
Výzva 2009V půlce listopadu proběhl v České Třebové kurz vstupní  kvalifikace,  kterého  se  zúčastnilo  18 mladých nadějných vedoucích a 3 méně mladí, nadějní  lektoři.  Po třech letech  se autorskému kolektivu  vstupních  kvalifikací  Výzva,  podařilo naplnit kurz tak, aby proběhl.  Snahy o uspořá-dání Výzev jsou každoroční, ale zájem ze strany kolektivů (oddílů) není takový, jaký by si autoři představovali.  Tímto  rozsáhlejším  příspěvkem do Juvů,  bychom chtěli  zahnat případné obavy nad vysláním mladých vedoucích kamsi přes půl republiky k neznámým lidem.Chápeme, že každý oddíl je v jistém stylu jiný a metody k dosažení stejných cílů jsou různé. Na kurzech  nevnucujeme  mladým  vedoucím  myš-lenku, že naše cesta kterou prezentujeme je jedi-ná  správná  (snad  s  vyjímkou  jistých  pasáží bezpečnosti práce a první pomoci), ale že k „ide-álnímu“  oddílu  vede  mnoho  cest.  Z  níže  uve-dených reakcí účastníků sami uvidíte, že mnozí jsou  překvapeni  jak  rozdílný  je  styl  ve  vedení oddílů  ze  kterých  pocházejí.  Hlavním  účelem vstupních  kvalifikací  je  nasměrování  mladých lidí na cestu budoucích vedoucích, nabídnutí ře-šení  různých situací,  předání  zkušeností,  které nelze  vyčíst  z  knih  a  podání  důkazu že  v  tom nejsou sami. Zda z nich vyrostou kvalitní oddí-loví vedoucí je už na nich samotných a na pod-mínkách oddílů, ve kterých vyrůstají. 

Během čtyřdenního pobytu v České Třebové se lektoři snažili hledat informace hlavně v hlavách účastníků.  Myšlenka  či  řešení  situace,  kterou člověk  najde  ve  vlastní  hlavě  je  mnohem cennější,  než  nějaká  poučka  vyřčená  někým  v popředí místnosti.Dostalo se postupně na všechny obory od těch kde  k  úspěchu  vede  většinou  jen  jedna  cesta jako  je  první  pomoc  a  bezpečnost,  přes  peda-gogiku a psychologii, metodiku k čistě pragma-tickému  a  exaktnímu  hospodaření,  které  je nutné hlavně z důvodu aby nám „pes“ hospodář zaplatil utracené penízky za věci do oddílu.

V  páteční  večer  jsme  začali  ihned  praktickým příkladem, že vedoucí má vždy chodit včas. Ten kdo  měl  kurz  zahájit  dorazil  totiž  minutu  po inkriminovaném čase, ale díky moderním tech-nologiím,  jsme  si  stihli  bez  vědomí  účastníků tyto role prohodit :). První večer byl věnován se-znamování a  základním informacím co nás čeká a nemine.Sobotní ráno jsme zahájili  sbíráním lístečků na přilehlé zahradě (není přece lepšího probuzení než ráno venku).  Po rozdělení  skupin kdo při-praví, které jídlo a náležitému poučení jak vypa-dá správný paragon, vyrazili účastníci na nákup. Přes den se věnujeme metodice,  bezpečnosti  a právnímu  minimu.  Jediné  co  přes  den  per-manentně nestíháme je jídlo - to se vždy o 2 až 3 hodiny zpožďuje (zde to není taková tragédie, ale  děti  by  vám  to  na  akci  rozhodně Úvodní hrátka - řazení poslepu podle velikosti
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neodpustily). Zbyl i čas na jednu venkovní hrát-ku, kterou připravují účastníci ve skupinách. So-botní  večer  si  promítáme  fotky  jednotlivých oddílů z jejich činnosti a mnozí se nestačí divit, co že to ty jiné oddíly provádějí.
Poprvé jsem se vyděsila,  když jsem uviděla při-
hlášku a zjistila, že je za ní dotazník.... ale když 
jsem dorazila na místo, tak už to bylo dobré. Teď 
už ani nevím, co jsem čekala před začátkem, ale  
teď bych to  hodnotila  celkem kladně.  Jak  věci,  
které je dobré vědět a nepotřebovat je, tak i věci,  
které jsou jen zajímavé, a třeba tam ani nebyly 
přímo  řečeny,  třeba  jaký  extrém  jsme  v  or-
ganizaci  (nebo  přesněji  neorganizaci)  oddílu  
nebo,  že  jsou  i  úplně  jiný  oddíly,  než  ty,  který  
jezděj vyhrávat soutěže, kde se v krajském kole 
nemají šanci vzájemně poznat.

