INFORMACE
1) Schůzka všech vedoucích střediska se uskuteční ve středu
28.8.1991 v 19.00 na Baště. Program : plán činnosti střediska
a oddílů v novém školním roce, personální zabezpečení, různé.
Připravte si návrhy a podněty pro další naši činnost, bude to
schůzka pracovní! Účast všech nutná!
2) Ve středu 21.8.1991 se
koná na Zámku brigáda
usušených celt z Kvíčalky. Sraz v 15.00 hod.

na skládání

3) Předplatitelé Skautingu, kteří ho odebírají přes středisko,
nechť laskavě zaplatí Demimu předplatné na příští ročník 60 Kčs.
Úrychleně!
4) Dne 1.8.1991 bylo odesláno předplatné jun.edice PRAMENY na
první tři tituly (10x100 Kčs). Termín odeslání byl dvakrát
prodloužen, a přesto nezaplatili všichni, kteří se na táboře
hlásili jako zájemci!
Nakonec byla první desítka uzavřena
v sestavě : Jarda Komárek, Míra Kolář, Jessie, Demi, Dáša
Štěpanková, Karel Rozbořil, Laďa Weissar ml., Radim Šnajdr, Eva
Vedmochová a Katka Janíčková. Tím byl získán pro středisko jeden
výtisk od každého titulu zdarma. Garantem akce je Jessie. Bylo by
dobré sestavit ještě alespoň jednu desítku. Zejména těch mladších
se přihlásilo poskrovnu. Nebudou potřebovat kvalitní skaut.
literaturu? Navíc za dostupnou cenu. Pouvažujte ještě. Možná by
to šlo organizovat po roverské linii. Podrobnosti byly otištěny
ve Věstníku, Skautingu i Junáku.
5) Posledním dnem tábora byla zahájena evidence odpracovaných
hodin jednotlivých vedoucích a rádců ve prospěch střediska pod
neoficiálním heslem "Každý si svůj kádrový posudek píše sám".
Heslo je samozřejmě recese, ale jde o to, získat celkovou
představu o zapojení členů střediska do jeho činnosti a označit
ty, kteří se více méně vezou ve stínu těch druhých. Nikdo nebude
nikoho nahánět nebo šikanovat (každý asi těžko může být na všech
akcích), ale výsledky budou čas od času zveřejněny a každý by si
měl srovnat sám se sebou, jestli opravdu udělal ve prospěch
střediska tolik, kolik mohl. Budou se registrovat odpracované
hodiny na všech brigádách (Barák, Kvíčalka, sběr papíru, apod.).
Nebude se počítat čas strávený v družinové a oddílové činnosti
(výjma brigádnické činnosti) a pracovní čas související s funkcí
ve středisku. Akce probíhá se souhlasem střed.rady, evidenci vede
Jessie. Proto informace o druhu akce, době trvání a zúčastněných
směřujte na něj.
Pro informaci - zatím se uskutečnilo několik menších akcí na
Baráku, bylo se pro Písek
v Kunčině, skládali se celty,
připravovaly se spacáky do čistírny, likvidovala se Kvíčalka.
6) Na přelomu srpna a září, hned jak bude zapojena voda, se
uskuteční brigády na Baráku (oprava omítek). Termíny budou
vyvěšovány na vývěsce, proto ji sledujte! Nenechte se splést tím,
že fotografie zůstávaji po dobu 2-3 týdnů stejné, informace se
obměňují!
7) V termínu 22.- 25.8.1991 (?) se na Kvíčalce koná soustředění
roverů a starších skautek. Organizuje Pepíno.
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Návštěva v Račí zátoce
(tábor oddílu z Městečka Trnávky)
V pátek 2.8.1991 jsme s Demim navštívili letní tábor našeho
"přespolního" oddílu z Městečka Trnávky. Našli jsme ho po chvíli
hledání mezi Krasíkovem a Tatenicemi (u odbočky na Zábřeh). Tábor
je pěkně schovaný - na louce v zákrutu Moravské Sázavy (proto
asi také "Račí zátoka". Místo je to opravdu pěkné, u vody, kolem
zalesněné kopce - prostě ideální, krásně drsné místo.
A na něm skautský tábor jako vyšitý z nějaké foglarovky.
Stany pěkně "do podkovy", jednoduchá kuchyně a jídelna s celtovou
střechou,
stan na
nářadí, rozhlednička,
vlajkový stožár,
oznamovatel a nástěnka, umývárka přímo u řeky, opodál latrina
- prostě klasika. Pro pitnou vodu se jezdí s vozíkem k pumpě, na
nákup do
vesnice. Koupání pár kroků
a možnost vodáckých
radovánek. No prostě - co víc si přát?
Trnavští měli tábor pronajatý od skautů z České Třebové.
Nestavěli ho tedy, ale zato ho po sobě "bourali", protože po
jejich odchodu musela zůstat "zelená louka". Jejich tábor začal
27.7.1991 a trval 9 dní. Tábora se zúčastnili 3 družiny - Bobři,
Kopretiny a Veverky, celkem asi 20 lidí. A teď jedna zajímavost.
Na tento počet připadl 1 vedoucí starší 18 let! A se dvěma
mladými rádci musel stíhat všechno! A že toho neměl málo, od
financí a papírování, přes vaření, samaritánství, až po program.
Bratru Josefu Burešovi jsme s Demim vyslovili své nejvyšší
uznání, opravdu si je za takové vedení tábora i celoroční práci
s oddílem zaslouží.
Je to přeci jen něco jiného, než na co jsme zvyklí. Takový
tábor je opravdový zápřach. Pro vedoucí i pro děti (např. kuchyň
nebo noční hlídka obden). Ale
je to krásně drsné a účastník
takového tábora o sobě si opravdu může říkat táborník. A kdyby si
některý náš oddíl chtěl příští rok něco podobného zkusit (zde
nebo jinde), stačí říci, vše se dá domluvit. Tak jako tak nás
asi čekají v příštím roce ve věci tábora změny a jak to vypadá,
klasickým Kvíčalkám, jak jsme na ně byli zvyklí, už odvonilo (dva
turnusy?, kooperace s jiným jun.střediskem?)
Ale to vlastně jen tak na okraj. Teď na závěr bych chtěl
trnavským pochválit jejich tábor a za sebe (a myslím i za Demiho)
jim popřát hodně úspěchu a bohatou činnost i po prázdninách.
Jessie
*

