jsme první oddíl, který uspořádal 
během tábora třídenní puťák na koloběžkách...

plížila zima i stýskání. Ale zimu zahna-
la deka navíc a stesk dobří kamarádi, 
hry a legrace.

A tak jsme nakonec všichni dopluli do 
přístavu, propluli jsme vším nepohod-
lím, nástrahami a nebezpečím jako 
praví kadeti. Teď už víme, že kdo chce 
něco zažít, musí se s námi vydat na 
moře. Ale kdo se strachy třese, jak 
osika v lese, ten ať svůj strach zahodí 
a k nám raději nechodí.

admirál Míra Hepnar, 
červenokostelečtí Kadeti 

(Asociace TOM)
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tICHá křídla 2019
Kdo by alespoň jednou nezatoužil 
vyzkoušet si pilotovat warbid, vojen-
ský letoun z druhé světové války? Na 
našich letecko-parašutistických tábo-
rech pro děti, jediných v celé České 
republice, to možné je.

Tradici prázdninových táborů pro malé 
letce a parašutisty na letišti aeroklubu 
Plasy založila v létě roku 2013 ředi-
telka Domu dětí a mládeže Kamarád 
Třemošná paní Irena Jelínková. Parta 
mladých letců z aeroklubu Plasy v čele 
s bývalým vojenským pilotem Standou 
Kutheilem pravidelně připravuje pro 
děti náročný táborový program.

Každý rok se připravuje jiné téma 
leteckého tábora. 
Pro léto 2019 jsme si vybrali letec-
kou disciplínu, která je neprávem 
opomíjena. Vzdušné výsadky pomocí 
transportních kluzáků.
Za drhé světové války piloti náklad-
ních kluzáků startovali z letišť kdesi 
v Anglii s vědomím, že se vydávají na 
sebevražednou misi, ze které již není 
návratu a po přistání se musí udržet 
s ostatními výsadkáři do příchodu po-
zemních vojsk, jinak padnou do rukou 
nepřítele nebo zemřou v boji.

Vzdáváme tedy hold těmto beze-
jmenným hrdinům, které neověnčuje 
gloriola slávy jako stíhací esa, ale jsou 
nám o to bližší, protože jsou plachtaři, 
pilotovali větroně. Byli to zatraceně 
dobří piloti, když v noci, po odpojení 
od vlečného lana mateřského le-
tounu, museli ve tmě najít vhodnou 
plochu pro přistání a s nemotorným, 
bednovitým kluzákem bezpečně na 
zem dopravit vojáky nebo bojovou 
techniku.

O letecké tábory je veliký zájem, a tak 
je přijata jen jedna desetina z při-
hlášených dětí. Tábory jsou opravdu 
jen pro skutečné dobrodruhy, holky 
a kluky, co se nebojí létat, potápět 

s dýchacími přístroji, slaňovat za 
pomoci horolezecké výstroje z výš-
kových budov, přečkat o samotě noc 
v lese. Tady opravdu není místo pro 
mamánky.

Na táboře se velí, jsou zakázány mo-
bilní telefony, panuje zde kázeň. Kdo ji 
poruší, dělá kliky; kdo to včas nepo-
chopí, jede domů. Ano, oblékáme se 
do maskáčů, na rozcvičky chodíme do 
půl těla, ale nehrajeme si na vojáčky. 
To velkoryse přenecháváme různým 
airsoftovým army-campům, my 
jsme podstatně vyšší level. Jezdíme 
v opravdových Pandurech a létáme 
se skutečnými letadly, slaňujeme 
z výškových budov, cvičíme MUSADO, 
potápíme se s dýchacími přístroji, 
a když už po sobě při taktických hrách 
střílíme, tak to nejsou plastové kuličky, 
ale paintballové náboje. Všechny děti 
si musí odřídit svůj povinný let leta-
dlem. Nejdříve studují teorii a létají 
na simulátorech, pak pod dohledem 
instruktorů pilotují skutečná motoro-
vá letadla. Vyzkouší si start navijákem 
na větroni L-13 Blaník, pilotují L-13SE 
Vivat, Cesnu 150, svezou se v Antono-
vu An-2.

Veškerá činnost na leteckém táboře 
je bodována. Nedávají se mínusáky, 
jen plusové body. Kdo z dětí nasbírá 
nejvíce bodů, získává hlavní cenu 
v celotáborové hře, a to je let letou-
nem z druhé světové války, který si 
sám pilotuje. Letos nejvíce bodů získal 
Tomáš Vostrý z Lanhoště, a tak se mu 
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Cestování 
s Willy Fogem 

Po roce jsme se zase sešli k táborovým dobrodružstvím. 
Všichni jsme přijížděli s očekáváním nových zážitků, 
navázání kamarádství s vůní léta.

Tento rok se nás na dva týdenní výlety vydalo 29 dětí a pět 
dospělých. A že to byla zase jízda, to snad ani nemusím 
zdůrazňovat. Dokonce jsme psali pilně každý den deníček, 
aby s námi vše na dálku mohli prožívat i babičky, dědečko-
vé, mamky, taťkové a další příbuzní!

První turnus jsme cestovali s Willy Fogem (Willy Fog na 
cestě kolem světa je španělsko-japonský animovaný seriál 
z roku 1984, inspirovaný románem Julese Verna Cesta 
kolem světa za 80 dní. Celkem bylo natočeno 26 dílů. Zdroj: 
Wikipedie, pozn. red.) a jeho kamarády z Londýna přes 
Francii, Řecko, Egypt, Hongkong, USA a zpět. Každý správný 
cestovatel ví, že bez pasu to nejde, a tak byl začátek jasný! 
Nakonec jsme ujeli pomyslné tisíce kilometrů, při kterých 
jsme se naučili mnoho nového o navštívených místech, 
zasportovali si a taky si hodně povídali.
„Na našich táborech je povídání jedna z klíčových aktivit, 
programy připravujeme s důrazem na osobnostně sociální 
rozvoj. Tím, že si povídáme o průběhu, co se dařilo a neda-
řilo, prohlubujeme vyjadřovací schopnosti i návyk o věcech 
kolem nás přemýšlet. I zpětně,“ vysvětlila hlavní vedoucí 
volnočasovkových táborů Hana Pazderová.

Léto má být plné intenzivních zážitků pro děti i dospělé, 
a proto jsme rovnou navázali druhým turnusem. Náš malý 
penzion se rychle naplnil malými sportovními nadšenci, 
protože nás čekal Sportovní tábor. Zkusili jsme si netradiční 
hry, pochytali padouchy v lese, vyrazili na celodenní výlet 
do blízkého města se zašifrovanými úkoly a zazpívali si u tá-

boráku. A tento rok jsme měli opravdu napilno! Dokonce 
se k nám zastavili i z BESIPu, aby si s našimi malými tábor-
níky povídali o bezpečnosti na silnici. Myslíme si, že takto 
neformálně pojatá dopravní výchova byla také vítaným 
zpestřením.

Jako každoročně nechyběla na žádném z táborů noční 
hra. Se západem slunce děti vyšly do lesa, kde na ně byla 
nachystaná krátká, svíčkami označená cesta. O to lepší byla 
zasloužená odměna od „ducha lesa“ na konci, který každé-
mu za odvahu dal vzpomínkový barevný perníček.
A tak je to i v životě, mnoho dětí na naše tábory jede úplně 
poprvé, s pocitem, se kterým si neví mnohdy rady. O to je 
jejich radost větší, když po skončení mohou říct: „Bylo to 
skvělý a příští rok pojedu znovu.“

Hana Pazderová  
Volnočasovky SPORT, z. s.

dostalo pocty, že mohl zaujmout po 
boku kapitána pana Petra Bezděka 
místo prvního palubního důstojníka 
a pilotovat historický, druhoválečný 
americký letoun Beechcraft Twin 
Beech Model 18.
Na druhém místě skončili se shodným 
počtem bodů Žofie Kolomazníko-
vá z Lysé nad Labem a Petr Michal 
z Teplic. Díky velkému pochopení 
ředitele letecké společnosti Aeropa-
retner pana Richarda Santuse, oba za 
odměnu pilotovali britské letouny de 
Havilland Tiger Moth vyrobené v roce 
1935(!).

Vedle létání je na táborech celá řada 
dalších adrenalinových aktivit. Bojuje 
se o získání červeného baretu. Holky 
a kluci projdou výcvikem v bojo-
vém umění MUSADO pod vedením 
hlavního instruktora ČR pana Oldřicha 
Šelenberka (7. DAN). Mají nácvik pře-
žití v přírodě a pochopitelně nechybí 
létání s RC modely.

Stanislav Kutheil, 
DDM Kamarád Třemošná

Redakčně kráceno; 
plné znění si můžete přečíst 

na www.adam.cz

Tábor TICHÁ KŘÍDLA 2019 
Tradiční letecko-parašutistický tábor 
pro děti byl letos věnován bezmotoro-
vému létání, především však 75. výročí 
invaze spojenců do Normandie, tedy 
pilotům transportních kluzáků. 
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rIngo, voDa, 
keLtové  

Pionýři z Horní Břízy na mistrovství světa!

