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VŠEOBECNĚ O NAŠICH TÁBORECH
Děláme malé tábory, v létě pro max. cca 40 dětí, o dalších
prázdninách pro počet menší. Většina dětí s námi jezdí stále.
V tomto složení a počtu tábor tvoří jednu velkou partu
kamarádů, atmosféra je rodinná.
Tábory máme rozdělené podle věku a délky.
•
•
•
•

týdenní tábory pro malé děti 4 - 8 let
třináctidenní tábory pro děti od 8 let
klasické dvoutýdenní stanové tábory pro náctileté děti
a děti kolem 10 let
speciální vzdělávací astronomicko-kosmonautické tábory

Vedoucí mají v družince/oddíle obvykle 8 – 12 dětí.
Na družinku je většinou jeden dospělí (od 18 let výše)
a dle možností praktikant (do 18 let), případně ještě
jeden dospělí. Větší část tábora jsou ale všechny družinky
(tedy celý tábor) spolu při společných hrách a aktivitách.
Na každém táboře hrajeme celotáborovou hru. Tábory děláme
nepřetržitě od roku 1995, o letních prázdninách, podzimní,
silvestrovské a jarní. Do roku 2013 jsme uspořádali 113 táborů.

CHARAKTER NAŠICH TÁBORŮ
1) Malé tábory.
Při malém počtu je tábor jedna velká parta, kde se
každý s každým dobře zná (pozná). Tento počet
s rezervou splňuje pohodu “rodinného“ tábora.
2) Nekomerční, "přírodní" charakter.
Podporujeme trvale udržitelný způsob života a vztah
k přírodě. Na tábor jezdíme osobně zažít dobrodružství
(ne jako účastníci počítačových her), něco poznat,
něčemu se naučit. Jezdíme se odreagovat od uspěchané
konzumní doby. Na stanových táborech nám tak
nechybí elektřina, televize, internet...
U nás děti nenajdou diskotéky s blikajícími světly
a problémy typu kdo s kým tancoval a netancoval
ploužák apod. Dobře odvedený karnevalový rej
v maskách se zábavným programem nebo táborák při
kytaře, kde všichni s radostí sborově zpívají, považujeme
za hodnotnější zábavu.

3) Noční hry, tzv. bojovky s cílem vystrašit děti neděláme.
Pokud počasí, denní doba a věk dětí dovolí, děláme
večerní hru nebo stezku s úkoly. Jde spíše o to, aby se
děti odnaučily tmy bát a viděly ve tmě něco zajímavého,
(např. pozorováním hvězdné oblohy), než aby ze tmy
byly stresované.
4) Individuální přístup.
Vedoucí sice nemají na starosti pouze jedno dítě, přesto
je možné se dítěti věnovat individuálně při nějakém
problému a potřebě, pokud se s rodiči před táborem
domluvíme. Neházíme děti do “jednoho pytle“, ale
snažíme se s každým jednat jako se samostatnou
osobností.

DALŠÍ AKTIVITY
Vedeme velký dětský oddíl v Rudné u Prahy se zhruba 45 dětmi
ve čtyřech družinách (Rudná, ačkoliv není Praha, je 10 minut
autobusem od metra, trasy B). Hlavní oddílová náplň činnosti
patří hrám a poznávání přírody. Dále se v programu vyskytuje
globální problematika, tábornictví, uzle, šifrování, výtvarné práce
a další. Jezdíme na jednodenní i víkendové výpravy. V oddílové
činnosti máme bohaté zkušenosti, které sahají do roku 1993.
Občas jezdíme i jen jako dospěláci na víkendové akce na zajímavá místa.
Pořádáme několik akcí pro veřejnost: jednou měsíčně hraní stolních her, drakyádu, astronomické večery,
lampiónový průvod, velkou akci ke Dni Země a zábavy pro dospělé.

