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KDYŽ SE NA TÁBOŘE NEDAŘÍ
Když jedou na tábor děti, touží po dobrodružství. Když jedou na tábor vedoucí, doufají, že se dobrodružství vyhnou. Hlavně takovým, která nejsou naplánovaná, kontrolovaná a naprosto bezpečná. Než jen
doufat, je lepší se na možná krizová dobrodružství připravit. A to ať už na tábor vyrážíte poněkolikáté
jako zkušený vedoucí, nebo poprvé jako vedoucí na zkušenou.
AUTORKA ANNA HANDLÍŘOVÁ – ENY
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„JÁ CHCI MAMINKU“

Častokrát jsme v rámci skautské
výchovy připravováni na ty velké
krize. Víme, co máme dělat, když
přijde velká voda, s chladnou
hlavou dokážeme ošetřit nehezky
vyhlížející zlomeniny, známe čísla
tísňových volání. To je všechno moc hezké, ale existují věci,
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které jsou častější a vlastně trochu
strašidelnější, protože na ně
neexistuje jednoznačný manuál.
Zlomenou ruku za ixuji a zraněného dopravím k lékaři. Jasné
jak facka. Ale co třeba s takovou
fňukající světluškou, které se o půl
jedné v noci začne zoufale stýskat
po mamince?

„Stýskání je normální u dětí mladšího školního věku, eventuálně
u benjamínků, pokud je na táboře
máme,“ říká psycholožka Veronika
Ušáková – Kostka a vysvětluje, že
by tento problém měl řešit primárně rádce družiny, případně vedoucí
oddílu. „U starších dětí je stýskání
méně běžné. Tady bych větší pozor-
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nost věnovala mapování situace,
jestli za stýskáním není něco
jiného,“ dodává Kostka a přidává
i rady, jak s běžným i méně běžným
steskem bojovat.
Malým dětem, které se potýkají
se stýskáním, obvykle stačí pouze
věnovat zvýšenou pozornost a péči.
Například jim půjčit plyšáka –
ano, toho, co si napůl tajně vozíte
na tábor už od šesti let a který se
stal za tu dobu nevyhostitelným
obyvatelem vašeho spacáku. Nebo
jim pomoct s napsáním pohledu
rodičům. Rodičům dítěte, ne vašim.
I když ti by to určitě taky ocenili.
Proti večernímu stýskání pomůže
přečtení pohádky na dobrou
noc, ideálně ne takové, kde oživlé
panenky ukusují dětem nohy.
Jak už bylo řečeno, u větších dětí je
třeba hledat příčiny stesku. Může
to být projev „vyloučení“ z kolektivu, problémů v táborové družině
nebo šikany. Potom je na místě
řešit příčinu, nikoliv následek.
Není dobrým řešením dítě při prvním náznaku problému hned posílat domů, ale v případě, že stesk
přetrvává déle než týden, stojí za to
rodičům dítka zavolat, zkonzultovat situaci a případně dítě domů
opravdu vypravit. „Rodiče bych ale
poučila, aby s tím pracovali a vyhledávali cíleně situace, kdy bude dítě
bez nich – může to být například
víkend u babičky nebo skautská
akce s přespáním,“ říká Kostka.
Občas se také stává, že dítě, místo
aby se s problémem svěřilo vedoucímu, volá raději mamince. Tenhle
nešvar je pro vedoucí pořádně
nepříjemný, protože na rodiče
působí, jako by se vedoucí jejich
potomkovi nevěnovali dostatečně.
Chudáci vedoucí k tomu přijdou
jak slepí k houslím, pokud tedy

není chyba opravdu na jejich
straně. Řešit tuto potíž lze několika
způsoby – nejsnazší, ale v dnešní
době poněkud drastický způsob
je dětem úplně zakázat používat
mobily, případně zákeřně vybrat
tábořiště bez signálu a elektřiny.
„Tady není wi ina?!“ „Nenašel jsem
zásuvku a můj iPhone má už jenom
třicet procent!!“ „Můj Bože, jak se
tu dá přežít?“ Tyto zoufalé výkřiky
nejspíše zaslechnete, nejsou-li
vaši skauti a skautky zvyklí se
bez přístupu na síť obejít. Budou se
ozývat prvních pár dní, ale věřím,
že nakonec všechny utichnou.