Ne všichni mohou říci, že se dostali mezi světovou 
špičku v nějakém sportu. Právě to se podařilo několika 
sportovcům z Pionýrské skupiny Horní Bříza, kteří byli po 
výrazném úspěchu na Českém poháru v Ringu nominováni 
předsedou Českého klubu Ringa, panem Ivanem Capem, 
aby reprezentovali Českou republiku na 7. mistrovství světa 
ve hře Ringo, které se letos konalo 16.–18. 8. v polských 
Niepołomicích.
Mistrovství světa začalo v sobotu dopoledne slavnostním 
nástupem reprezentantů všech zúčastněných zemí 
a poslechem hymny pořádající země. Naši republiku 
a Horní Břízu reprezentovalo dohromady osm sportovců 
(Jakub Šulda, Patrik Sieber, Klára Kepková, Jiří Begala, 
Karolína Tremlová, Karolína Motyčková, Tereza Šuldová, 
Matyáš Janda) v turnaji jednotlivců i dvojic (je třeba 
připomenout, že Český pohár v RINGU hrají smíšená 
tříčlenná družstva).

I když v Horní Bříze funguje oddíl Ringa celoročně, 
nepodcenili jsme přípravu na náš životní okamžik a týden 
před odjezdem na mistrovství světa jsme měli každodenní 
intenzivní dvoufázové tréninky. A ty se opravdu vyplatily! 
Protože jsme se na turnaj dobře připravili, myslím si, že 
jsme neudělali ostudu. V turnaji jednotlivců jsme obsadili 
v různých kategoriích dvě čtvrtá místa (Klára Kepková 
a Matyáš Janda), jedno páté (Tereza Šuldová) a jedno 
šesté místo (Karolína Tremlová). Ve dvojicích byly nejvíce 
sehrané juniorky Klára Kepková a Karolína Tremlová. Ty se 
umístili na úžasném 4. místě. 
Atmosféra mistrovství světa byla úžasná. Jednotlivé 
zápasy se hrály na 17 hřištích na fotbalovém stadionu 
v Niepolomicích u Krakova. 

„Při podání všichni ztichli a nervózně koukali, protože 
se od něj odvíjí celá hra. Chytit dobře podaný kroužek, 
to je jako chytit penaltu ve fotbale,“ říká Kabe. Jeli jsme 
poprvé na mistrovství s tím, že zjistíme, jak se to ve světě 
hraje, a že ostatním nedáme výhru zadarmo a pěkně jim 
postup z tabulky zkomplikujeme. Za mě byl úkol splněn na 
výbornou a příští rok věřím, že „to cinkne“ a budeme stát 
na stupních vítězů.

Jakub Šulda

Holešovští Pionýři se letos vypravili ze Kelty

Letošní tábor PS M. Očadlíka Holešov byl motivovaný 
obdobím 2400–2200 př. n. l. Kdo se zajímá o dějiny, asi 
tuší, že jsme se tentokrát „propadli“ do období Keltů. 

Hned první den jsme se seznámili s posvátným místem 
a dozvěděli se, že s námi budou komunikovat božstva 
skrze posla Emailuse. Šest kmenů – Bójové, Skordiskové, 
Helvétové, Ambarrové, Piktové a Venétové – přišlo pomoci 
najít uneseného druida Mungana. Tyto kmeny mezi 
sebou nejen zápasily, ale také vzájemně spolupracovaly 
a pomáhaly si. Kmeny plnily nejrůznější záludné úkoly. 
Například vybudovat svatyni, zaplnit vyschlou studnu nebo 
se vypravit do Podhradského opida a vykonat zde dobré 
skutky.
Kmeny byly složeny z chlapců i dívek věkově smíšených. 
V rámci kmenů probíhala vzájemná pomoc a spolupráce, 
starší pomáhali mladším a mladší se od starších učili. Proto 
jsme všichni velmi přivítali jeden den změnu, kdy jsme 
měli rozdělené programy. Kluci měli v lese bojový výcvik, 
nacvičovali pořadová cvičení a vyráběli štíty a „saně“ na 
dřevo. Dívky pletly košíky, šily kožené váčky na peníze, 
vyráběly přírodní mýdlo a přírodní masti. Mezi tím si 
děvčata i zatancovala keltské i moderní tance. Všichni 
táborníci se v průběhu dozvěděli spoustu informací 
o životě Keltů.

Keltské zvyky, jejich řemesla i tradice jsme si nejvíce 
vyzkoušeli na výletě. Vydali jsme se do jedné keltské osady, 
která leží daleko od nás, poblíž Litomyšle – pravěká osada 
Křivolík. Tuto osadu založila parta nadšenců, která se také 
o ni stará. Po přivítání a předání darů nám členové kmene 
ukázali keltskou kuchyni, měli jsme možnost mlít mouku 
a z ní si vyrobit placky, které jsme pekli na ohni. Vyzkoušeli 
jsme si práci pravěkého kováře, u kterého jsme si 
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– Kryštůfkem Robinem. Již druhý den se začalo se čtením 
příběhů o medvídkovi Pú z knihy pana A. A. Milneho 
a hraním her, které s počínáním hloupoučkého medvěda 
a jeho přátel ze Stokorcového lesa souvisejí – děti se 
pokoušely stejně jako ztloustlý Pú dostat z Králíčkovy 
nory, unášely Klokánka, přetlačovaly se v mydlinkách jako 
Klokanice, když umývala malé Prasátko. Po náročném 
vodáckém výcviku následoval pěší výlet do Střelských 
Hoštic a zpáteční cesta lodí do Katovic.
V pondělí se pak celý tábor úspěšně přesunul po vodě na 
další vodácké tábořiště, do Slaníku. Hned po ubytování 
zahnal děti zpět do stanů vydatný déšť, který pokračoval 
bez přestávky až do pozdních nočních hodin. Následující 
den se počasí se umoudřilo a po nezbytném sušení věcí 
následovaly opět hry. Děti pomohly postavit dům pro 
oslíka Ijáčka a do Stokorcového lesa zavítal nový obyvatel 

– Tygr. Stejně jako on se děti pokoušely rozeznat tekutiny 
podle chuti a stejně jako Tygr se s pomocí buzoly a dalších 
dovedností úspěšně neztratily v lese a na vodě. Ve čtvrtek 
se tábor přesunul na poslední tábořiště na soutoku Blanice 
s Otavou u Putimi a hned v pátek následovala expedice do 
Písku, kde děti podle Púova vzoru hledaly Severní točnu.
Po západu slunce se skupinky postupně vydaly na noční 
hru, jejímž cílem bylo splnit úkoly od zvířátek a na konci 
správně rozeznat nový dům pro Sovu. To se nakonec 
všem podařilo a mohli se těšit na sobotní slavností oheň, 
vyhlášení výsledků a pěkné ceny. V neděli proběhlo už 
jen balení a odjezd vlakem zpět do Kdyně, kde už na malé 
táborníky čekali natěšení rodiče.
Všem dětem i vedoucím a instruktorům patří velké díky za 
pohodový tábor. Fotografie najdete na Facebooku PS Safír 
Kdyně nebo na webu https://safir.pionyr.cz/. 

Pavla Hrubá

vlastnoručně vyrazili minci. Vyzkoušeli jsme si také zbraně 
a štíty a podívali jsme se do obydlí, zkusili jsme obdělávat 
půdu pravěkými nástroji a navštívili jsme také pohřebiště. 
Na závěr naší návštěvy se uskutečnil obětní rituál.
Kromě keltské tematiky jsme na táboře plnili také další 
úkoly – naučili jsme se tábornické dovednosti (uzly, 
morseovka, buzola, ohně), proběhla také dřevorubecká 
sportovní olympiáda, absolvovali jsme „Pevnost Boyard“ 
a další hry v lese. Nezapomenutelné byly večerní táboráky, 
kde jsme hráli hry a zpívali písničky. Každý večer končil 
společným kruhem u ohně, kde jsme hodnotili uplynulý 
den. Velmi zajímavé bylo i letos setkání se zahraničními 
dobrovolníky z židovského festivalu, kteří za námi přijeli 
na návštěvu. Velmi rychle jsme se s nimi seznámili 
a přijali jsme je mezi sebe. Byli zde mladí lidé z Polska, 
Francie, Itálie, Mexika a Ameriky. Prožili s námi společně 
jeden večer a také naši sportovní olympiádu. Byli jsme 
rádi, že jsme si mohli vyzkoušet naši angličtinu a také že 
jsme navázali nové kontakty. Loučení s těmito mladými 
sympatickými lidmi bylo velmi smutné, ale táborový život 
pokračoval dál…
Jedním z vrcholů letošního tábora byla keltská slavnost, na 
kterou se sjeli rodiče, příbuzní a kamarádi.
Předvedli jsme našim hostům vše, co jsme se za 12 dnů 
na táboře naučili. Program se velmi líbil, měli jsme z toho 
velkou radost. Závěrečný den na táboře byl ve znamení 
mnohých zkoušek…
Na táboře jsme prožili spoustu krásných zážitků a super 
kamarádství, která, doufejme, budou trvat i nadále. 
Děkujeme všem, kteří pro nás letošní tábor připravovali!