Konec prázdnin - čás příprav!
Po táboře jistě každý rád na čas "vysadil", aby se trošku
zrekreoval od svých svěřenců (co si budeme nalhávat, občas je to
nápor na nervy). A ono to není na škodu vysadit, protože když se
něco "nemusí", tak se na to stejně myslí a sem tam napadne
člověka i nějaký ten dobrý nápad pro další činnost s těmi
svými neposluchy, křiklouny, nezvedenci, apod. že? Ale prázdniny
se chýlí ke konci, a pokuď jste to už neudělali, je nejvyšší čas
myslet na to, co a jak dál.
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Od 1.září musíme zase šlapat na plný plyn, nějaká váhavost
není na místě. Chce to mít sestavený program pro zářiové schůzky
a rámcový pro další měsíce. Ti starší ví, co je třeba, těm
mladším snad jen pár námětů:
1) plánuj včas, dokud nejsi pod tlakem času a dětí
2) program pro první schůzky musí být zajímavý. Děti budou po
prázdninách mírně řečeno "zdivočelé" a bude potřeba znovu si je
získat.
3) sestav program maximální, nikdo po tobě nebude vyžadovat
splnění na 100%, ale je lepší mít vyšší laťku než nižší
4) jednotlivé družinové programy porovnej s ostatními v rámci
oddílu (koordinace, náměty na to, na co jsi zapomněl)
5) co do plánu:
a) výpravy do přírody (blízké i vzdálené, na dosud neprozkoumaná místa, min.1x měsíčně)
b) družinové víkendy na Kvíčalce (aspoň 1x za tři měsíce)
c) speciální akce (drakyáda, sáňkování, pletení pomlázek,
vánoční besídka, soutěže v uzlování, táb.znalostech, apod)
d) kultura (návstěva výstavy, muzea, památek, exkurse na zamavé pracoviště, nácvik písní a scének pro různé akce)
e) skautská teorie a praxe (hlavně plnění příslušné stezky,
kdy a jak se bude příslušný bod plnit, náhradní termíny,
opakování již splněných bodů)
f) péče o
družinovou kroniku, pravidelné vyhodnocování
úspěšnosti družiny i jednotlivců
6) nevymýšlej vymyšlené a "zalov" v dostupné literatuře (Junák,
Skauting + jeho příloha "Rádce skautské družiny", středisková
knihovnička)
7) nezapomeň, že nejsnadněji se učí hrou a připrav si zásobu
nových her (rozvaž, které z dříve hraných her měly úspěch)
8) připrav pro družinu soutěže a závody v nových disciplínách
9) připrav si do zásoby náhradní program pro nenádálé případy
(nepřízeň počasí, přeložení akce, apod.)
10) zařaď do plánu i připomínky významných dní, životních
jubileí členů družiny, vzpomínkové posezení nad fotkami a
kronikou, apod.
Dejte se v novém skautském roce do práce s chutí a nadšením.
Jen tak se bude činnost líbit a strhne i ty váhavé. Není to lehké
a občas se i něco nepodaří, ale snažte se překonat překážky
a těžkosti, vždyť obtíže jsou tu proto, abychom je překonávali!
A nebojte se přijít poradit
za zkušenějšími, někdy je to
i užitečné a a míň to bolí.
Na základě vlastních zkušeností a literatury sepsal a hodně
úspěchů všem vedoucím, rádcům i družinám v další činnosti přeje
Pozn.: Neměl jsem možnost konzultovat tento článek s
troufám si říci, že má platnost i pro dívčí kmen.

