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K čemu jsou oddíly?
aneb pohled na činnost oddílu očima člena

Tuto otázku si může položit leckterý rodič, který hledá aktivitu či odpolední kroužek
pro své dítě. Dneska je těchto aktivit až moc a občas může být opravdu složité vybrat tu
správnou. Já, jakož to více než 10 let působící člen oddílu ČTU Vyšehrad, se pokusím na tuto
otázku odpovědět.

S odstupem času shledávám oddíl jako věc do života velmi přínosnou. Dozvědel jsem
se o něm když mi bylo 9, tou dobou jsem možná byl trochu skeptický vůči něčemu takovému,
ale tento typ oddílu zcela předčil má očekávání. Byli jsme kolektiv 5-7 kluků scházejcích se
každý týden, o víkendech jsme jezdívali na výpravy, v létě na tábor a užili jsme si spousty
legrace.

Ale nemluvme jenom mě, tato úvaha by měla být obecná a přínosná zejména pro
rodiče, kteří jsou na vážkách, zda děti do oddílu dát či ne. Rozdělil bych svojí práci do dvou
větších pasaží a ty pak do dalších, menších:

V čem je oddíl pro člověka přínosný vs. Co oddíl člověku vezme

V čem je oddíl pro člověka přínosný?

1) Dovednosti
V našem oddíle vedeme děti k určité schopnosti pracovat s nástroji, k nějaké manualní
zručnosti. Samožřejmě součástí výbavy na každou výpravu je nůž, nepostradetlná to pomůcka
každého trampa. Na táborech se pak děti naučí pracovat se sekerou, už z toho důvodu, že si
každý musí postavit svoji postel, nic jiného mu ani nezbýva. Pochopitelně pod dohledem
zkušené osoby. Další užitečna dovednost, které dítě v oddíle nebyde je uzlování, ačkoli s to
nezdá(mnoho lidí s po celý život vystačí s obyčejným uzlíkem) je to velmi zásadni a do
života hodící se dovednost.
Důležitou součástí pohybu v přírodě je také orientace v mapě a k tomu patřící i práce s
buzolou.
A v neposlední řadě je to také vaření. Na výpavách si vaříme sami na ohni a to platí i pro
tábory, děti tak aspoň v útlém věku přičichnou do tajemství kulinářství.

2) Znalosti
S dětmi se jezdí přibližne jednou až dvakrát měsičně do přírody. Při dlouhých procházkách
krásnou přirodou naši vlasti často potkáváme mnoho zvířectva. Po čase nebude problém
rozpoznat stopu srnky od kance, či identifikovat jelenovo „štěkání“. Samozřejmě ani byliny
nám nejsou lhostejné, a znalost bylin může být i užitečná pro přežití v přirodě.
Nepatří sem jen znalost fauny a flory, ale také astronomie či základy zdravovědy.

3) Známosti
Důležití jsou pro každého člověka přátelé a ty v oddíle rozhodně nechybí. V oddíle panuje
přátelské prostředí, rádci jsou ochotní a mladým pomůžou a rovněž i mládež není lhostejná
vůči dotazům a prosbám mladších. V jednotlivých družinkách spolu vyrůstají děti okolo
stejného věku a tráví spolu většinu času strávenou na oddílových akcí. Zažívají spolu mnoho
dobrodružných zážitků a užijí si při tom spoustu legrace. Tyto pouta však nekončí ani s
pozdějším věkem. Zpravidla mládež přestává mít zájem o oddíl nebo spíše začne omezovat
svojí aktivitu kolem 15 až 16 roku života. Nicméně není nic výjimečného, že se pak odrostlí
lidé scházejí.

4) Zážitky
Když takhle vyrazíte do přírody, neměli byste si s sebou zapomenout fotoaparát (či plátno a
štětec), můžete tak zachytit neopakovatelná panoramata a výjevy přirody, rada nad zlato, že?
Ale vskutku díky oddílu se člověk často dostane na bohem zapomenutá místa, kde si své
územi ještě přísně střeží přiroda, či spíše ochranáři. Ale nemluvme jen o krásách přirody, na
výpravách zažívame i spousta legrace, táborové hry plné napětí, zvratů a soutěživost, či hry
hrané na schůzkách. To vše se člověku pevně ukotví v hlave a i s dostupem na to bude rád
vzpomíná.

5)Smysluplná činnost
Bezpochyby členství v oddíle jakou jsou ty naše není zbytečné, ba právě naopak. Je to
smysluplná aktivita, kterou se dítě celoročně zabaví, myšleno zejména u těch mladších.
Později člověk projeví zájem o bližší integraci do oddílu, může se pomalu začit podílet na
připrave programu pro mladší a nakonec se může stát i rádcem.

Obecně by se dalo říci, že člověk se díky oddílu velice dobře připraví na život.

Co oddíl člověku vezme?

Tak na tuto otázku zřejmě nenajdu moc odpovědí. Oddíl celkově vzato přináší spíše užitek.
Samožřejmě v důsledku výprav a připrav programu člověk ztratí poměrně dost času, nikoliv
však nepříjemně, naopak.
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