Za táborníky Particie Pošvecová
foto PS M. Očadlíka Holešov

(redakčně kráceno, text v plném znění na www.adam.cz)

Vodácký tábor pionýrů ze Safíru

Dolní tok řeky Otavy v úseku Katovice–Slaník–Putim 
vybrali pro svůj vodácký tábor vedoucí z Pionýrské skupiny 
Safír Kdyně. Všech 36 malých vodáků si tak užilo parádní 
prázdniny na vodě.

Hned po příjezdu se děti jako obvykle rozdělily do šesti 
družinek a ještě během čtvrtečního večera se mohly setkat 
s první postavou příběhu, který letošní tábor doprovázel 
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Světové 
skautské 
jamboree
24. Světové skautské jamboree se konalo od 22. července 
do 1. srpna 2019v Západní Virginii v USA.
 
Skautského setkání, které se podobně jako olympiáda 
koná jednou za čtyři roky, se zúčastnilo na pětačtyřicet tisíc 
skautů a skautek z více než sto padesáti zemí světa. Česká 
výprava byla historicky největší, na akci se vypravila pěti-
stovka českých skautů a skautek. Zaujali příběhem českého 
skautingu, aktivitami pro ostatní i tradičním jídlem.
Součástí kontingentu je také 112 dobrovolníků, kteří se 
s ostatními skauty v mezinárodním servistýmu (Internatio-
nal Service Team – IST) starají o průběh celé akce.

Česká stopa byla na Jamboree v USA skutečně výrazná. 
Jako jedna z pouze dvanácti zemí dostala Česká republika 
možnost připravit programy pro účastníky, a to v nejvyšším 
počtu ze všech. Všechny propojovalo motto české repre-

zentace – Unbreakable – odkazující na příběh českého 
skautingu, který se nepodařilo zlomit ani nacistům, ani 
komunistům.
„Jsem pyšný na to, že jsme našimi programy vyvážili 
všechno to adrenalinové dobrodružství tady na Jamboree. 
Využili jsme to, co dobře umíme: přidat ke hře příběh, díky 
kterému dostane mnohem širší rozměr. Návštěvníky to ba-
vilo a vraceli se i několikrát, naše metoda i osudy českého 
skautingu je zaujaly,” líčí hlava české výpravy David Urban.
Účastníci si vyzkoušeli například vysílání vzkazu z vazby 
morseovkou, rozeznávání lží v tisku nebo pátrání po mapě 
nacististických věznic. „Motto celého Jamboree bylo 
Unlock a New World, my jsme ale přesvědčení, že i pro bu-
doucnost je důležité znát dobře vlastní historii a umět se 
z ní poučit,” vysvětluje autorka programů Eliška Siblíková.
Každý jamoddíl si také vybral do svého názvu jednoho 
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wInDy 
Václav Nosek

hrdinu minulého století, který zosobňuje boj za svobo-
du a skautské ideály. Patrony oddílů jsou Eduard Marek, 
Václav Havel, Josef Přibyl, Rudolf Plajner, Dagmar Skálová, 
Jiří Navrátil, Otokar Randák, Lubor Šušlík a Miloš Forman. 

Protože i díky nim se dnes čeští skauti mohou svobodně 
účastnit podobných akcí a prožívat nejdelší období svobod-
ně fungujícího skautingu.
„My jsme tu se silným příběhem patronky našeho jamod-
dílu Dagmar Skálové – Rakši, kterou věznil komunistický 
režim. Musím říct, že se o to lidé velmi zajímají a speciálně 
sem chodí hledat její příběh. Jejich reakce jsou pak různé, 
ale většinou těžko věří tomu, že lidé mohli být zavíráni 
do vězení jen pro to, že byli skauti – natož ženy. A že celý 
skauting mohl být zakázaný,“ uvádí vedoucí oddílu Věra 
Vosecká.
Pozornost si tradičně získávaly i typické české podsadové 
stany, které přes oceán putovaly v kontejneru na nákladní 
lodi. „Je to takový rozdíl, oproti našim táborům, my táboří-
me v normálních stanech a jezdíme jen na týden!” svěřila 
se skautka Ioanna z Velké Británie. 

Junák  – český skaut
foto Jan Pešek, Dominik David, 

Jean Pierre Pouteau a archiv Junáka

Odešel Václav Nosek – Windy, skaut, skautský sběratel 
a zakladatel Klubu skautských sběratelů, historik, 
instruktor lesních škol Junáka, člen dřívější Ústřední 
rady Junáka, neúnavný pořadatel výstav o skautingu 
a Foglarovi...

Usměvavý, nenápadný, pracovitý.
Tak jsme ho všichni znali – skauti, sběratelé, foglarovci, 
návštěvníci výstav, účastníci Přechodu Brd...

Skautské heslo „Buď připraven!“ měl Václav Nosek – Windy 
vytesáno ve své mysli a ve svém srdci snad už od sudiček 
od prvního dne, kdy se začal rozkoukávat po světě. Kdy-
koliv jsem se na Windyho za posledních třicet let obrátil 
v jakékoliv foglarovské záležitosti – s besedou, výstavou, 
zapůjčením materiálů, v badatelské záležitosti..., neúnavně 
a ochotně vyhověl. A vždy s úsměvem! To zřejmě bylo jeho 
osobní heslo. Nevím,a už se ho nezeptám. Václav Nosek – 
Windy odešel náhle při procházce letním lesem...“ napsal 
Milan Lebeda – Alpín ze Sdružení přátel Jaroslava Foglara 
(SPJF) na webu Bohouška...

Tam jsem si to přečetla... a začala vzpomínat. Pro mne 
byl totiž Windy také dlouholetý redakční spolupracovník 
a kamarád.

Dávno před sametem jsme se potkávali na sběratelských 
burzách – daly se u něj sehnat krásné skautské známky...
Po obnově skautingu začínal skromně – pracoval při 
zaměstnání po večerech na ústředí Junáka jako redaktor 

věstníku Junák hlásí. Neměl 
to štěstí, aby mohl skauto-
vat v dětství – o to víc si to 
užíval jako dospělý.

Později se stal redaktorem 
skautských časopisů. 
Jeho doménou byla historie 
skautingu, foglarovky, 
recenze knížek a psaní libret 
ke kresleným seriálům do 
časopisu Skaut-Junák.
Mnoho hodin vždy ladil pří-
běhy s Miroslaven Schön-
bergem nebo Jiřím Petráč-
kem, sepisoval medailonky 

skautských osobností, ilustrované Marko Čermákem. 

Dokázal nadchnout stovky dětí a mladých lidí pro sběratel-
ství nebo pátrání po historii Junáka.

Byl to jedinečný popularizátor a znalec skautské historie, 
stejně jako díla Jaroslava Foglara... Za těch třicet let nechy-
běl u příprav snad žádné z historických výstav o skautingu, 
o skautských známkách, Foglarovi, Rychlých šípech...
Díky Windymu a jeho přátelům z Klubu skautských sbě-
ratelů Junáka vyšlo několik skautských známek a nespo-
čet příležitostných razítek různých skautských akcí, bylo 
vydáno mnoho příležitostných a výročních skautských 
odznaků...
Když někdo z nás nemohl něco najít ve starších číslech 
skautských časopisů, stačilo se zeptat Windyho.
Když Windy sám hned nevěděl, pátral tak dlouho, až 
našel...
Jeho paměť, jeho sbírky pečlivě svázaných časopisů, kní-
žek, výstřižků, známek, byly nekonečnou studnou vědění, 
tou studánkou, ze které rozdával všem, kdo měli chuť.
Budeš nám chybět, Windy.

Michala K. Rocmanová – Káča
foto z archivu Václava Noska
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setkání 
mLáDeže 
 ve Švýcarsku

Dobrovolní hasiči o prázdninách 
uspořádali čtyři stovky letních táborů, 
kterých se zúčastnilo na devět tisíc dětí. 
Tábory, ať už ryze hasičské, tematické 
nebo mezinárodní, realizovaly stovky 
vedoucích mládeže!