Jessie
Evou, ale

*
ÚROVEŇ TVÉ DRUŽINY
V červnové příloze Skautingu "Rádce skautské družiny" je
popsán test úrovně skaut.družiny převzatý od amerických skautů a
upravený pro naše poměry. Docela
se mi zalíbil a chtěl bych
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navrhnout i ostatním družinovým vedoucím a rádcům, aby ho zkusily
"nasadit" na svoji družinu třeba hned na konci měsíce září. Pro
ty, kteří nemají možnost se k tomuto článku dostat, přetiskujeme
pravidla testu.
Pravidla testu úrovně skautské družiny :
Test se počítá zpětně za
uplynulý měsíc a výsledky se mohou
zveřejnit třeba na 1.družinovce v novém měsíci. Celkově lze
získat vždy nejvýše 100 bodů, ale podaří-li se vám překročit
90-ti bodovou hranici, jste družina vynikající úrovně. Aspoň 81
bod značí velmi dobrou družinu, dobrý průměr představuje 71-80
bodů. Jestliže klesnete ještě níže, je to varovné znamení, že je
třeba přidat!
1. Družinové schůzky
Měli jste je pravidelně každý týden - 10 bodů. Jen někdy - 5
bodů. Scházeli jste se jen při oddílových podnicích, neměli jste
samostatné schůzky - 2 body.
2. Délka družinovek
Vaše schůzky trvali obvykle nejméně půldruhé hodiny - 10
bodů. Byly zpravidla kratší než 90 minut nebo delší než dvě a půl
hodiny - 5 bodů.
3. Výlety a vycházky
Družina podnikla jeden samostatný celodenní výlet - 10 bodů.
Podnikli jste jen jednu polodenní vycházku - 5 bodů. (Započítejte
si jen jedno.)
4. Program
Na všechny družinové podniky měl rádce nebo jeho zástupce
připravený program - 10 bodů. Program byl připraven jen někdy - 5
bodů. Program nebyl nikdy připravý - 0 bodů.
5. Docházka
Na družinových i oddílových podnicích v minulém měsíci jste
měli v průměru 100% (nikdo nikdy nechyběl) - 10 bodů. Družina
dosáhla v docházce průměru nejméně 90% - 9 bodů, nejméně 80% - 8
bodů, atd.
Průměr vypočítejte takto : spočítejte všechny podniky (např. 4
družinovky, 1 oddílovka, 2 oddílové a 1 družinová výprava celkem 8 podniků, jejich součet vynásobte počtem členů družiny
(např. pro 7 členů - 8 x 7 = 56). To je 100%. Dále spočítejte
celkový
počet
neúčastí
jednotlivců
na
akcích
(např.
1+0+2+0+0+1+2+1 = 7). Docházka družiny na akce v % se potom rovná
100 - (7/56 x 100) = 100-12,5 = 87,5%, tzn. že si můžete
započítat za docházku 8 bodů.
6. Funkce
V družině každý vykonával v minulém měsíci nějako stálou
práci pro ostatní, např. rádce, podrádce, pokladník, kronikář,
praporečník, zdravotník, fotograf, redaktor časopisu, spojka,
atd. Stálou funkci měli jen někteří - za každého si počítej bod
(max. však 10 bodů).
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7. Kroj
Na všechny družinové i oddílové podniky v minulém měsíci
jste chodili všichni ve skautském kroji - 10 bodů. Jestliže jste
na některé schůzce nebo výpravě nebyli všichni v kroji, odečti za
tuto akci 1 bod (max.celkem 10 bodů).
8. Kronika
Vaše družina si píše svou kroniku a v uplynulém měsíci jste
do ní zaznamenali průběh všech podniků - 10 bodů. Za každý
chybějící zápis odečtěte 1 bod (max.10 bodů).
9. Družinový dobrý skutek
V předcházejícím měsíci jste vykonali
skutek - 10 bodů.

