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Úvod
V této práci popisuji, jak u nás na táboře probíhá rodičovský víkend i jaké přípravy
mu předcházejí. Téma jsem si vybrala, protože táborový režim sám ve své podstatě
bude asi všude stejný, ale kdy a jestli vůbec rodiče na táborech své děti navštěvují,
to už je něco jiného. A proto nabízím náhled na to, jak takový víkend probíhá u nás a
poskytla tak možnost inspirace i porovnání.

Příprava před táborem
Dotazník
K samotné přihlášce na tábor zasíláme rodičům i informace ohledně víkendu, který je
vyhrazen k jejich návštěvě na táboře. Kromě konkrétního data a času, uvádíme i
popis trasy, jak se k nám dostat, a přikládáme také dotazník. Rodiče mají
zakroužkovat, zda na víkend dorazí, v případě že ano, udat počet osob a zda budou
v táboře s námi jíst (jedná se o oběd s večeří v sobotu a snídani v neděli). Tento
dotazníkový systém jsme zavedli před čtyřmi lety z praktického důvodu, abychom
měli přehled o tom, komu rodiče přijedou a komu ne a navíc lépe se tak plánuje
množství jídla na dané dny. Dotazníky nám rodiče odevzdávají spolu s dětmi při
odjezdu.

Tolary
V sobotu, při návštěvě rodičů, pořádáme trh s výrobky, které děti během čtrnácti dní
na táboře vyrobily. Před deseti lety trh fungoval tak, že si rodiče výrobky kupovali za
peníze. Dnes si rodiče musí nejdříve směnit peníze za tak zvané Tolary za velmi
výhodný kurz a za tyto naše peníze následně mohou výrobky nakupovat spolu třeba
s lístky do divadla. Proto je potřeba ještě před táborem zjistit stav Tolarů od loňského
tábora, a zda je potřeba nějaké nové dotisknout. Což všechno zajišťuje směnárník,
který i upravuje kurzy a na celý obchod dohlíží.

Účty pro rodiče
Za Tolary však rodiče nekoupí třeba oběd nebo malé občerstvení jako je káva, čaj,
utopenci nebo nakládaný hermelín. Kvůli zjednodušení jsme zavedli kartičkový
systém, kdy rodiče při svém příjezdu dostanou jeden účet na rodinu, na kterém jsou
všechny částky v českých korunách, s kterými se setkají při nákupu občerstvení.
Stejně jako je tam kolonka pro jméno a pro celkový součet útraty, který zaplatí
pokladníkovi, zmíněném v poznámce pod čarou na účtu, při svém odjezdu z tábora.
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Když jsme tento systém zavedli první rok, ještě jsme karty neměli hotové z Prahy,
protože to byl okamžitý nápad, jak vyřešit to, abychom nemuseli přepočítávat položky
nabízeného občerstvení na Tolary a hlavně nemuseli mít Tolarů mnohem více, což
by bylo nepraktické. Takto stačí, aby rodič měl u sebe pouze jeden papír, do kterého
mu obsluha udělá čárku do příslušné kolonky s cenou. Je vskutku mnohem
pohodlnější vytvořit účty v Excelu nebo ručně a nakopírovat je. Pak je stačí pouze
rozstříhat. Navíc je takto možnost si s nimi vyhrát i po grafické stránce.

Samolepky originality
Jelikož děti samy vyrábějí v dílničkách na táboře výrobky, stalo se u nás pravidlem
na tyto výrobky nalepit samolepku s označením „Hand made Vlčí“ či „Vlčí 09“. Stejně
jako Tolary je i toto záležitost předpřípravy ve vhodném civilizačním prostředí. Proto
se každý rok nechávají tisknout nové samolepky kvůli novému ročníku anebo
nedostatku z předchozího roku.

Divadlo a dílničky
Ještě před táborem je zapotřebí vybrat divadlo, které děti pro rodiče budou v sobotu
odpoledne hrát. Jakmile je vybrána pohádka, může se dobrovolník dát do sepisování
scénáře, který přiveze na tábor v několika kopiích. S kostýmy je to jiné. Ty se vždy
vybírají až při zkoušení divadla, jelikož ne vždy jedeme jako první běh a tudíž
nemáme možnost kostýmy si předpřipravit. A stejně tak rekvizity a kulisy.
Vzhledem k tomu, že na dílničky jsou potřeba nejrůznější materiály a pomůcky, vše
předem připravujeme a nakupujeme v Praze, abychom na poslední chvíli nemuseli
improvizovat či shánět po okolí nějakou chybějící věc.

Příprava dva dny před příjezdem rodičů
Již ve čtvrtek se pouštíme do nutných příprav a dolaďování detailů před návštěvou
rodičů. Vytváříme nejrůznější cedule, např.: ceníky občerstvení a jídla v kuchyni,
označení směnárny a tabulku s kurzy, program na sobotu a neděli a označení
jednotlivých stánků při trhu s výrobky. Také je třeba vyrobit rozcestník pro orientaci
po táboře pro rodiče, kteří k nám ještě nikdy nezavítali. Hledají se cedule a lana na
vymezení parkoviště, stejně tak jako se dotvářejí směrovky do tábora. Vytyčuje se
místo na přespání v lese. Shromažďují se všechny hotové výrobky, balí se do fólií,
pokud je to třeba, a označují se samolepkami. Pokud je volná chvíle v programu
zkoušíme divadlo nebo doděláváme ještě nějaké výrobky, které se nestihly.
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V pátek přípravy vrcholí. Nejvíce času nám zabere úklid tábora. Vždy se vyhlásí
velké rajóny (= děti po družinkách sbírají odpadky v přidělené části tábora), musí se
zasypat odpadovka, uklidit jídelna a případně, pokud v předešlém týdnu pršelo,
zasypat rozbahněné cesty pískem.