O NÁS
Jsme spolek (dříve nazýváno občanské
sdružení),
patříme
k
Mladým
ochráncům přírody. Název Žlutý květ
pochází z příběhů o Vontech z pera
spisovatele Jaroslava Foglara - Jestřába
a symbolizuje mír a přátelství.
Více na www.zlutykvet.cz/o_nas.html.

PŘIJÍMÁME
• vedoucí na tábory (podmínky níže, na straně 3)
• vedoucí a pomocníky na víkendové výpravy
• pomocníky do dětského oddílu, nejlépe z Prahy nebo Prahy západ, případně zájemce
o založení oddílu jinde
• pomocníky na akce pro veřejnost (stolní hry, Den Země, astronom. večery, zábavy...)
• kuchaře, případně zásobovače a údržbáře na letní tábor (není vždy aktuální)
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Podmínky účasti pro nové zájemce na post vedoucích
na táborech v roce 2014

1. Naše tábory se dělají pro děti, není to tedy dovolená pro vedoucí s nočními pitkami nebo
návštěvami hospody. Netoleruje opilství, drogy, vulgární vyjadřování, nevhodné chování
a kouření před dětmi. Ovšem to neznamená, že si po večerce dětí příležitostně nedáme
něco na chuť. Pokud chceš jet na tábor s představou nočních pitek, nejsou naše tábory
pro tebe to pravé.
Cílem je, aby si tábor užili všichni, jak děti, tak vedoucí. Nejsme abstinenti, ale k dobrému
táboru alkohol nepotřebujeme.
2. Pokud chceš jet na tábor, dobře si rozmysli termín. Podívej se, zdali se ti tábor nepřekrývá
s termínem jiné akce, zdali ho budeš schopen absolvovat vhledem ke škole, rodině,
dovolené… (Tento bod je napsán na základě zkušeností typu, „Jéé, já si nevšimla, že se mě
se to překrývá s…“ nebo „Naši si vzali dovolenou …“, apod.).
3. Spolupráce na přípravě programu tábora je vhodná, ale ne zcela povinná. Rozsah
spolupráce bude individuálně domluven. Určitě ale očekáváme alespoň drobné názorové
zapojení. Spolupráce na přípravách se očekává především u stanových táborů (Kačlehy
a Hubenov).
4. Před tábory požadujeme účast na některé víkendové výpravě s dětmi. Vhodná je i akce
pro dospělé, jedná se o předtáborový sraz (víkend 20. – 22. června 2014). Na výjimkách je
možné se domluvit. Jsou to ale praktické požadavky přínosné pro všechny:
•

aby si poznal(a) ostatní, kteří s tebou povedou děti na táboře. Abychom se poznali
navzájem, zdali si vedoucí „sednou“ a zapadnou do party – na táboře není nic
horšího, než osobní třenice a napětí mezi vedoucími. Navzájem se poznat je tedy
oboustranně výhodné

•

sraz v červnu: abychom provedli školeníčko, podepsali povinné dokumenty a vše
k táboru prodiskutovali, užili si legraci, táborák, lépe se poznali...

5. Žlutý květ ti hradí cestu na tábor a zpět, ubytování, stravování, jízdné a vstupné na
výletech a poplatek na potvrzení od lékaře (tedy veškeré náklady na táboře a s táborem
spjaté). Po osvědčení po táboře jako odměnu ještě hradíme např. víkendový sraz
vedoucích. V případě další spolupráce je možná úhrada různých kurzů a školení, placené
"funkce" jsou možné po delší spokojené spolupráci.
Tedy, naprosto stručně a jednoduše řečeno:
Nechceme nikoho, kdo se bude na táboře flákat a opíjet. Chceme někoho, kdo má zájem pracovat
s dětmi a vyhradí si na to o prázdninách čas a minimálně trochu na tábor bude myslet při
přípravách. Chceme, aby si tábor užili jak děti, tak vedoucí. Pro všechny je tábor nezapomenutelná
událost a proto většina jezdí stále. Nemůžeme ti dát výplatu, ale jako odměnu máš proplacené
různé akce a vše s táborem spjaté. A věř, že to stojí za to!
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