Rok 2019 však patřil jednomu zvláštnímu kempu, zvlášt-
nímu setkání mládeže, které se koná každý druhý rok. 
Hasičská olympiáda mládeže!
Byla to již  XXII. Mezinárodní soutěž hasičské mládeže 
v klasických disciplínách CTIF ve švýcarském Martigny. 
Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů  
(CTIF) byl založen v Paříži v roce 1900 za účelem podpory 
spolupráce mezi hasiči v oblasti požární ochrany a záchra-
nářství po celém světě. Vedle odborné spolupráce, pořádá 
CTIF právě toto setkání mládeže, které mají svoji sportovní 
a volnočasovou část. 
Do malého švýcarského města Martigny, které leží v údo-
lí řeky Rhôny, nedaleko průsmyku Svatého Bernarda, 
v kantonu Valais, se na celý týden se sjely výpravy 23 států 
celého světa. Českou delegaci tvořily čtyři týmy – děvčata 
ze sborů dobrovolných hasičů Písková Lhota a Raškovice 
a chlapci z Bludova a Pískové Lhoty. Připravovali se od 
podzimu loňského roku. 
První polovina týdne patřila sportovní části setkání – účast-
nící se seznamovali s dráhou, rozhodčími, trénovali. Zbyl 
čas také na výlet k podzemnímu jezeru St. Leonarda. 
Ve čtvrtek se pak konal hlavní závod. Nejprve na dráhu 
nastoupily obhájkyně zlata z poslední olympiády, děvčata 
z Pískové Lhoty. Požární útok zvládly bez chybičky v čase 
48,47 s, který je zařadil na průběžné druhé místo. Pokračo-
valy štafetou CTIF rozdělenou do devíti úseků. Na časomíře 
svítil čas 67,54 s. Na celkové zlato chybělo 13 setin sekun-
dy! Získaly tedy stříbro!
Dalším českým týmem na startu byli chlapci z Bludova, 
kteří předvedli perfektní útok (45,26 s) a štafetu v super 
čase 62,45 s. Tady však drobná chybička zmařila naději na 
umístění na stupních nejvyšších a brali 9. místo.
Jako třetí z našich běžela děvčata z Raškovic, která před-
vedla své nejlepší výkony. Bezchybné pokusy v pěkných 
časech 49,56 s za ú tok a 71,83 s za štafetu vystačila na 
báječné 6. místo.
V závěru soutěže přišli na řadu chlapci z Pískové Lhoty. 
V obou disciplínách měli perfektní časy, ale chybičky je 
stály bednu. Neodvezou si medaile (12. místo), ale mohou 
být hrdí na štafetu z říše snů, nejrychlejší čas dne 61,77 s!
Ihned po závodě nastala volnočasová část setkání. Začalo 

se táborovou olympiádou. Na travnaté ploše nedaleko 
stadionu bylo připraveno na šest desítek zábavných disci-
plín. Mládež, ač vyčerpaná po těžkém závodu, obcházela 
jednotlivá stanoviště s velkým nadšením a s obrovskou 
vervou plnila úkoly. Malebné náměstí pak v pátek večer 
patřilo představení národů, tedy sérii kulturních vystou-
pení. České týmy si připravily společnou choreografii 
zahájenou pozdravem ahoj pronášeným ve všech jazycích 
zúčastněných národů. Projekci doplnilo taneční vystoupení 
děvčat v žlutočerných kostýmech. Pak již byli na řadě kluci 
s tancem na oblíbenou dětskou píseň Baby shark. Finále 
obstaral nápis Martigny sestavený z lidských těl. Úspěch 
byl obrovský! Moderátor večera si dokonce vyžádal opa-
kování žraločího tanečku a sám se do něj zapojil. Česká 
choreografie zvítězila!
Sobota už tradičně patří tzv. výstavě národů. Každý národ 
měl v centru města svůj stánek, v němž prezentoval svoji 
zemi. Česká republika tradičně přivezla koláče nebo uzeni-
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v srbském
banátu
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Nejmenší česká vesnice v srbském Banátu letos v létě 
opět ožila s dobrovolníky z Hnutí Brontosaurus. 

Pomohli nejen s obnovou některých historických míst, ale 
také na dvanáct dní rozproudili život v obci, kde žijí potom-
ci českých přistěhovalců z devatenáctého století.
Spolupráce Hnutí Brontosaurus s obcí České Selo a sou-
sední Kruščicí pokračuje již sedmým rokem. Za tuto dobu 
vzniklo mezi místními lidmi a organizátory táborů silné 
pouto a velmi přátelské vztahy. Letos jsme ve spolupráci 
s Českou národní radou v Srbsku zahájili projekt na vybu-
dování sítě turistických tras mezi místy obývanými krajany.
V Českém Selu dobrovolníci pomáhají s údržbou historické 
studny, obecních prostranství, hřbitova či křížků v oko-
lí obce a vyvěšovali jsme zde také budky pro ohrožené 
ptactvo. V Kruščici přispěli Brontosauři k opravám krajan-
ského domu z devatenáctého století, který bude sloužit 
jako muzeum a výstavní prostor. Pro místní děti jsme také 
uspořádali soutěžní odpoledne s ekohrami.
„Jsme moc spokojeni s tím, kolik práce mladí lidé z České 
republiky udělali pro naši obec,“ říká předseda České Bese-
dy v  Českém Selu Josef Bužek. „S Brontosaury spolupracu-
jeme rádi. Vesnice na dvanáct dní ožije a na konci akce je 
vidět, kolik míst prokouklo a kolik se toho opravilo. Už teď 
se těšíme na setkání příští rok,“ dodává. „Hned je tu aspoň 
na čas veseleji,“ svěřuje se krajanka paní Sloupová. V obci 
totiž ubývá zejména mladých lidí, kteří se stěhují pryč za 
prací.

Vedle dobrovolnické pomoci na akci nechybí společenské 
události – zpívání u ohně, přednášky, výlety... Dobrovolníci 
například také doplnili místní fotbalový klub, aby mohl 
sehrát několik utkání s okolními obcemi. „Je to skoro jako 
jet k babičce na venkov, s krajany jsme navázali opravdová 
přátelství,“ usmívá se pravidelná účastnice táborů Kristýna 

Hájková. „Určitě i díky tomu, že se nebojíme vzít do ruky 
rýč, hrábě či štětku,“ doplňuje Týna.

Letos Brontosauři zahájili nový projekt turistického znače-
ní, které má podpořit rozvoj šetrného turistického ruchu 
v krajanských obcích srbské části Banátu. Cílem je propojit 
obce Česko Selo a Kruštici s městem Bela Crkva a nakonec 
je provázat s krajanskými obcemi v sousedním Rumunsku.

Hnutí Brontosaurus se 
věnuje dobrovolnictví pro 
přírodu, památky a lidi 
již čtyřicet pět let. Jeho 
členové letos již poosmé pomáhali také s rozvojem šetrné 
turistiky na Podkarpatské Rusi, jde o tisíce kilometrů turis-
tických tras. 

Dalimil Toman
Hnutí Brontosaurus

www.brontosaurus.cz

nu a kromě jídla také prezentační materiály o jednotlivých 
krajích nebo o Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.  
Celý den ulicí plnou stánků procházely desítky místních 
obyvatel a delegace jednotlivých států. Celou olympiádu 
zakončilo slavnostní vyhodnocení jak sportovních výko-
nů, tak výkonů na táborové olympiádě, vystoupení nebo 
výstavě národů.
Tak za dva roky na viděnou ve slovinském Celje!

Jaroslava Čečrdlová, 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

foto SH ČMS
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Fara Michalovy Hory 
otevřena! 

„Před 15 lety jsme hledali místo, které 
by mohlo sloužit jako naše základna 
při tradičním letním táboření na Kosím 
potoce. Na internetu jsme objevili 
v aukci romantickou budovu fary a roz-
hodli jsme se jí vdechnout nový život.  
Kdybychom věděli, jak dlouho bude 
rekonstrukce trvat, nikdy bychom 
do toho nešli. O to větší mám dnes 
radost, že jsme projekt dotáhli do 
zdárného konce.
Fara se totiž stala místem setkání – 
našich dobrovolníků i místních, kteří 
se na práci podíleli, získala podporu 
okolních obcí i spolků. Za podporu při 
rekonstrukci patří velké díky MŠMT 

Filip Chmel a Aleš Sedláček – Toka-
heya, dvě nejdůležitější osoby, které 
za rekonstrukcí stály. Rukou společnou 
a za pomoci obří sady třecích dřev pak 
zástupci všech, již mají na dokončení 
projektu svůj podíl, vytřeli jiskru pro 
první oheň, který zaplál ve farních 
kamnech.

Je otevřeno!
Dveře i okna se otevřely a pozvaly 
přítomné na prohlídku.
Děti se rozutekly do všech stran 
v rámci hry s pokladem ukrytým – kde 
jinde než na faře. Ti, kteří si nestihli 
potřást pravicí v rámci velké sezna-
movací hry, tak jistě učinili v taneč-
ním kruhu za zvuku kapely Walden 
Singers. Zdatní woodcrafteři poměřili 
své schopnosti v soutěži v rozdělávání 
ohně. Děti si vyzkoušely biologický 
kurz, který zde bude vedle kovárny 
a geologie k dispozici všem, přede-
vším pak školním skupinám.

Vnučka E. T. Setona – speciální host
Popřát vše dobré faře i českým 
woodcrafterům přijela i Julie Seton, 
vnučka Ernesta Thompsona Setona – 
ilustrátora, spisovatele a především 
zakladatele světového woodcraftu. 
V dopoledních hodinách proběhla 
v Michalových Horách její přednáš-
ka, kterou si nenechalo ujít na 120 
posluchačů.
Julie se v podvečer stala členkou Ligy 
lesní moudrosti.

A byli jsme v telce! 
Reportáž o otevření fary a návštěvě 
Julie Seton byla odvysílána na ČT1 
a ČT24 v hlavních zpravodajských 
Událostech, následně také na ČTArt 
v Událostech v kultuře.

Děkujeme!
Děkujeme všem, kteří se podíleli na 
rekonstrukci fary, ale přiložili i ruku 
k dílu během příprav a úklidu závěreč-
ných oslav na faře.

