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Letní tábory: pod
stanem, na faře
i v divadelní dílně

Z blogů
výběr z blogy.idnes.cz, kráceno

Pryč s moravskou
národností

Teprve začalo jaro, ale rodiče by už nyní měli myslet na letní prázdniny. Kapacita
dětských táborů je totiž omezená a právě teď je nejlepší čas dítě přihlásit.
Někteří pořadatelé už dokonce stihli zaplnit všechny turnusy.

K

do s přihláškou na dětský
prázdninový tábor příliš
otálí, nemusel by už najít
volné místo. Nejvíce žádostí o přijetí dítěte do táborového
programu dostávají totiž organizátoři právě v těchto dnech.
„První přihlášky jsme dostali už
v únoru, kdy rodiče spolu s dovolenou plánovali pro děti i termín tábora,“ potvrdila Marie Melicharová
z domova dětí a mládeže ve Vyškově. Volná místa zatím mají.
„Každý rok se ale do začátku
prázdnin několik dětí z pobytu odhlásí, takže dostanou šanci i náhradníci,“ dodala Melicharová.
Žádné další táborníky už však nepřijmou například v Jezdeckém klubu Němčany na Vyškovsku.
„Koncem ledna jsme tábor nabídli a v polovině února už bylo plno,“
popsal majitel klubu Ivan Vystrčil.
O prázdninách se u koní vystřídá
celkem čtyřicet dětí. „Každé dítě
bude mít po celou dobu přiděleného vlastního koně. Kapacita je tedy
omezena počtem našich zvířat,“ přiznal Vystrčil.
Milovníci koní však smutnit nemusí. Tábor spojený s jezdectvím
nabízí spolu s dalšími zajímavými
aktivitami mnoho organizátorů.
„Dopoledne si mohou děti vybrat
mezi tancem, výukou herectví

FAKTA

Co si o táboře zjistit
Kdo tábor pořádá?
Je organizátor důvěryhodný?
■ Mají vedoucí tábora potřebnou
kvalifikaci?
■ Bude na táboře zdravotník?
■ Kde přesně budou děti bydlet
a kde se budou po dobu tábora
pohybovat?
■ Co všechno zahrnuje cena
tábora?
■ Kde a v jakých podmínkách
budou děti spát?
■ Jak a kolikrát denně se budou
děti stravovat?
■ Vyhovuje tábor přísným
hygienickým předpisům?
■ Jaký je táborový program? Bude
dítě bavit?
■ Jak budou smět rodiče s dítětem
komunikovat?
■

nebo jízdou na koni. Odpoledne
pak budou soutěžit a hrát společně
hry,“ popsala Tábor v rytmu v Račicích-Pístovicích organizátorka Nikol Enklová.
Oblíbené jsou i cizojazyčné
prázdninové pobyty, které většinou
pořádají jazykové školy. „Letošním
tématem je mafie. Děti budou mezi

sebou bojovat a sbírat dolary, za které si mohou kupovat domy,“ přiblížila Petra Břínková Sochová z brněnské pobočky jazykové školy Hello. Na tábor mohou jet pokročilí
i začátečníci. Přihlášku už poslalo
také několik dětí ze zahraničí.
Většina dětí bude letní noci trávit v chatkách nebo pod klasickým
táborovým stanem s podsadou.
Dobrodružnější prázdniny čekají
ale například účastníky Letní divadelní dílny v okolí Vyškova.
„Prvních pár nocí strávíme na
faře, kde nastudujeme dvě inscenace, se kterými pak poputujeme po
vesnicích na Vyškovsku. S sebou budeme mít jen povoz tažený dvěma
koňmi. Spát plánujeme většinou
pod širákem,“ popsala Alena Třeštíková z brněnského Střediska volného času Lužánky.
Pro menší děti, které by ještě pobyt bez rodičů nezvládly, jsou vhodné takzvané příměstské tábory. Nabízejí totiž pouze denní program,
na noc musí účastníci domů. Pořádají je především domy dětí a mládeže. „Vhodné jsou hlavně pro
malé děti. Všechny tábornické aktivity si nejdříve vyzkouší a za rok už
se mohou vypravit i na klasický tábor,“ objasnila Dagmar Dufková
z brněnského Domu dětí a mládeže
Junior.
Tereza Cajthamlová