společně větší dobrý

10.Skautská stezka
Každý člen družiny splnil v minulém kalendářním měsíci
aspoň dva nové body do stezky - 10 bodů. Z tohoto počtu odečtěte
po dvou bodech za ty, kteří toto minimum nesplnili (max.10 bodů).
Jessie

*

Tímto Věstníkem otvíráme diskusi o letošním letním táboru.
Každý zájemce tak dostavá možnost, aby se podělil s ostatními o
své postřehy, názory a připomínky. Učelem diskuse není oslava
našich úspěchu nebo neúčelná kritika, ale pokus o získání co
nejvíce podnětů k dalšímu zlepšení naší činnosti. Proto neváhejte
a pište!

Kvíčalka 1991
aneb
Jak jsem to viděl já

Demi

(vedoucí střediska)

Byl jsem
požádán náčelníkem chlapeckého
kmene, abych
zhodnotil průběh letošního tábora z pohledu vedoucího střediska.
Možná s některými částmi hodnocení někdo nebude zcela za jedno se
mnou, ale je to hodnocení tak, jak jsem celý průběh včetně
příprav sledoval já osobně.
Nejprve bych se chtěl zmínit o přípravách, které započaly
již počátkem roku přípravou přihlášek, setavováním jídelníčku a
rozpočtu. Tyto úkoly si mezi sebou rozdělili Darzi, Aládin a Eva
s Ivou. Každý z nich se k věci postavil velmi odpovědně s tím, že
nesmí nic zanedbat - prostě všichni zapnuli naplno. Dále Jessie a
spol. vypracovali koncepci realizace tábora v novém pojetí, podle
představ střediskové rady, a tak, jak by měla vypadat činnost na
skautském táboře. Bylo to tedy trochu jiné pojetí tábora, než na
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jaké jsme byli zvyklí po celá dlouhá léta. V květnu již započali
brigády na Kvíčalce. Zde bych se chtěl pozastavit nad tím, že se
brigád nezúčastňovali všichni
vůdcové družin, rádcové, ani
přihlášení členové tábora. Nejvíce mě však zarážel fakt, že se
děti zůčastňovali brigád bez dozoru svých vůdců družin (jak potom
můžete hodnotit dětem účast v bodování, atd.). Z tohoto důvodu
jsme se rozhodli s Darzim do budoucna příjmout určitá opatření,
aby k podobným situacím nedocházelo.
Na přípravě tábora se však nepodíleli jen vůdcové, rádci a
děti. Ruku k dílu přiložili i členové klubu old-skautů. L.Lýr nám
pomohl zajistit kromě paliva do kluboven také část "krajinek" na
opravy stanů. A aby nám toto dřevo příliš nenabouralo rozpočet,
Satan a Vl.Weissar st. odpracovali brigádnicky směnu na pile při
řezání dřeva. I Jožka Pivec
ve svém věku nezahálel a pomohl
"zprovoznit" kvíčalovská kamna v kuchyni. Za to všem patří dík.
Nyní již k samotnému průběhu tábora. Přesto, že nové pojetí
tábora bylo
letos uskutečněno poprvé a
bylo pro všechny
náročnější, splnil svůj cíl. Byl bych optimistou, kdybych tvrdil,
že vše vyšlo na 100%. Bylo to poprvé s jiným vedoucím tábora a
jinou organizací programu. Někteří k jeho přípravě přistoupili
velmi odpovědně - jiní spíše spoléhali na improvizaci, přestože
byli předem upozorněni na písemnou přípravu před táborem. Také
bych se chtěl vyjádřit k činnoszi rádců. I když všichni nepatří k
těm pasivním, mnozí z nich ještě zcela nepochopili podstatu
skautingu a co po nich vyžadujeme (přestože mnozí složili slib možná předčasně). Někteří vůdcové(kyně) by se možná těchto lidí
chtěli zbavit, ale to je nejjednodušší řešení. Našim cílem by
mělo být tento náš "předvoj" vhodně podchytit, věci jim vysvětlit
a dát jim příležitost seberealizovat se. Třeba by si po letech
mohli sami
zkusit přípravu CTH (samozřejmě
po poradě se
zkušenými, kteří to dělali a mají zkušenosti).
Zvláštní pozornost bych chtěl věnovat organizátorům táborové
činnosti a průběhu CTH. Tuto činnost měli na svých bedrech Pepíno
a Jessie. Do jaké míry jim pomáhali ostatní, to nemohu posoudit,
protože jsem tuto činnost dostatečně nesledovat. Podle ohlasu
dětí si však myslím, že CTH opět obstála na jedničku.
Kladně bych se chtěl vyjádřit i k činnosti hospodáře,
protože každý den večer jsme věděli, co si ještě můžeme do konce
tábora dovolit
nakoupit. Pozornost si
zaslouží i činnost
zásobovače Karla R. a šéfkuchařek Evy a Ivy. Celkově bych letošní
tábor tedy hodnotil jako dobrý.
Při závěrečném vyhodnocení tábora, když jsem poděkoval
Darzimu za vedení a organizaci, řekl, že všechno šlo jaksi samo automaticky. Já si však myslím, že tábor dopadl tak, jak dopadl,
jen díky všem těm, kteří k jeho přípravě a průběhu přistoupili
odpovědně jako Darzi. Všichni bychom se však ještě měli zamyslet
nad tím, kde má každý z nás ještě nějakou rezervu. Potom se naše
činnost na táboře i ve středisku podstatně zlepší.
Toto mé hodnocení bylo jen obecné. Mělo by vás ostatní
trochu inspirovat k diskusi, popř. k nějakému dalšímu článku ve
Věstníku. Třeba i o dění ve Vašem oddíle, apod.
Očekávám, že svůj pohled na věc uveřejní i vedoucí tábora a
oba náčelníci kmenů.
*
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Darzi