Kateřina Sadílková – Ileyawin

a MAS Český západ, také okolním ob-
cím i spolkům, Asociaci TOM... Těšíme 
se ale i na ty, které fara teprve přivítá, 
ať už se bude jednat o dětské oddíly, 
rodiny s dětmi nebo účastníky projek-
tu Škola mimo školu, kde se snažíme 
o propojování školních a mimoškolních 
vzdělávacích aktivit.“ Toť Aleš Sedláček 
– Tokaheya při slavnostním otevření 
základny Ligy lesní moudrosti.

Slavnostní otevření fary
Zahrada fary se 1. srpna 2019 úderem 
druhé hodiny odpolední zaplnila asi 
třemi sty návštěvníků, slova se ujal 
náčelník Ligy lesní moudrosti (LLM) 
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LIGA  LESNÍ  MOUDROSTI
www.woodcraft.cz 
www.fara.woodcraft.cz

Otevření fary – základny Ligy lesní 
moudrosti – v Michalových horách 
očima budovatele chalup 
v Asociaci TOM

Tak nás dohnali!
A v některých detailech, nerad to 
píšu, možná i předehnali. Liga lesní 
moudrosti (LLM) zakoupila před asi 
14 lety faru a víc než desetiletí se přá-
telé woodcrafteři mořili s její opravou. 
Dopadlo to výtečně.
Dvě století stará fara je bezesporu nej-
hezčím domem v Michalových Horách 
u Plané. Dvacítka lidí se v ní vyspí, 
ohřeje se u skvostných kachlových 
kamen, projde se márnicí (ano, ve 
stavení je prostor, který se kdysi dávno 
používal k tomuto truchlivému účelu), 
posedí na krásné a skvěle vymyšlené 
zahradě.
Ta nadchne hlavně děti.

Woodcrafteři, protože jsou koume-
sové a hloubaví lidé, vypozorovali, že 
malé děti opisují při běhu nejrůznější 
kružnice.
A vyšli jim vstříc! Prcek se může 
spustit po hasičské tyči, proběhnout 
se po skvělých dřevěných špalících 
a pak hupnout do podzemního tune-
lu, odkud….hravě vyjede. Dítko běhá 
v radostném kruhu.
Ale zpátky k vlastnímu stavení. Fara 
je řemeslně překrásně zvládnutá, 
vybavená historickými kousky ná-
bytku, které si zrovna říkají o vlídné 
zacházení.

Nad farou se tyčí kostelík. Notně 
oprýskaný, ale též malebný. Místu do-
dává zajímavou atmosféru. Z Micha-
lových Hor to není daleko do Plané, 
Mariánských Lázní, Tachova, můžete 
se projít po pěkných lesích, vřesoviš-
tích či vyhlášených mokřadech.
Lize patří uznání a blahopřání a našim 
oddílům rada, aby neváhaly chalupu 
navštívit. 

Tomáš Novotný, 
předseda Asociace TOM

foto Dušan Bělohradský 
a Tomáš Novotný
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Tábory pro děti jsou v České republice často vyhledáva-
nou letní aktivitou. Přesto se k nim někteří rodiče staví 
s obavami. Česká rada dětí a mládeže se proto v rámci 
reprezentativního šetření o letních táborech zaměřila na 
postoje rodičů k táborům. 

Pozornost byla věnována tomu, jak jsou rodiče spokojeni 
s organizací táborů a komunikací s organizátory. Zároveň 
bylo zjišťováno, proč někteří rodiče děti na tábor vůbec 
neposílají, v čem vidí negativa a překážky.
Obecně jsou nejvyhledávanějším typem tábora ty pobyto-
vé v chatkách a budovách. Pokud dítě jede na více táborů 
během sezóny, dalším navštíveným typem je obvykle 
příměstský tábor. Průměrná délka pobytu je pak cca 9 dní, 
nejčastěji děti jezdí na jedno- až dvoutýdenní tábory.

Pozitivní informací je, že dětem se podle rodičů na tábo-
rech líbí a užívají si je. Pouze 3 % rodičů uvádí, že děti byly 
nespokojené – obvykle s programovým zaměřením tábora. 
Je důležité podotknout, že tyto informace pramení od ro-
dičů, které je mají zprostředkované od dětí, proto mohou 
být zjištění i zkreslená. Dle šetření však nebyla zaznamená-

na šikana na táborech nebo nějaké jiné závažné nedostat-
ky s organizací a průběhem. 

Potěšující informací pro všechny organizátory může být 
také to, že rodiče jsou převážně spokojeni s informacemi 
ohledně tábora i s komunikací s organizátory.

Přestože je zájem o tábory v České republice velký, ně-
které děti na tábory vůbec nejezdí. Nejčastějšími důvody 
je nezájem samotného dítěte o účast na táboře nebo 
finanční problémy rodiny. Často uváděnou překážkou je ale 
i neznalost důvěryhodného provozovatele letních táborů. 
Téměř třetina rodičů, kteří na tábor dítě neposílají, uvádí 
právě tento důvod. Ze zjištění je patrné, že mezi rodiči 
existuje informační propast v oblasti nabídky táborů. Dů-
vodem neznalosti důvěryhodných provozovatelů může být 
nezapojení dětí do takových volnočasových aktivit, které 
zároveň pořádají i letní tábory, nebo to, že rodiče těchto 
dětí nemají žádné známé v podobné situaci, se kterými 

Letní 
tábory 

N = 857, rodiče, jejichž děti jezdí na letní tábory (již se účastnili nebo 
účast plánují)

N = 1122, počet táborů, kterých se děti rodičů účastnily v roce 2018 

N = 857, rodiče, jejichž děti jezdí na letní tábory (již se účastnili nebo 
účast plánují)

N = 857, rodiče, jejichž děti jezdí na letní tábory (již se účastnili nebo 
účast plánují)
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tábor 
ve škole

by mohli téma konzultovat. Pětina rodičů neposílá děti na 
letní tábory, protože má s nimi spíše negativní zkušenost 
ze svého mládí. 

Zajímalo nás také, jestli si tábor dítě vybírá samo, nebo jde 
spíše o rozhodnutí rodičů. U cca pětiny rodičů platí, že si 
tábor dítě vybírá zcela samo. Přibližně u 42 % rodičů dítě 
tábor samo navrhuje, ale rozhodnutí o účasti je společné. 
Více než čtvrtina rodičů poté děti motivuje, aby na tábor 
jely, ale rozhodnutí nechávají na nich. A jen desetina rodi-
čů vybírá tábor za dítě (ať již oba rodiče – v 7 %, anebo jen 
jeden rodič, ve 3 % případů). Ohledně neúčasti na tábo-
rech platí, že ve většině případů dítě na tábor nejede právě 
proto, že samo nechce.  To platí i pro rodiny, ve kterých by 
si rodiče přáli, aby se děti táborových aktivit účastnily.
Dle očekávání rozhodují rodiče nejčastěji za děti ve věku 
5– 11 let. Motivovat své děti k účasti na táboru se nejvíce 
snaží rodiče dětí ve věku 5–6 let a 10–11 let, tedy v období 
před nástupem do první třídy a na druhý stupeň základní 
školy. Zhruba od 8 let dítěte začínají rodiče brát v potaz 
jeho názor a od 10 let se pak začínají děti zapojovat do 
rozhodování o výběru tábora. Se stoupajícím věkem dítěte 

pak rodiče přestávají rozhodovat a postupně se je ani 
nesnaží motivovat. Děti starší 15 let už o táboru obvykle 
rozhodují úplně samostatně. 

Jan Husák

Článek vznikl v rámci projektu Youthwiki – online ency-
klopedie národních politik mládeže v Evropě podpořené 
programem Erasmus+. Od prosince 2019 bude možné 
na Youthwiki nalézt samostatnou analýzu o stavu práce 
s mládeží v České republice a od ledna 2020 poté ve všech 
evropských státech. Letní tábory pro děti a mládež jsou 
výrazným českým specifikem při práci s mládeží.  

Youthwiki online: 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki

Více o letních táborech a postojích rodičů naleznete 
v souhrnné zprávě z šetření České rady dětí a mládeže ve 
spolupráci se společností KANTAR CZ: http://crdm.cz/
clanky/aktuality/crdm-vysledky-setreni-tabory-2018-
2019/. 

Letošní tábor opět utekl jako voda. 
Ani jsme se nenadáli, a z malých 
nezkušených učňů se po sedmi letech 
studia vylíhli 
zkušení a (vše-
ho)schopní 
čarodějové.

Letošní tábor probíhal v Nové Peci 
u Lipna, kde nám azyl poskytla místní 
škola, která se tak proměnila v Školu 
čar a kouzel. Kromě výletů do blízkého 
či vzdálenějšího okolí (Nové Údolí, 
Schwarzenberský kanál, Medvědí stez-
ka, Lipno, Plešné jezero a Plechý, okolí 
Nové Pece, Stožec, Soumarák) jsme 
zvládli absolvovat nesčetné množství 
studijních předmětů – tak namátkou 
např. Létání, Věštění z čísel a písmen, 
Obrana proti černé magii, Příprava 
mnoholičného lektvaru, Přesazování 
mandragory. Otevřeli jsme tajemnou 
komnatu i místnost se zrcadly, navští-
vili temný les pavouka Anagoga, nalez-
li a zničili všechny viteály a podařilo se 
nám napravit chybu Ministerstva čar 
a kouzel – svrhli jsme ředitelku Amb-
rožovou a dosadili nazpět Bumbála.