Dítěti telefonujte klidně každý den
BRNO (tca) Z táborů si děti mohou
odvézt zážitky krásné, ale i ty
méně příjemné. Ne všechny totiž
zvládnou pobyt bez rodičů a v cizím prostředí. Výhody i rizika letních táborů popsala dětská psycholožka Marie Vignatiová.
Jak mohou tábory dítěti prospět?
Kvalitní tábor přinese dětem dobrou sociální zkušenost. Naučí se
tam komunikovat s vrstevníky
a osvojí si i další dovednosti. Na
druhou stranu může od vrstevníků
pochytit i špatné návyky.
Co dalšího dětem hrozí?
Rizika se zvyšují, pokud není tábor
dostatečně personálně zajištěn.
Mezi největší nebezpečí patří týrání nebo zneužívání dětí. Podceňovat by se ale neměly ani hygienické podmínky. Při jejich zanedbání
se mohou děti nakazit různými infekcemi. Týká se to především po-

vodňových oblastí,
kde by se dětské tábory vůbec konat neměly.
Dlouhé odloučení
od rodičů a pobyt v cizím prostředí však nezvládají všichni stejně
dobře. Mohou se tábora zúčastnit i děti, které hůře zapadnou
do kolektivu, koktají nebo mají
jiný problém?
Konkrétně koktavost je celoživotní
porucha, která může vymizet. Právě tábor by ale mohl být tak stresující, že se problém vrátí. Obecně
platí, že pokud má dítě jakýkoliv
handicap, vedoucí tábora o tom
musí vědět. Měl by pak dbát na to,
aby dítěti ostatní neubližovali.
Jak by měli rodiče své děti na táborový pobyt připravit?
Především by si doma měli společně popovídat o tom, co všechno se
tam může přihodit. Děti by měly

odjíždět poučeny, že nikam nemají samy chodit a že musí dodržovat
pokyny vedoucích. Rodiče je musí
také varovat před obtěžováním
a osaháváním.
Doporučujete udržovat s dítětem
každodenní kontakt?
Určitě. Rodiče mohou telefonovat
třeba jednou denně v době, kdy na
táboře není žádný program. Děti
by ale neustále měly mít možnost
zavolat domů, když je cokoliv
bude trápit. V žádném případě
bych dětem na táboře nezakazovala používat mobilní telefon.
Když dítě odmítá na tábor odjet,
mají ho rodiče k odjezdu nutit?
Určitě by se rodiče měli se svými
dětmi nejprve poradit. Když cítí,
že se dítě jen vymlouvá a pobyt by
mu prospěl, mohou se mu pokusit
svůj pohled vhodně vysvětlit. Nikdy by ale neměli přistoupit k násilnému donucení.

Tábor s koňmi je teď hit V Jezdeckém klubu Němčany už mají tábory
na letošní léto zaplněné, malé milovníky koní však potěší i jinde v kraji.
Oblíbené jsou i cizojazyčné pobyty.
Ilustrační foto: Adolf Horsinka, MF DNES

Výběr táborů, kde mají ještě volná místa
Domov dětí a mládeže Vyškov
Nabízí taneční, počítačové, výtvarné
i tematické desetidenní pobyty.
Cena: 2 950 korun
V nabídce i pětidenní Letní prázdniny
v sedle s jezdeckou školou
za 900 korun.
Uzávěrka přihlášek 30. června.
Tábor v rytmu Račice-Pístovice
Děti si mohou vybrat mezi tancem,
výukou herectví nebo jízdou
na koních, dvanáctidenní pobyt.
Cena: 3 950 korun
Uzávěrka přihlášek není stanovena,
do naplnění kapacity.
Domov dětí a mládeže Blansko
Turistické, cyklistické, putovní
i tematické tábory, pobyt od pěti do
dvanácti dnů.
Cena: 1 200 až 3 300 korun
Uzávěrka přihlášek se u jednotlivých
táborů liší.

Jazyková škola Hello
Brněnská pobočka školy nabízí
například tematický týdenní tábor
v anglickém jazyce.
Cena: 3 499 korun (v nabídce však
jsou různé možnosti slev)
Uzávěrka přihlášek: polovina května.
Domov dětí a mládeže Mikulov
V nabídce mají tematický
desetidenní tábor v Hamrech
u Svojanova.
Cena: 2 900 korun
Uzávěrka přihlášek bude v polovině
června.
Domov dětí a mládeže Znojmo
Znojemská organizace nabízí dětem
taneční, jazykový i tvořivý letní
tábor.
Cena: pohybuje se v rozmezí 2 000
až 3 600 korun
Uzávěrka přihlášek na tábory je
30. dubna.