(vedoucí tábora)

Vzhledem k tomu, že to byl můj první tábor, ve kterém jsem
pracoval
coby
vedoucí
tábora,
bude
můj
pohled trošku
optimistický. I když jsou věci, které ještě musíme zlepšit:
1) druhý týden u dětí byla znát únava některých vedoucích
2) musí jet příslušný vedoucí se svojí družinou a nejlépe na
celou dobu tábora
3) u každé družiny by měli být dva, aby se mohli střídat a trochu
si odpočinout
4) nevím jestli je vhodné , aby ti nejmladší rádci byli u
nejmenších dětí
5) dalším trošku sporným bodem je otázka bodování. Musíme vymezit
čas na práci a čas na činnost družiny.
I přes tyto drobnosti, které doufám do příště odstraníme,
jsem byl s činností a celým průběhem velmi spokojen. Celý program
dost nabourává oběd, pokud není ve stanovenou dobu. Důvody jsou
různé, ale největší je počet lidí. To znamená, že než se ukončí
jedno jídlo, už se musí začít druhé a to na chuti do práce nikomu
nepřidá. Tohle je jeden z důvodů, proč bych chtěl tábor rozdělit
na dva turnusy. Bude s
tím spousta problémů, ale odpadne ta
hrozná gigantománie. U té kuchyně by trošku pomohlo,kdyby se
vybírala družina dle složitosti jídla (vlčata, světlušky jednodušší jídlo).
Takovým slabším článkem byli rádci. I když se po vyjasnění
jejich náplně práce v chatě zlepšili, přesto sahali rádkyním po
kolena. Ty mne překvapily velmi dobrým přístupem, jak k dětem,
tak k celé činnosti na
táboře. Přesto si troufám tvrdit, že
záleží i na nás, jaká činnost rádců bude a pokud nám po
prázdninách neutečou k roverům, s přibývajícími roky příjde i
větší odpovědnost a spolehlivost. Nakonec tímto vývojem musí
projít každý.
Dalším velmi kladným bodem bylo hospodaření. Denní kontrola
stavu pokladny přinesla své ovoce (i zákusky). Sem patří i
jednoznačná výhoda hlavního nákupu ve velkoskladě (ušetřili jsme
cca 1500 Kčs), dále každodenní zapisování kilometrů, atd . A
přesto i zde je možno ještě více ušetřit, pokud se podaří
zajistit nákupy, jak máme předběžně domluveno, v Pacově.
Nejhlavnější bod, který mě vede k tomu, že tato cesta byla
správná, je spokojenost dětí. Možná by nebylo od věci znát
hodnocení tábora od někoho nestranného (např. M.Kolář), protože
těžko někdo, kdo se na přípravě podílel bude mít negativní
pohled. Jde mi o to, abychom si něco nenalhávali a za pár roků
z toho neměli velkou hlavu.
*