Sobotní a nedělní program
Sobota
Ráno během snídaně se přísně obodují stany, čímž zkontrolujeme, jak pečlivě si děti
před příjezdem rodičů uklidily. Pak už se jen dodělávají věci, které se nestihly
předchozího dne, zkouší se divadlo a netrpělivě se očekávají rodiče. Přesně ve
dvanáct hodin je nástup i s rodiči, kde přítomné informujeme o programu a všem
důležitém, co by měli vědět. V půl jedné se podává oběd, po kterém je hodina
odpoledního klidu, kdy se většinou rodiče rozprchnou po lese i s dětmi. V půl druhé
je další nástup, na kterém se rodiče a děti rozdělí do vyrovnaných týmů pro
odpolední hry. Většinou i tuto „olympiádu“ tématicky stylizujeme tak, aby odpovídala
naší celotáborové hře. Každá skupinka si musí vymyslet své jméno a vytvořit nějaký
svůj symbol (například při celotáborové hře Hry bez hranic, Pevnost Boyard a Stopa
k Sapatánu si družstva vytvářeli vlastní vlajky a při Hobitovi erby). Máme přichystáno
mezi osmi a deseti hrami, které se hrají většinou na hřišti, ale není to pravidlem. Za
každou hru získávají skupinky body podle umístění. Nakonec se body sečtou a večer
u slavnostního ohně se vyhlásí pořadí jednotlivých týmů.
Každoročně zařazujeme do programu hru Výcvik kosmonautů, také známou jako
Sloní běh. Hra je založena na štafetovém principu, kdy vždy první z každé skupinky
přeběhne hřiště, zvedne ze země softbalovou pálku nebo dřevěnou tyč a má za úkol
desetkrát se kolem ní otočit pouze jedním směrem, tak aby se pálka/tyč stále
dotýkala země. Jakmile rozhodčí napočítá příslušný počet otáček, vyšle hráče zpět.
Ten musí co nejrychleji doběhnout ke své skupince a předat štafetu. Ovšem jen
málokdo po deseti otočeních v předklonu dokáže běžet zcela rovně. Další oblíbenou
hrou je Zápas sumo. Z každého týmu se vybere nejsilnější člen, jména se sepíšou a
vytvoří se pavouk pro zápasy. Vyhlásí se jména dvou bojovníků pro první kolo. Každý
zápasník je před soubojem obalen molitanovými madracemi, které se připevní
uzlovačkou. Úkolem je vytlačit svého soupeře z kruhu bez pomoci rukou. Podle
pavouka se postupuje, až je jen jeden vítěz.
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Jakmile jsou všechny hry úspěšně za námi, rodiče jsou odesláni na chroští na
večerní slavnostní oheň a děti čeká generální zkouška divadla. Po generálce jsou
rodiče upozorněni, aby si zakoupili lístky a že za dvacet minut začne představení.
Kolem půl sedmé se podává večeře ve formě buřtů opečených na ohni za kuchyní,
během níž se na náměstíčku připravuje tržiště s výrobky dětí. Ve chvíli, kdy je vše
připraveno a všichni jsou již po jídle, je trh zahájen. Děti většinou rodiče vodí od
jednoho stánku k druhému a ukazují na věci, které vyrobily a jež musí určitě koupit.
Prodáváme také výrobky, které udělali navíc vedoucí nebo pokud se děti mezi sebou
dohodnou, tak si věci mohou kupovat navzájem, ovšem předností právo má tvůrce.
Dokonce máme i Aukční stánek se vešmi možnými maličkostmi, které se najdou a
nejsou potřeba.
Po setmění následuje slavnostní oheň, při kterém se vyhlásí, jak dopadly jednotlivé
soutěžní týmy, a zpívá se.

Neděle
V neděli ráno je posunutý budíček o půl hodiny. Po snídani rodiče mohou své děti
odvézt mimo tábor, které však musejí vrátit do dvou hodin odpoledne kvůli
odpolednímu programu. Rodiče jsou ochotni, pokud mají ještě místo v autě, vzít
s sebou i kamaráda/-ku svého dítěte pokud jemu rodiče vůbec nepřijeli nebo již
odjeli. Většinou tak zadáme všechny děti. Před odjezdem každý rodič vyhledá
pokladníka, se kterým srovná účet. Večer se všechny vybrané peníze dají
dohromady a spočítají se. Za výdělek se na konci tábora nakoupí jídlo na slavnostní
večeři a odměny pro děti do cen k závěrečnému slavnostnímu ohni, kdy vyhlašujeme
výsledky celotáborové hry a nejrůznější bodování během celého tábora.

Závěr
Zde snad už jen mohu doplnit, že ač se každý rok držíme stejného schématu, vždy
se snažíme přijít s něčím novým. Každý rok přidáme či pozměníme některý detail,
aby rodiče, kteří k nám jezdí pravidelně, nezískávali stále ty stejné zážitky rok co rok.
A děti vlastně také.

podpis garanta:
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