Zvládli jsme i tur-
naj ve famfrpálu 
a Turnaj tří kou-
zelníků, jehož se 
zúčastnily pouze 
čtyři bradavické 
koleje (Hvízdáci, 
Krutihlavové, 
Cvrčilky, Morčáci) a v závěrečné bitvě 
Bradavic proti Smrtijedovicím zvítě-
zila ta správná strana. Tábor 2019 je 
mrtev, ať žije následující školní rok!

Díky všem, kdo se na realizaci tábo-
ra i uplynulého roku podíleli – pan 
a paní Weasleyovi, prof. Pomfritová, 
prof. Účová, prof. McDonaldová, 
prof. Skate, prof. Gotthard, prof. Polo-
niová, prof. Kýtová, prefekti a mnozí 
další.

David Trojan 
Mladí ochránci přírody, Stopa

foto archiv LT 2019 oddílu Stopa

www.stopa-klanovice.cz
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175. výročí založení 
ymCa v Londýně 
Začátkem srpna se v Londýně konala 
pro organizaci YMCA (Young Men‘s 
Christian Association) velmi zlomová 
akce – slavily se její 175. narozeniny. 
Ano, zní to až neuvěřitelně, ale 
YMCA již 175 let pomáhá mladým 
lidem po celém 
světě, a je tak nejen 
nejrozšířenější, 
ale i nejstarší 
mládežnickou 
organizací na světě.

Trocha historie
YMCA byla založena 6. června 1844 
v Londýně sirem Georgem William-
sem. Od začátku byla jejím posláním 
pomoc mladým lidem v době průmys-
lové revoluce, která s sebou přinesla 
mimo jiné dlouhé pracovní doby, ne-
zaměstnanost a beznaděj. Sir Williams 
chtěl této věci dosáhnout vkládáním 
křesťanských principů do každodenní-
ho života a budováním tří nejdůležitěj-
ších pilířů v životě jedince – zdravého 
těla, mysli a ducha. Tato iniciativa se 
stala v okamžení známou a do 70. let 
19. století celosvětově významnou. 
V roce 1855 byla pak založena YWCA, 
podobná organizace pro ženy, která se 
později s YMCA spojila. 
Dnešní cíle možná nejsou spjaty s prů-
myslovou revolucí, ale od těch prvních 

se příliš neliší. V průběhu 175 let se 
YMCA stala přístupnou všem lidem 
bez rozdílu vyznání, barvy pleti, 
pohlaví či politického přesvědčení. Ve 
sto dvaceti zemích světa organizuje 
nejrůznější programy a aktivity pro 
mladé, ve kterých se snaží předávat 
důležité životní hodnoty. Jejím zna-
kem je rovnoramenný trojúhelník jako 
symbol jednoty těla, mysli a ducha, 
která je základním stavebním kame-
nem toho, co je pro YMCA důležité.

YMCA175
Vzhledem k místu založení YMCA 
bychom pro oslavy jejího významného 
jubilea těžko hledali lepší město, než 
je právě Londýn. Oslavit toto výročí 
v prostorách výstavního a konferenč-
ního centra ExCeL tam proto přijelo 
více než tři tisíce ymkařů z téměř 
stovky zemí, a to včetně naší čes-

ké delegace. Na srpnové pětidenní 
oslavy nás společně vyrazilo dvacet 
sedm. Pocházeli jsme z různých měst 
a různých českých ymkařských aktivit, 
v naší delegaci tak byli např. YMCA 
skauti, vedoucí letních táborů, členi 
Ten Singu a vedoucí volnočasových 
aktivit pro děti a mladé.
Devět z nás na akci přijelo jako dob-
rovolníci, abychom během přípravy 
a průběhu akce pomáhali společně 
s dalšími téměř dvěma stovkami mla-
dých lidí – stali se tak součástí týmu 
překladatelů, pracovali na registra-
cích, v produkci, starali se o průběh 
workshopů, vypomáhali na stáncích 
a dalšími činnostmi se podíleli na 
organizaci celé akce.

Akce byla skvělou příležitostí nejen 
oslavit výročí, ale i se setkat s další-
mi členy Ymky z různých prostředí, 
sdílet zkušenosti, navázat kontakty 
v zahraničí, hledat společné možnosti 
spolupráce a inspiraci pro naši práci 
v České republice. 
Na oslavách byl opravdu bohatý 
program. Během velkolepých večer-
ních ceremonií jsme si vyslechli celou 
řadu výborných řečníků, hudebníků, 
účastnili se slavnostního vlajkového 
ceremoniálu, kde se nám představily 
postupně všechny země a organi-
zace pod YMCA, a zhlédly divadelní 
představení ztvárňující počátky YMCA 
v 19. století „Soul In The Machine“. 
V průběhu akce jsme se pak účastnili 
zajímavých přednášek, workshopů 
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ze zahraničí
dle svého výběru (objevovala se zde 
témata týkající se křesťanství, zdraví, 
občanské angažovanosti, ekologie 
apod.), diskuzních panelů, křesťan-
ských zamyšlení, modliteb, posloucha-
li jsme živě TED talks, dozvídali se více 
o historii naší organizace a diskutovali 
o budoucnosti YMCA. Během akce 
jsme se dokonce mohli účastnit i pár 
certifikovaných školení a kurzů.
V prostorách centra ExCeL se pak na-
cházela velká místnost se stánky, které 
prezentovaly různé zajímavé aktivity 
Ymek po celém světě. 
Zamyslet se a na stěnu napsat přání 
Ymce k narozeninám účastníci mohli 
v trojúhelníkové zahradě vytvořené 
skotským architektem, všechny upou-
tala také doprovodná výstava o his-
torii YMCA, kde česká delegace našla 
informace i o československé Ymce. 
Mezi stánky po celou dobu probíhal 
živý networking.
Další hala obrovského centra byla 
věnována sportovním aktivitám – bě-
hem celého dne byla plná sportujících 
ymkařů, kteří měli možnost si nejen 
protáhnout těla, ale i si vyzkoušet 
nějaké nové sporty, naučit se různé 
táborové hry a neformálně se sezná-
mit s dalšími ymkaři. Naše delegace 
tak postavila české týmy basketbalistů 
i volejbalistů a zúčastnila se přátel-
ského mezinárodního turnaje v obou 
sportech. Úspěšní jsme byli i v dalším 
zajímavém sportu – basketbalu na 
invalidních vozících, který jsme si na 
akci vyzkoušeli poprvé. S ohledem 
na přírodu bylo všechno jídlo během 
oslav servírováno na kompostovatel-
ných talířích, dva ze tří dní oslav byly 
vegetariánské a celé prostory byly 
plné vodních fontán určených k napl-
nění znovupoužitelných lahví.
Samozřejmě jsme v rámci oslav 
navštěvovali i slavná místa v Londýně, 
která jsou spojena s historií Ymky. 
Program byl opravdu nabitý. Každý 
z nás si tak domů z akce odnesl nejen 
pěkné zážitky a přátele, ale i nové 
znalosti a zkušenosti, které mohou 
dát jeho práci nový rozměr. 
Narozeniny YMCA byly více než dů-
stojně oslaveny. Všichni jsme byli rádi, 
že jsme mohli být součástí tak skvělé 
akce. A byli jsme vděční siru Geor-
gi Williamsovi, že si jen neposteskl 
u piva, ale šel a začal něco, co nemá 
ve světě obdoby. Tak na dalších 175! 

Sára Soukupová a Eleonora Krůtová
foto YMCA Europe
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z črdm

Zdeněk PšenICa  
V úterý 9. července 2019 ve 
večerních hodinách odešel 
náhle ve věku 55 let dlou-
holetý předseda Folklorního 
sdružení České republiky 
Zdeněk Pšenica.
S folklorem začínal v roce ve 
svých 21 letech v rodném 
Zubří na Valašsku, v náro-
dopisném kroužku Beskyd. 
Společensko-politické 
změny v republice po listo-
padu 1989 přivedly Zdeňka 
Pšenicu v roce 1990 do 
Prahy, kde vznikalo Folklorní 
sdružení České republiky. 
V roce 1997 byl ve svých 34 letech zvolen jeho předsedou, 
a této organizaci a folkloru vůbec obětoval všechno, co 
měl. Za jeho působení se rozrostl počet souborů v České 
republice sdružených ve FoS na 412, bylo pořádáno 65 
festivalů, vycházel časopis Folklor a FoS ČR se stalo uznáva-
ným i ve světě. 
Zdeněk Pšenica stíhal neskutečné množství aktivit, na-
příklad měl hlavní podíl na organizování celostátní česko-
slovenské soutěže Zpěváček – Slávik, na konání Meziná-
rodního folklorního festivalu Pražský jarmark, organizoval 
folklorní plesy... 
Dokázal se ale také postavit proti záměru úředníků zrušit 
Vojenský folklorní soubor Ondráš, podílel se na obnovení 
zrušeného Brněnského orchestru lidových nástrojů, pomá-
hal, kde mohl. 
Zdeněk Pšenica po sobě zanechal nesmazatelné dílo 
a zprostředkoval vyznavačům folklorního umění množství 
dojmů a zážitků.  