Mirek Kolář

(nezávislý pozorovatel)

Ahoj všichni.
Byl jsem požádán, jestli bych nedal dohromady svůj pohled na
letošní tábor. Chtěl bych se pokusit, aby byl pokud možno
nestranný a "zvenčí" (na celoroční práci a přípravě tábora jsem
se nepodílel), ale také se znalostí věci a možností srovnávat (na
Kvíčalku jsem
jezdil pravidelně na
celý tábor v
letech
1972-1981, minimálně na dva týdny poslední 4 roky a mezitím jako
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pravidelný host či pomocník). V žádném případě si nečiním nárok
na úplnost všech kladů a záporů. Prostě moje připomínky berte
jako subjektivní posuzování věcí, které mi nejvíce utkvěly
v hlavě tak, jak jsem se s nimi letos setkal.
Jako hlavní klad vidím jednoznačně koncepci tábora, tj.
práci po družinách. Nutno ještě prohloubit. Vycházet ze základní
myšlenky "tábor je vyvrcholení celoroční práce družiny" a k tomuto cíli tuto celoroční práci směřovat. V této souvislosti je
naprosto samozřejmě nutná účast vedoucího družiny nebo alespoň
rádců na táboře, aby věděli, na co mají v práci na táboře
navazovat. Z tohoto pohledu bych tzv. "celotáborové činnosti"
(tedy CTH, koupání, hry, sporty a soutěže mezi družinami, nutné
práce na poč. tábora) viděl jako doplněk činnosti družiny vyjádřeno procenticky - asi tak 1/3 času.
Tato koncepce je obrovsky
náročná na vedení družiny,
souhlasím s Darzim, že by u družiny měli být 2 nebo více vedoucí
nebo rádci. Navíc si myslím, že určitá rezerva je i ve vytypování
dětí (podrádců) schopných se na vedení družiny podílet (během
roku i na táboře). Na tomto místě bych chtěl také připomenout
úlohu způsobu vedení (nic neřeší pouhé zákazy a příkazy) a podle
mého názoru obrovskou a nezastupitelnou moc osobního příkladu.
Kdo z vedoucích a rádců se dokáže nad touto poslední větou
zamyslet a řídit se jí, má u družiny téměř vyhráno. Tuto myšlenku
bych také považoval za svůj příspěvek do diskuse o kvalitě práce
rádců a rádkyň.
Druhým posunem vpřed je zpřehlednění hospodaření pro širší
okruh lidí (možná by mohl být ještě širší - jednotlivý vedoucí by
určitě lépe chápali některá rozhodnutí vedení).
V neposlední řadě se mi líbila příprava i průběh CTH. Svůj
účel, myslím, splnilo i nocování "pod širákem". Otázka celodenní
výpravy je trochu sporná. Já si myslím, že na takové výpravy je
dost času po celý rok.
Co se mi nelíbilo.
Svou práci bychom měli lépe prodávat. V této souvislosti si
myslím, že bylo zásadním omylem zrušení návštěvní neděle. Pokud
jsem rodič a moje dítě jede na tábor, chci vědět kam, s kým a
jaká je tam náplň činnosti. A tom se nejlépe přesvědčím osobně
(samozřejmě pokud chci a pokud je mi to umožněno). A pokud se mi
toto líbí, jsem ochoten v rámci svých možností pomoci.
Bylo by dobré zlepšit organizovanost a "parádnost" nástupů,
ale hlavně ukončení tábora u Bašty. Při nástupu i ukončení tábora
by měl být samozřejmostí kroj (včetně šátku) i pro vedoucí, po
naložení věcí na traktor shromáždění a alespoň odchod z města ven
po družinách. Příchod po ukončení tábora to samé. Stačí si na
Kvíčalce říct, že dál než k "plynu" nikdo nepůjde a odtud udělat
normální organizovaný příchod ke klubovně. Nic nepůsobí na rodiče
hůře, než když vidí, že jejich děti se trousí z lesa po malých
skupinách, ve velkých odstupech a absolutně bez přítomnosti
jakéhokoli dospělejšího vedoucího či rádce.
Chaotické dodržování (či spíše nedodržování) denního řádu.
Souvisí jednak s přípravou jídla, jak se o tom zmínil už Darzi,
ale také s osobou trubače. Trubač musí vědět, kdy a co má troubit
a sám se stará o to,
jestli opravdu může, jestli oproti
stanovenému řádu není nějaká změna. V této souvislosti bych
nechal znovu zvážit myšlenku denního vedoucího tábora nebo osoby
odpovědné za dodržování denního řádu v celém průběhu tábora, aby
se měl trubač na koho obracet a naopak aby tento vedoucí každý
okamžik věděl, kde má trubače hledat.
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Poslední námět k zamyšlení dávám nad tím, zda toho někdy
v průběhu tábora nechceme stihnout až moc. Činnost musí být
naplánována, ale plán by neměl být dogma. To už snad máme za
sebou.
PS: A taky si ohřeju ještě svoji polívčičku - myslím, že se
s dětmi málo zpívá.