Zuzka, MOP Puštíci, Česká Třebová

Nedělní snídaně má menší časový problém způ-sobený  mírnou  dezorganizací  skupinky,  která má přípravu na starosti. Ranní zjištění, že nemá-me  polovinu  surovin,  lze  na  zdejším  civi-lizovaném místě vyřešit skočením do krámu, na letním táboře uprostřed divočiny by tato meto-da  znamenala  minimálně  lynčování  služby  po zbytek dne. 
Výzvu mohu všem jen doporučit. Naučíte se zde  
mnoho věcí, všimnete si, kolik důležitých věcí dě-
láte nevědomky a také si připomenete věci, které  
jste  již  zapomněli,  ale  jsou  neméně  důležité.  
Určitě je také přinejmenším zajímavé dozvědět  

se, jak to chodí v jiných oddílech,  zhodnotíte si  
čemu se vyvarovat  a  co  ještě  vylepšit.  Poznáte  
spoustu nových lidí, kteří mají stejný zájem vést  
oddíl co nejlépe... Takže zjistíte, že nejen vy jste  
podivíni :) Výzvu organizují lidé, na kterých je vi-
dět,  že  mají  zájem  předat  své  vědomosti  dál.  
Mají  mnohaleté zkušenosti  a myslím, že prostě  
vědí  co  je  správné.  Samozřejmě  vám  ale  ne-
řeknou,  dělej  tohle,  dělej  tamhhleto.  To  v  
žádném případě! Oni vás zkrátka nasměrují. Ide-
ální  cesta totiž  neexistuje.  Dle  mého názoru je  
spousta možností,  jak vést oddíl.  Mnoho je jich  
špatně, ale i mnoho dobře. Neočekávejte tedy, že  
vám řeknou začni vést oddíl jinak - tak jako my  
a budeš ho vést správně... Oni vás nasměrují, dál  
je to na vás...

Velmi se mi na Výzvě líbilo a jak říkám, Výzvu 
mohu všem jen doporučit.

Ondra – Opičák, MOP Tuláci Malešice, Praha

Dopolední  program  vyplňujeme  psychologií  a pedagogikou, kde se diskuze dostává do víru zej-ména v otázkách  nefyzických rozdílů mezi  po-hlavími, zbytek času pak vyplňuje první pomoc ve své teoretické části. Po menší venkovní hrát-ce,  která ne zcela splnila očekávání zadavatelů došlo na várky dalších informací z oblastí  bez-pečnost, pedagogika a psychologie. Zejména ná-cvik  praktických  situací  jako  nástup  dětí  do vlaku,  si  někteří  velmi  užívali.  Večer  přišla  na pořad dne i nejlepší hra vymyšlená účastníky a to humanitární pomoc do Afriky.Pondělí je posledním celým dnem, ale také tře-tím  a  zajisté  krizovým.  Na  programu  je  prak-tický  nácvik  zdravovědy,  první  zkoušky  (ona zdravověda)  a  neočekávaná  vsuvka  se  zá-hadným názvem Šance 75, která se koná jednou za uherský rok.

Koho neodtrhnou ten vítězí

Přesun potravin do Afriky



Z  domova  jsme  odjížděly  s  jistým očekáváním,  
které  bylo  ve  všech  směrech  naplněno  a  v  
mnohém překonáno. Po náročné cestě z nádraží,  
kterou  jsme  zvládly  jen  díky  spoustě  nápověd,  
nás přivítali v budově Ekocentra Podorlicko, kte-
rá  měla být  pro  příští  4  dny  naším domovem.  
Zde se snažili do našich hlav natlouci co nejvíce  
prospěšných informací, což se myslíme, podařilo.  
Určitě z velké části díky přístupu školících, kteří  
měli smysl pro humor a velký nadhled. Michal i  
Beruna prokládali výkklad svými zážitky a zku-
šenostmi,  čímž  zaujali  i  účastníky  se  sklonem 
usínat.  Aby  nám  ze  samého  školení  nepraskly 
hlavy, byla na programu spousta her u kterých 
jsme  se  pokaždé  pobavili.  Zábavné  bylo  také  
naše vaření nebo spíš pokusy o ně. Ale co, jíst se  
to  dalo  a  nějaká hodina zpoždění  (nebo  2)  se  
přežili.