„Velmi opomenutou figurou v začátcích ČRDM zůstává 
Zdeněk Pšenica – a to jenom proto, že nebyl jeden z nás, 
z „kotlíkářů“. Podstatné věci se tehdy řešily v tomhle domě 
(na Senovážném nám. č. 24), i dům YMCA Na Poříčí byl už 
„daleko“. A všechny klíčové věci se děly mezi 4. a 5. patrem. 
(Pionýr sídlil tehdy v 5. a Junák a FoS ČR ve 4. patře, pozn. 

red.) Zdeněk byl nepochybně svéráz, a FoS dopadl tak, jak 
dopadl,ale jeho tehdejší přínos byl opravdu významný, 
právě proto, že byl takový, jaký byl a nezřídka fungoval 
jako tlumič, prostředník, nárazník...“ říká ve vzpomínkách 
na založení ČRDM Martin Bělohlávek, předseda Pionýra 
a tehdejší jediný zaměstnanec kanceláře ČRDM.

„Zdeňka Pšenicu řada z nás dobře znala. Nezapomenutelný 
tanečník, bodrý chlap, který byl řadu let duší Folklorního 
sdružení...
Se Zdeňkem jsme před 21 roky zakládali Českou radu dětí 
a mládeže a mnoho let udržovali přátelské kontakty.
Fakt, že náhle zesnul v pouhých 55 letech, se mi těžko 
přijímá. Zdeňku, ať je tam nahoře s kým tančit, to přeju od 
srdce...“ napsal o něm Tomáš  Novotný, předseda Asociace 
TOM. 

Během posledních tří měsíců odešli dva z „otců zakla-
datelů“  České rady dětí a mládeže,  Zdeněk Pšenica 
a Miroslav „Kocour“ Mikeš. 

Oba byli u toho, když se založení ČRDM připravovalo, 
byli také u podpisu první zakládací listiny v Roztokách 
7. července 1998. Jejich spolky významně rozšířily řady 
členů ČRDM. 
Česká rada dětí a mládeže si velmi váží jejich přínosu 
a oceňuje historickou roli obou těchto velkých mužů.

Na skupinové fotografii zakladatelů ČRDM v Roztokách 
1998: Miroslav Mikeš  – Kocour první zprava, Zdeněk Pše-
nica vedle něho. 

ODEŠEL KAMARÁD...
…Povstaňte, kamarádi, 
přestaňte jásat a hrát, 
odešel nám již navždy náš 
drahý kamarád…
V takové chvíli se život 
každého jakoby zastaví 
v tichém uvědomění ztráty 
blízkého člověka. Mnoho-
násobně to platí i pro každý 
spolek, partu, osadu. I pro 
Českou tábornickou unii.

ODEŠEL KAMARÁD MIREK 
MIKEŠ – KOCOUR. 

Do trampského nebe odešel 16. 9. 2019 ve věku 70 let 
jedinečný Miroslav Mikeš, mezi kamarády zvaný Kocour. 
Jeho skromnost, pokora a hluboké znalosti byly vždy inspi-
rativní. Kdo jste jej měli rádi, vzpomeňte. 
Převzal post náčelníka po nestorech – zakladatelích ČTU, 
Honzovi Hochmanovi a Vaškovi Vlčkovi a vedl Českou 
tábornickou unii do nové éry českých dětských a mládež-
nických organizací. Výchově dětí v přírodě se věnoval již 

Miroslav mIkeš
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knihovnička 

Pavel Spálený – Yučikala

Mám doma pejska, který je velký pra-
cant. Velký nejen srdcem, ale i tělem. 
Jenže tento pejsek, stejně jako my, 
nemládne. S přibývajícími léty se stáří 
hlásí víc a víc. Zatím se pejsek má čile 
k světu. Za to jsem moc šťasten.
Rozhodl jsem se ale, že je na čase si 
pořídit štěně. To aby starší pes poučil 
v mnohém 
toho mladšího, 
a pomohl mi tak 
s jeho učením. 
Starší pejsek 
pracuje jako „lé-
čebný pejsek“. 
Pomáhá dětem 
a nemocným 
lidem. Aby mohl 
chodit do práce, 
musí mu být 
asi tak dva roky. 
Myslím, že pacienti a klienti mého 
čtyřnohého pana doktora by si moc 
přáli, aby měl nástupce. Pokud možno 
ihned. Pevně věřím, že to vyjde.
A tak se naše smečka rozšířila o štěně. 
Je to holčička a jmenuje se Freya. Jako 
ta severská bohyně plodnosti.
Freya je roztomilé štěně, které si rádo 
hraje. Zahrada, a hlavně naše stodola, 

je plná podivuhodných věcí, které 
stojí za prozkoumání! Ideálně tak, že 
se vynesou ven a pořádně zubama 
vyzkouší.
Úplně jsem zapomněl, co to je doma 
mít štěně. Zvyklý na klidného sta-
rocha, co rozkouše tak  maximálně 
nějakou tu kost nebo klacíček, jsem 
musel změnit náhle spoustu zvyků. 
Například zavírat dveře od stodoly. 
Přesunout boty a nakonec i bundy, 
jelikož přes noc nám na nich štěně 
ukousalo zipy.
Můj syn Matěj má jako oblíbenou 
hračku oranžovou velkou Tatru. Mnozí 
tatínkové nebo dědečkové si tuhle 
Tatru pamatují určitě ze svého mládí. 
Malý Matěj ji má většinou zaparkova-

Můj život se zvířátky: 
Jak si soused myslel, že jsme doma

Literární kajuta nou u pískoviště. Jako asi každý kluk 
s ní rád jezdí a tahá nějaký ten náklad. 
Tatra má vepředu přivázaný provázek.
I začalo se nám stávat, že Matěj – 
viděno našima očima – zanechával 
Tatru pohozenou na různých místech. 
Jenom my, zaměstnaní rodiče, si ne 
a ne vzpomenout, kdy že si to s ní náš 
Matýsek…? Ale u toho byl přeci ten 
druhý, pomysleli jsme si pokaždé oba.
Jednoho dne jsme se vrátili večer od 
babičky, a co nevidím: Tatra zaparko-
vaná před bránou! Jak se tam dosta-
la? Že by sjela z toho malého kopeč-
ka? Byli jsme přeci jen unavení, a tak 
jsme vlastně vůbec nepřemýšleli nad 
tím, jak se tam dostala.
Ale záhada byla brzo vyřešena. S Ta-
trou si hrálo naše štěně. Popadlo její 
provázek a chodilo s ní okolo baráku. 
Říkal soused: „Tak vám slyším Tatru, 
ale koukám, že obě auta máte pryč. 
Tak byli jste doma, nebo nebyli? A pak 
jsem viděl Freyu, jak lítá s Tatrou po 
dvorku.“
Tak. A záhada odbrzděné Tatry vyře-
šena. Jenom nás dodnes mrzí, že jsme 
štěně s Tatrou nikdy neviděli v akci. 
Soused říkal, že se smál, až se za bři-
cho popadal.

kresby Eva Spálená – Lesnička 

před rokem 1989 a zkušenosti zúročil v prostředí kolínské 
party kamarádů, která jako Labsko – Sázavská oblast patří 
k pilířům ČTU. Právě ta jej nominovala na náčelníka s vě-
domím, že má ČTU co dát. Plně zařadil ČTU do České rady 
dětí a mládeže. 
Dokázal vždy prožít všechny naše akce s plným nasazením, 
radostí z výsledku: například miloval Portu, které dlouho 
obětavě sloužil,  se svou kolínskou partou obstaral servis 
na setkání trampů ke kulatým výročím trampingu na Slu-
nečné pasece v letech 1998 a 2008.
Byl chlap s velkým CH a uměl to dát o sobě vědět mnoh-
dy i hlasitým láteřením. Vzápětí se ale rozsvítil do kulata, 
uvařil kafíčko či něco navíc, co zrovna s láskou ukuchtil. Za 
tou maskou byl totiž vlídný a pohodový člověk, který uměl 
pohladit. Byl to velký gentleman.
Díky Kocoure. 