Vaším objektivem Fotografie uživatelů Rajce.net z Brna a jižní Moravy

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události na jihu Moravy,
mohou se objevit i v novinách.
Na stránce www.rajce.net
si založte zadarmo účet
a fotografie uložte do sekce Moje
fotozprávy. Další návody najdete
na www.navody.rajce.net.

Tasovický košt vína V sobotu 26. března navštívilo
Tasovický košt v KD Hodonice více než pět set lidí.
Foto: sifra (sifra.rajce.net)

Basketbalová liga V sobotu
Americký fotbal Ve Vrbovci se v sobotu utkali
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Znojmo Knights a vítězní Vochov Tornadoes.

se hrálo šesté kolo: Frisco Sika
Brno – ZVVZ USK Praha.

Foto: Libor Duchoň (libor-znojmo.rajce.net)

Foto: M. Pazdera (sld.rajce.net)

Pocházím z Brna a musím říct, že
kdo nejvíc Moravě škodí, jsou moravističtí aktivisté, kteří se vymezují
vůči všemu, co není pravé moravské. Jsou to pohrobci nacistických
kolaborantů a v souvislosti se sčítáním lidu se nyní opět snaží na sebe
upozornit nesmyslnými výzvami
k zapisování neexistující moravské
národnosti.
Čechy a Morava si byly blízké už od
dávných dob. Ve středověku, když
se svobodný občan přestěhoval
z Čech na Moravu nebo opačně,
měl automaticky všechna práva
jako domorodci. Moravu a Čechy
dále spojovaly společné královské
dvorské úřady. Také města na Moravě jako Brno, Znojmo či Olomouc
byly městy královskými, které přímo
spadaly pod české krále. Česká a moravská šlechta také společně v roce
1415 protestovala proti upálení mistra Jana Husa.
Je pravdou, že na Moravě se dlouhou dobu vedly spory o postavení
Moravana. V druhé polovině 19. století však převážil názor, že Moravané a Češi tvoří jeden národ.
Sblížení Moravy s Čechami napomohlo i to, že až do sedmdesátých
let 19. století Morava neměla v umění osobnosti srovnatelné s Nerudou
či Smetanou a dalšími. Moravští
Češi proto přijali zmíněné umělce
za své a vůbec je nenapadlo považovat za cizí autory.
Důkaz přátelství mezi Čechami
a Moravou jsem objevil i při práci
na knize Zmizelá Třeboň, jejímž
jsem spoluautorem. V zápisech
z jednání tamního městského zastupitelstva z konce 19. a začátku
20. století se několikrát objevilo, že
třeboňští zastupitelé odsouhlasili peněžní pomoc pro české Národní divadlo v Brně.
Před vznikem Československé republiky bylo zveličování rozdílů
mezi Moravou a Čechami a zdůrazňování jakéhosi specifického moravanství záležitostí hlavně zdejších
Němců.
Moravě v žádném případě nepomáhají moravističtí fanatici-žlutočervení fangličkáři se stupidními výkřiky
„nésme Češi“. Oni nic neumí, jenom kolem sebe šířit nenávist. Je
jich však jenom hrstka a drtivá většina slušných Moravanů jimi pohrdá.
O tom svědčí i jejich volební výsledky kolem jednoho procenta odevzdaných hlasů.
Jestli chce Morava, aby o ni lidé věděli a vážili si jí, tak toho její obyvatelé nedosáhnou pouličním kraválismem, ale tvrdou a poctivou prací.
Na druhé straně ale je potřeba, aby
rovněž i někteří obyvatelé Čech pochopili, že Morava a Čechy jsou dvě
různé země, a když třeba napíšu, že
Brno je v Čechách, tak je to nesmysl
a Moravany to právem štve. Je to
stejná hloupost, jako kdyby někdo
tvrdil, že Berlín leží v Bavorsku.
V každém případě však uvádění moravské národnosti v rámci sčítání
lidu je provinční hloupostí.
Jan Ziegler, ziegler.blog.iDNES.cz