*
Jessie

(zástupce a výchov.zpravodaj pro ChK)

Můj
příspěvek bude
konkrétní (pro
někoho možná
až
nepříjemně), zaměřím se jen na oblast, na které jsem se přímo
podílel a která spadá pod moji funkci. V ostaním, co se týká
hospodaření, zásobování, kuchyně, atd., souhlasim s předchozími
názory.
1. Program tábora
Jako autor tzv. nové koncepce tábora bych se nejprve
vyjádřil k této věci. Přechod (vrácení se) k družinovému systému
představoval dost velký skok a přinesl celou řadu problémů.
Především ale
položil mnohem větší důraz
na práci všech
družinových vedoucích a rádců. Věnovat se družině opravdu celý
den není jednoduché a věnovat se jí cílevědomě je ještě těžší.
Proto byli vedoucí družin upozorněni dva měsíce před táborem, aby
si zpracovali plán činnosti svých družin na táboře a předložili
ho příslušnému výchov.zpravodaji. Nebyl to "návrat k totalitním
metodám" ani "papírování" či dokonce "buzerace" (jak jsem také
zaslechl), ale snaha o kvalitu v nových podmínkách. Také bych
upozornil, že to nebyla nějaká moje soukromá "totalita", ale akce
prodiskutovaná a schválena
střediskovou radou (i vedoucími
oddílů, viz. Věstník). Nikdo také nevyžadoval nějaké podrobné
veledílo, ale stručnou pracovní osnovu. Jaký byl výsledek? No
nijak slavný. První oddíl - nic (konkrétně Sokolíci, jejich rádci
vyrazili na tábor naprosto bez přípravy!). Druhý oddíl celkem
v pořádku (družinový i oddílový program fungoval, kvalita byla
dána vedoucími, rádci zde nejsou). Třetí oddíl - vlčata je
kapitola sama pro sebe. Vím, že program měli připravený a i
jejich činnost na táboře byla dobrá. Ale dle mého názoru i
zde stál a padal program s osobou vedoucího, rádci byli ve vleku,
a navíc - III.oddíl je až přehnaně alergický na jakékoli vnější
řízení, byť symbolické. Tolik k ChK, za DK se určitě vyjádří Eva.
Ale stav tam byl mnohem lepší, děvčata k přípravě přistoupila
odpovědněji. A za tohoto stavu bylo třeba vytvořit program
tábora. Přitom jsem neviděl ani jeden družinový plán, podle
kterého by bylo možné udělat v tom "pro všechny" nějaké korekce.
Proto vznikl plán takový, jaký nakonec byl, s asi 60% podílem
celotáborových akcí. Ale nebylo to žádné dogma, o čemž svědčí
celá řada změn plánu v průběhu tábora. Tvorba plánu pro příští
rok by potřebovala širši zapojení vedoucích a zejména lepší
přípravu družinových programu (a jejich zveřejnění). Těm, kteří
volají po větším podílu druž.programu - nebylo by škoda připravit
se o větší hry, CTH, apod., které se dají hrát jen ve větším
počtu hráčů ve prospěch těch složek druž.programu, které se dají
plnit i v průběhu roku (např. celodenní výšlap, plnění bodů
stezky, ...)? Lepší by snad bylo omezit počet společných akci a
her (ale chceme-li zachovat ráz tábora, nepůjde to o moc - letos
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16), zkrátit
ještě CTH (letos 5
+ závěr), převést akce
"koupaliště" do druž. akcí (nebo po oddílech) - asi by to bylo
i bezpečnější a v příštím roce nedělat na táboře Svojsíkův závod