Kamarádi z České tábornické unie

„Kocoura jste mohli potkat nejen na akcích jeho mateřské-
ho spolku nebo ČRDM, ale také na mnohých kurzech práce 
s pilou, které napříč spolky pořádal. Jeho výrazné vzezření 
tramp/kovboj bylo snadno zapamatovatelné, stejně jako 
usměvavá tvář a laskavé slovo.
Byl u toho, když jsme před jedenadvaceti lety zakládali 
Českou radu dětí a mládeže. Přímočarý, spolehlivý, jeho 
slovo platilo, ať už si s ním člověk plácl na schůzku u piva či 
návštěvu u nějakého tehdejšího potentáta.
Kocour byl skvělý táborník, mistr motorové pily i vařečky 
a hlavně dobrý kamarád. Své blízké každoročně obdarová-
val ručně vyráběnými PFkami.
Je škoda, že už nám je nikdy nepošle...“ 

Z webu A-TOM

Zdroje: 
www.mestovsetin.cz, www.tabornici.cz, www.a-tom.cz
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Tak takhle ne! 

knIHovnIčka
Úspěšná sebeobrana proti 
manipulaci

Jsou typy lidí, kteří nám 
dovedou obrazně „zasadit 
ránu pěstí,“ i když víme, že 
jsme v právu, jsme si svou 
věcí jistí, jsme připravení. 
Kniha dvou úspěšných 
německých kouček vám 
ukáže cesty, jak přestat být 
ostatním vydáni napospas, 
jak se ostatním postavit če-
lem a zachovat si sílu, a to 
obzvláště při konfrontaci 
s arogantními, bezohledný-
mi, podprahově agresivními 
a nestydatými lidmi. 
Určité typy zkrátka dokážou 
stisknout naše červené 
tlačítko. „Tak takhle ne!“ – 

to není jen tak nějaká věta, 
ale postoj. 
Pokud odpovíte kladně na 
následující otázky, je tato 
kniha právě pro vás.
„Chtěla bych se umět lépe 
prosadit.“
„Chci být pohotovější.“

„Chci působit suverénněji.“
„Chtěl bych být méně závis-
lý na hodnocení ostatních.“
„Chtěla bych se naučit 
všechno tak neprožívat.“

Nathalie Springer, 
Catharina Wilhelm
Překlad Michaela Weberová
Portál, 2019, brož., 
216 stran, 349 Kč

Praktická příručka pro uči-
tele, vychovatele i rodiče, 
kteří chtějí porozumět 
dětskému hněvu, zvládat 
ho a konstruktivně s ním 
pracovat.
Kniha obsahuje 72 nesou-
těživých her zaměřených na 
úspěšné strategie zvládání 
hněvu ve skupině dětí. 

V úvodu se čtenáři dozvědí, 
jak hněvu porozumět, co 
dělat, když už je dítě roz-
hněvané a proč na podporu 
zdravého zvládání hněvu 
používat hry.

Deborah M. Plummer
Překlad Miroslava Kopicová
Portál, 2019, brož., 
144 stran, 217 Kč

www.portal.cz

z črdm

Jedete na 
erasmus? 

Určitě se těšíte, až odjedete na půl roku či na rok, někam 
hodně daleko od svého domova a prožijete tam něco no-
vého a nezapomenutelného. Čeká vás spoustu zajímavých 
setkání a situací, potkáte nové kamarády nebo učitele a na-
budete nových vědomostí a zkušeností v oboru. Zkrátka 
vyzkoušíte si, jaké to je žít na nějaký čas někde jinde, než 
jste zvyklí. A jelikož tým Evropských karet mládeže takové 
pobyty sám prožil, ví, že Vám bude každá koruna (resp. 
EURO či jiná měna) k dobru. 

Jak konkrétně s EYCA kartou ušetřím? 

Před cestou se můžeš výhodně pojistit na celý rok od po-
jišťovny Union, a to už od 190 Kč na rok. Poté na cestě do 
tvé destinace ušetříš 10 %, pokud zvolíš dopravu vlakem či 
autobusem od společnosti Regiojet. A nakonec tě čeká ně-
kolik stovek slev na místě, kde strávíš nejvíce času. Ať už při 
vstupech do galerií, muzeí a divadel, nebo do restaurací, na 
koncerty, festivaly atd. Takže záleží už jen na tobě. A proto 
se vyplatí pořídit si kartu EYCA kartu, která stojí jen 100 Kč 

a platí jeden rok. Přehled všech slev v Evropě naleznete na 
www.eyca.cz. Najdi si tu svou!

„Kartu jsem si pořídil, protože jsme jeli s přítelkyní do 
Holandska. Šli jsme na výstavu Rembranta do Rijksmusea 
a poté do domu Anny Frank. U vstupu do obou institucí 
jsme obdrželi slevu 50 %. Rovněž jsme si s ní vyřídili i roční 
cestovní pojištění, které nás oba stálo 380 Kč. Kartu všem 
doporučuji.“

Patrik, 27 let.

EYCA funguje po celé Evropě. Ovšem pokud jedete do 
Holandska, Španělska, Francie, Portugalska a Itálie, budete 
rádi, že ji máte. Funguje tam totiž mnohem lépe než jaká-
koliv jiná karta.
Mnoho nových zážitků přeje 

Tým EYCA

Hry pro 
zvládání hněvu 
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David Konvalina
ředitel innogy Energie, 
s.r.o. pro maloobchod 
a marketing

Mám spoustu osobních 
předsevzetí. Jedním z nich 
je, že je správné vychovávat 
děti k evropanství. Proto se 
každý rok vydáváme v létě 
s rodinou za poznáváním 

některé z evropských zemí. 
Loni to bylo Norsko, letos 
jsme se vydali do Skotska. 
Těšil jsem se jednak na histo-
rii a samozřejmě na přírodu. 
Edinburgh, Isle of Skye či 
klášter Iona si mě naprosto 
získaly. Největší překvapení 
pro mě však byli místní oby-
vatelé. Přičemž platí přímá 
úměra, čím severnější a od-
lehlejší místo, tím vstřícnější 
a usměvavější lidé byli. Na 
ostrově Skye jsme šli s dětmi 
rybařit, cestou k moři nás za-
stavil muž. Viděl, že děti jsou 
dvě, a my jsme měli pouze 
jeden prut. Za chviličku byl 
zpátky a půjčil nám svoje 
rybářské náčiní, aby obě 
děti mohly chytat najednou. 
Přiznám se, že tohle se mi 
v Čechách nikdy nestalo. 

anketa: Jaké překvapení  si pro Vás připravilo letošní léto?

Březové 
Lístky
Březový lístek je ocenění, které si mezi 
sebou v České republice navzájem 
udělují vedoucí dětských oddílů za 
práci s dětmi a pro děti. Má dvanáct 
stupňů, které postupně vyjadřují roz-
sah práce oceněného vedoucího.  

(6. stupeň – karmínový)

V jaké organizaci působíš, co s dětmi 
děláš a co tě na práci s nimi baví?
Jsem dlouholetý vedoucí dětského 
oddílu T. O. Kamarádi Šumperk při 
České tábornické unii Jesenické oblas-
ti. Oddíl pracuje skoro už čtvrt století, 
a to nejen v duchu foglarovských 
ideálů, ale vychází i z myšlenek lesní 
moudrosti a zaměřuje svoji činnost na 
pobyt v přírodě, tábornictví, zálesác-
tví. Pořádáme letní, zimní a vodácké 
tábory. Náš oddíl také dvakrát pořádal 
CVVZetku a k tomu i nějaké RVVZetky 

Tomáš Lešingr – 
Strejda Vláček 

(jde o zkratky Celostátní vzájemné 
výměny zkušeností, resp. Regionální 
vzájemné výměny zkušeností, více viz 
www.cvvz.cz, pozn. red.).
Baví mě ta různorodost. Každý člen 
je jiný, ale společně tvoříme super 
celek. A na činnosti v oddíle je krásné 
sledovat vývoj členů, kdy se učí spous-
ty zajímavých věcí, k samostatnosti 
a odpovědnosti. Úžasné je, že někteří 
potom v podobné činnosti pokračují 
dál, buď jako vedoucí dalších ko-
lektivů, nebo vystudují pedagogiku 
a stanou se učiteli. V tom vidím smysl 
svého života.

Při jaké příležitosti jsi dostal svůj 
poslední Březový lístek a co to pro 
tebe znamená?
Ten poslední jsem dostal v roce 2017 
na oblastní Uzlařské regatě ve Zvoli, 
kterou pořádali kamarádi z oddílu 
Shawnee. S kamarádem Mičkinikwou 
jsme tehdy předávali lístek kamarádce 
Olišce a potom jsem od ní získal ten 
svůj já. To bylo něco nečekaného. 
Nejen tento, ale i ty předchozí pro 
mne znamenají hodně a vážím si jich. 
Dostal jsem je od kamarádů nebo 
členů oddílu jako poděkování za práci 
v oddíle J

Připravili 
Kateřina Palová a Jan Burda

foto z archivu T. Lešingra

Historie Březových lístků sahá až do 
roku 1966, u jeho zrodu stál Jan Galén 
Šimáně a jeho přátelé, o další pokra-
čování tradice pečuje Galénův nadační 
fond. 

www.brezovylistek.cz 

Barbora Kvasničková
studentka, mladá delegátka 
do OSN   

Celé léto pro mě bylo vel-
kým překvapením. Abych 
se mohla naplno věnovat 
Programu mladých delegátů 
do OSN, rozhodla jsem se 
odložit dlouho plánované 
studium na University Colle-
ge London. Byť to byla velká 
změna, už teď cítím, že se 
vyplácí. V září se vydávám na 
Klimatický summit OSN. Do 

programu jsem se přihlásila 
s cílem podpořit postoj české 
mládeže: Klimatické změny 
nám nejsou lhostejné, chce-
me být součástí jejich řešení, 
ale žijeme v prostředí, které 
až systematicky brání pod-
stupovat klimatická opatření 
na vlastní náklady. Ráda se 
nechám překvapit, kam se 
posuneme, i na podzim.

Přál bych si, aby se skotská 
vstřícnost a přátelskost 
dostala do české povahy ve 
větší míře, než je tomu dnes. 
A vám doporučuji: „Alou do 
Skotska!“ J
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