Výzva 2012
Poslední týden letních prázdnin, proběhl ve
středních Čechách kurz vstupní kvalifikace, kterého se zúčastnilo 19 mladých vedoucích ve
věku 15 -18 let. Potvrdil se tak tříletý interval,
který je potřeba k tomu aby se naplnil stav na
uspořádání kurzu (předchozí proběhly v letech
2006 a 2009). Kurz byl týdenní, což jej odlišuje
od předchozích, které vždy naplňovaly 3-4 dny.
Délka se pozitivně promítla do všech oblastí,
bylo více času jak na oblast výukovou tak na oblast odreagování. Celý týden byl zaměřený táborovým stylem, kurz probíhal v táborové
základně, spalo se v podsadových stanech,
elektřina byla nejblíže 2 km a jedli jsme jen to co
účastníci uvařili.
Vše začalo na nádraží ve Zruči nad Sázavou kde
se 19 statečných vydalo na cestu do tábora.
Hned na začátku jsme se přesvědčili, že ne každý musí pochopit záměry organizátora hry. Úkolem totiž bylo vyluštěním osmisměrky získat
přístup na internetovou stránku, kde byly instrukce jak dále. Někdo se tedy opravdu vydal
po obci, sháněje místo kde by dosáhl úspěchu a
někdo suše konstatoval, že nemám internet tak
jdu směr cíl. Ale to je riziko u každé hry, kde
člověk chce nechat osud z větší části v rukou
hráčů.
Celý program během týdne byl rozdělen na 3
části a to teorie (přednášky), praxe (simulace
jednotlivých situací) a hry (odreagování). Mezi
tyto oblasti se pak muselo ještě vejít nepříliš
časté osobní volno, jídlo a spánek.
BOMBA, fakt jsem ráda, že jsem tu byla. Supr
ztrávenej poslední tejden prázdnin. Ještě chvíli ve
škole nebudu moct dávat pozor, protože budu
vzpomínat na Výzvu
Háňa (Sportíci)
Teorie byla rozdělena do 5 oblastí – první pomoc, bezpečnost, pedagogika a psychologie, metodika a právně – organizační minimum.

Týdenní kurz nabídl komfort, že každé oblasti
byl věnován jeden den. Dokonce se povedlo seskládat vše dle pořadí důležitosti.
Největší ohlas z celé teoretické části měla určitě
oblast první pomoci. Lektorům této oblasti se
povedlo zaujmout zejména praktickým nácvikem, představením účinných metod (tedy i
těch o kterých se nikde nepíše). Po teoretické
části bylo v okolí tábora k řešení několik ukázek,
se kterými se může setkat ve svém životě každý.
Bezvládná osoba ležící na kraji rybníka, řvoucí
dítě s rukama odřenýma do krve, zlomená ruka
na lesní hře a do šoku upadající člověk s viditelným zraněním od sekery (včetně dokonalého
maskování).
Bezpečnost práce s dětmi byla doplňována zkušenostmi, které lektorka nasbírala během 20 let
práce v dětském oddíle. V pozdějším věku se
člověk sám pozastavuje nad tím, co s dětmi kdy
dělal. Pokud to začnete moc řešit, je na čase přemýšlet o předání činnosti do rukou mladších.
V rámci pedagogiky a psychologie jsme se zabývali věkovými a výchovnými rozdíly, v metodice jsme rozsáhle diskutovali nad tím jak
nejlépe připravit schůzku, výpravu, tábor, ….
apod. Čas zbyl i na vypečený právní kvíz se
spoustou zvídavých otázek a např. prohlídku
ukázek paragonů, které ne zcela odpovídaly
tomu co by vám váš hospodář ochotně proplatil.
Moc ti přeju tu chvíli, kdy si bělovlasá sedneš s kočkou do houpacího křesla, vezmeš si haldu starých kronik a zápisníků a i když tě bude pořád
ještě hryzat cos mohla udělat jinak a líp, určitě
tam bude i spokojenost, tohle bylo správně, to
stálo za to. Za sebe můžu jenom poděkovat.
Radar (Tuláci Malešice)
Praktické nácviky byly velmi úspěšné zejména
proto, že část účastníků vždy hrála děti, které se
druhá část snažila přimět k nějaké činnosti. Šancí bylo během týdne několik – stavba stanu v
noci po tmě, kdy děti jsou unavené, blíží se
bouřka a chtějí rychle spát. Vaření těstovin na
rychlost (na ohni samozřejmě), hledání ztra-

cených dětí v lese při noční hře, organizování
her pro určité věkové skupinky, apod. V závěru
všech těchto simulací někdo zcela pravdivě prohlásil, že pokud by v reálu v oddíle byly takové
děti, které vždy hrála protistrana, nikdo by takový oddíl vést nechtěl.
Třetí oblastí byly hry na odreagování, které na
ostatních kurzech Výzva chyběly (díky nedostatku času). Her bylo celkem 8 a byly zaměřeny
všemi směry. S odstupem času můžu říci, že
jsem byl mírně překvapen neochotou některých
účastníků si hrát, zkrátka bych čekal větší
nadšení. Možná to bylo částečně způsobeno tím,
že si někteří řekli, že jedou přece na kurz, ale 6
dní suché teorie by asi těžko někoho bavilo.
Trochu záhul, ale jinak super akce. Docela mě
mrzí, že už se asi s nikým neuvidím a to že asi
nikdy, ale při včerejších debatách možná aspoň s
Tulákama.
Štěpka (Lid Medvědího potoka)
Nadšení pro hru se nejvíce projevilo v noční hře
za největšího deště. Hra sice začala již několik
hodin před změnou počasí, ale svítící zprávu na
stožáru považovala většina lidí pouze za efektní
doplněk. Teprve po několika hodinách napadlo
někoho zprávu sundat a začít řešit její obsah.
Déšť nedéšť cca 2/3 účastníků vyrazilo směle na
hru a již kolem 3 ráno jsme se opět všichni sešli
v kuchyni u kamen :).
Děkujeme za super zážitek z výzvy, přednášky a
výborně upečený dort.
Terka, Míša, Sabča (Bimbrlata)
Hlavním smyslem kurzů vstupní kvalifikace je
setkání podobně „trhlých“ lidí z různých oddílů.
Je to ostatně jeden z hlavních přínosů, který
hodnotí i sami účastníci, to že se setkají s lidmi,
kteří jsou ve stejných pozicích v různých oddílech. Je skvělé pozorovat odlišnosti, které jsou
nejednou i úsměvné, když např. někdo poprvé
vidí rýži ve varném sáčku.

Celý kurz vyvrcholil testem, kde každý účastník
odpovídal na 50 otázek. Nejlepší výsledek byl 43
správných odpovědí, nejhorší pak o něco méně.
Důležitější než výsledek testu je však přístup,
který měli všichni účastníci velmi pozitivní. Na
každém bylo vidět, že se přijel chtít něco dozvědět.
Super akce, už vím že i stan hoří.
Želva (Lid Medvědího potoka)
A z jakých kolektivů k nám účastníci dorazili?
Tuláci Malešice, Praha

5 osob

Lid Medvědího potoka, Olomouc

6 osob

Sportík, Praha
Bimbrlata, Jaroměř

5 osob
3 osoby

Letošní Výzva jasně ukázala, že týdenní kurz je
mnohem účinnější než pár dní kdesi o prodlouženém víkendu a tak směřování dalších akcí
podobného typu, konaných autorským týmem
Výzvy je zřejmě jasný. A kdy? To záleží jen na
zájmu okolí.
Více informací najdete na webu http://vyzva.beruna.cz
Beruna