„DĚLÁŠ TO ÚPLNĚ ŠPATNĚ!“

Sto lidí, sto povah. A aspoň dvě
stě různých názorů. V kolektivu
vedoucích na táboře může (zvláště
v kombinaci s delším pobytem
mimo civilizaci) poměrně snadno
dojít ke třenicím a kon liktům. „Hej,
Štiko, fakt mě sejří, jak si vždycky
dáváš svoje věci na můj spacák.
Vždyť máš svoji postel!“ „Co to
kecáš? Já ti svoje věci na postel
nedávám! Řekls mi, ať to nedělám,
tak to nedělám!“ „Pěkně kecáš,
zas se tam válely nějaký spodky.“
„Kluci, jaký spodky?“ „No Štikovy
spodky. Modrý.“ „Já žádný modrý
nemám!“ „Tak ty byly moje.“ „Aha,
tak Štiko promiň. ŠPEKÁČKU, PROČ
ZATRACENĚ DÁVÁŠ SVOJE SPODKY
NA MOJI POSTEL!?“ Když se náhodou staneme svědkem osobního
sporu dvou vedoucích, je dobré
nepřilévat olej do ohně. Do kon liktu zasáhněme pouze v případě, že
o něm víme něco víc, a tím pádem
bychom mohli přispět ke zdárnému
vyřešení kon liktu.
Nikdy bychom neměli dopustit, aby
kon likt mezi vedoucími ovlivnil
táborovou atmosféru nebo chod
tábora – zkrátka aby se nějak dotkl
dětí. „Pokud něco takového hrozí,

je třeba vyčistit vzduch – například
svolat po večerce mimořádnou
poradu, věci otevřeně pojmenovat
a společně hledat řešení,“ vysvětluje Kostka a dodává, že taková porada by měla vždy končit pozitivně.
Důležité je taky nehledat problém
tam, kde není. Nevhodné otevření
problému jednotlivcem, když mají
všichni pocit, že je vše v pořádku,
umí pěkně zkazit atmosféru a motivaci k činnosti.
Rozhodně je ale lepší problémy
řešit, než se tvářit, že neexistují. Důležité je také nenechat se ovládnout
emocemi, dát prostor k vyjádření
všem, ne jen několika jedincům,
a nezobecňovat. Hlášky jako „vy
všichni jste neschopní“ se fakt nehodí. Vždycky se snažme nevytahovat
staré křivdy („Pamatuješ, jak jsi mi
před pěti rokama položil na postel
ty modrý spodky?“) – takové věci
nejsou fér a navíc působí jako zápalka hozená do cisterny s benzínem.