Parta lidí co se zde sešla se zdála první den ne-
sourodá  a  mezi  sebou  jsme  se  omezovali  po  
většinou na komunikaci nutnou. Postupem času 
se to změnilo a už teď víme, že se nám po těchto  
lidech  bude stýskat.  Stejně  jako  po  celé  Výzvě,  
která nás připravila nejen na práci s dětmi. Díky  
Terce ovládáme zdravovědu a díky klukům víme 
jak se správný instruktor chová. Ale dostali jsme  
také  možnost  nahlédnout  do  toho,  jak  fungují  
jiné oddíly. Krom rychlovarné konvice jsme pře-
žili všichni a nakonec úspěšně složili i zkoušky.  
Děkujeme Berunovi,  Michalovi a Terce za trpě-
livost a péči s námi se všemi.

Adriana a Petra, MOP Spongilit, ChoceňJde o hru vytvořenou za jedno odpoledne,  jejíž hlavním  účelem  bylo  seznámení  se  s  Českou Třebovou.  Během  75  minut  herního  času,  lze získat 75 bodů za různé úkoly typu, nákup pěti věcí na paragon za 1 korunu, opsání správných slov z komínu či vyhledávání do jakých hlavních měst Evropy jezdí přímé vlaky. Vítězný tým zís-kal  plných  68  bodů.  Ve  zbylém  čase  dnešního dne probíráme témata která ještě  zbyla.  Večer se  potvrdila  krize  a  odnesla  to  jedna  rych-lovarná konvice a jeden infopanel na zdi - prak-tická  ukázka  odpovědnosti  (tady  bude  někdo platit).

Úterní dopoledne je vyplněno balením, úklidem a hlavně testem znalostí účastníků. Třicetiminu-tový test s 35 otázkami zvládla na první pokus větší polovina (ach ta matematika) zkoušených. Limit 20 bodů překročilo 10 účastníků, zbylých 8  si  muselo  ještě  popovídat  a  zodpovědět  do-plňující otázky. Na úplný konec jsme zvolili hlavním talismanem Výzvy 2009, rychlovarnou konvici, která neroz-dýchala  postavení  na  elektrický  plotýnkový vařič zn. zapnutý. 
O Výzvě jsem se dozvěděl náhle na poslední chví-
li od oddílové vedoucí.  Spíše se štěstím sem byl  
nakonec přijat a velmi jsem se těšil na nové po-
znatky,  lidi,  ....  Velice  mě  překvapilo  jak  jsou  
jednotlivé  oddíly  rozdílné.  Je  to  možná tím,  že  
někteří z nás jsou od Prahy a jiní zase od Valme-
zu  (Valašské  Meziříčí).  Některé  poznatky  mě 
překvapili  (například  různé  způsoby  ošetření  
ran).  Určitě  musím  zmínit  pevné  nervy  našich  
učitelů  (kamarádů)  Michala  a  Beruny.  Takhle  
téměř nezvladatelný dav (zvláště simulace jízdy  
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vlakem)  zvládli  perfektně.  Za  tuto  akci  Výzva 
jsem pochytil spoustu nových informací, poznat-
ků a zkušeností, které v budoucnu určitě použiji.  
Těch pár dní zde uteklo jako voda, škoda že se již  
asi  nesetkáme  v  tomto  počtu  a  perfektní  
společnosti.

Bobr – Jakub, MOP Spongilit, ChoceňA z jakých kolektivů k nám účastníci dorazili?MOP Puštíci, Česká Třebová 5 osobMOP Spongilit, Choceň 3 osobyMOP Ginkgo, Praha 3 osobyMOP Ferdíci, Rakovník 2 osobyMOP Falco, Valašské Meziříčí 2 osobyMOP Bimbrlata, Jaroměř 2 osobyMOP Tuláci Malešice, Praha 1 osoba

Jak  by  řekl  klasik,  co  říci  závěrem? Z pohledu lektorů dopadla Výzva 2009 dobře, máme celou řadu poznatků a námětů na příště, víme co jsme zapomněli  a co jsme možná probírali  zbytečně podrobně. Žádná Výzva není stejná a vždy záleží na  složení  účastníků,  jejich  znalostech,  náladě, oddílech  ze  kterých  přicházejí,  zkrátka  každý 

kurz je originálem. Sledujeme však hlavní linii a to je dát šanci mladým začínajícím vedoucím. 

Děkujeme  Podorlickému  ekocentru  za  po-skytnutí prostor a zázemí a těšíme se na další ročníky vstupních kvalifikací. Za organizační tým Výzvy – Beruna

Hlavní talisman Výzvy 2009
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