(zůčastníme se již naplno SZ pořádaného ORJ). Tolik snad k
programu.
2. Vedoucí a rádci
Kromě toho, co již bylo uvedeno v předchozím, je naprosto
jednoznačně nutné, aby vedoucí družiny jel s družinou na tábor
nebo si předem sjednal plnohodnotný zástup, nemůže-li z vážného
důvodu na tábor jet. Klasický příklad - Sokolíci. Ti neměli na
táboře svého druž. vedoucího Zdeňka Kopetzkého, a ten si místo
sebe nedomluvil nikoho. Na tábor jela družina s nepřipravenými
rádci a bez programu. A myslím, že mohou být velice vděční za to,
že se jich ujal Míra
Kolář, který dal jejich činnosti jasně
viditelnou kvalitu (kromě spousty dalšího, do čeho byl na táboře
zapojen). Je
to myslím ukázkový
přístup oldskauta, který
nepracuje celoročně, ale dokáže vypomoci, když je to třeba. A to
rozhodně neříkám proto, že je to můj švagr.
Problém rádci. Toto bylo pro mě asi největší rozčarování
tábora, když jsem poznal, jaké mají ve své činnosti, přístupu a
znalostech obrovské nedostatky. Proti některým jednotlivcům mám
své výhrady, ale jako celek je rozhodně nezatracuji. Budou se
muset ještě mnohé naučit, mnohé si promyslet, a taky se jim bude
muset více pomoci, aby si osvojili větší samostatnost, skaut.
myšlení a přístup k věci. Značnou část odpovědnosti zde nesou i
vedoucí. Bude třeba je více zapojit do aktivní činnosti v
družinách, poradit jim a dát možnost se uplatnit. Ostatní už bude
záležet na nich a na jejich zájmu. S některými se možná budeme
muset i rozloučit. A ještě dvě drobné poznámky. Jaká je práce
oddílového a družinových vedoucích, když jejich rádci neví např.
kdo je ve střediskové radě, kdo to je výchovný zpravodaj, neznají
základní cíle skaut.
výchovy, organizaci střediska, nečtou
pravidelně Věstník, Junáka nebo Skauting? Jednoznačnou chybou
střediskové rady (a tedy i mě, a také mě to mrzí) bylo příliš
uspěchané složení skautského slibu rádců. Myslím, že zatím na to
ještě nemají. A druhá věc - nepřikládam zásadní důležitost
tzv. diskusi v chatě a roztržce a vztazích po ní a před ní. Bylo
to trošku zbrklé a zbytečné, jak už to při takových přích bývá.
Ale o rádcích to napovědělo dost.
3. Bodování
Není zdaleka ideální a
bude se muset víc dotáhnout.
Souhlasím s názorem, že bude nutné určit družině čas pro práce
nutné k zajištění chodu tábora a ostatní program (není příliš
vhodné, když jedna družina pracuje a druhá si vedle ní hraje.
4. Skautství
Myslím, že na tomto poli jsme udělali za poslední rok velký
pokrok. Určitě jste si také všimli, jak se zlepšila ustrojenost a
vystupování. Značné mezery jsou ještě ve vztazích mezi dětmi a
mluvě. Také vztahy v některých družinách nebyli vždy nejlepší. Na
tomto poli máme ještě před sebou hodně práce. Je jasné, že 100%
skauty a skautky přes noc nevychováme, ale musíme dělat, co se dá
a hlavně jít sami příkladem.

*
Eva Vedmochová

(zástupce a výchov.zpravodaj DK)

Nedodala před uzávěrkou příspěvek, takže až příště.
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