„NEVIDĚL NĚKDO KEVINA!?“

To, že najednou postrádáme dítko,
je noční můra snad každého vedoucího. Abychom těmto situacím
předešli, ujistěme se před jakýmkoliv výletem mimo tábor (a ideálně
i na začátku tábora samotného),
že děti mají uložené v telefonech
(mohou-li je mít u sebe) číslo
na vedoucího, se kterým se můžou
v případě ztracení spojit. Pokud
telefony na táboře nepovolujeme,
dejme účastníkům tábora kartičku
s číslem, kterou si mohou vložit
do KPZ nebo do kapsy kroje, pokud
v nich vyrážíte na výlety. Mohou
pak zavolat vedoucímu z mobilu
náhodného turisty.
Stane-li se nám, že nějakého
účastníka postrádáme, bude to
nejspíše proto, že se dítě zatoulalo
(ať už při hře, nebo na výletě),
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nebo nám uteklo (i takové věci se
stávají – zvlášť ve spojitosti se steskem po rodičích nebo s problémy
v družině). „Nepanikařit,“ navrhuje
bod číslo jedna v seznamu řešení
Martin Křivánek – Set, instruktor
vůdcovského kurzu Rovel. „Většinou je situace lepší, než se bojíme.
Dejme čas na vrácení se ztraceného
dřív, než se pustíme do velké pátrací akce.“ Možná postačí, když se
jeden z vedoucích podívá do táborových zákoutí a pozorně projde
blízké okolí. Tento krok snadno
zvládne i vnímavý rádce.
Když se však naše obavy naplní a opravdu tu máme případ
ztraceného dítěte, je třeba začít
situaci řešit. V této chvíli by měl
zodpovědnost a koordinaci převzít
hlavní vedoucí nebo jím určený
zkušený vedoucí. „Je důležité
nezapomínat i na bezpečí ostatních
dětí – abychom pro hledání jednoho ztraceného neohrozili zdraví či
bezpečí ještě více lidí,“ upozorňuje
Set a dodává, že je dobrý nápad
konkrétně určit, který vedoucí
bude mít na starosti tábor a účastníky a nebude se zapojovat do hledání. Pokud vytvoříme samotné
pátrací skupiny, musíme určit čas
a místo srazu s vedoucími, aby se
nám nakonec nepoztráceli úplně
všichni. Každá skupinka musí mít
u sebe telefon – a my musíme mít
na všechny ty telefony čísla, jinak
to nemůže fungovat.
Pokud jsme hledání už věnovali
hodně úsilí, uplynul už nějaký čas
a my si nevíme rady, je čas obvolat
krizová čísla. „Je třeba zavolat
na krizovou linku 112 a zapojit
do hledání profesionály,“ vysvětluje
Set. Podporu a rady nabízí i krizová
linka Junáka (737 205 520). Máme-li v blízkosti tábora nějakou vodní
plochu nebo hlubokou řeku, je
důležité neotálet a o profesionální
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Důležité je kvůli krizím nepanikařit, nevyšilovat
a především je neřešit sám.
pomoc si říci dříve. „Pokud dítě
utíká, máme hodně ztíženou situaci
při jeho hledání, protože se s námi
pravděpodobně nechce setkat, tedy
nebude reagovat na volání, pískání… Pokud nám dítě uteklo a nevíme, kde je, je podle mě vhodné
kontaktovat prvně rodiče – protože
dost možná utíká právě za nimi.
A vzápětí si říct o pomoc na 112.“

„MÁME ÚRAZ, POMÓC!“

Nedávno jsme na akci hráli noční
bojovku. Najednou strašný jekot
z lesa – běžíme tam a proti nám se
žene udýchaná skautka s tím, že
máme v lese zraněného. Podle toho
jekotu to vypadalo nejmíň na otevřenou zlomeninu. Nakonec to byl
vyvrknutý kotník.
Úrazy jsou na táborech a skautských akcích asi nejčastějším problémem, se kterým se můžeme
setkat. Abychom jim předešli, je
třeba si při chystání akčních her
a nočních bojovek dobře projít
terén, ujistit se, že nehrozí napří-

klad pád z výšky nebo do nějaké
propasti, a případně odstranit
nebezpečné předměty. Na začátku
hry nezapomeneme děti poučit,
na co mají dávat bacha. I když je
dost možné, že na to v zápalu hry
zapomenou a o větev, před kterou
jste je varovali, se do té své makovičky praští…
Ať už jedeme na víkendovku, nebo
tábor, ujistěme se, že zaprvé máme
lékárničku a zadruhé v ní máme
všechno, co v ní být má. Ona je
totiž lékárnička bez obvazů celkem
k ničemu, když máme řešit silně krvácivé poranění. Kromě lékárničky
s sebou taky vždycky musíme mít
člověka, který ví, co s ní – zdravotníka. Není potřeba s sebou na tábor
tahat dětskou doktorku, ale člověk,
který má zdravotnický kurz, tam
být prostě musí. A na koho jiného
se můžete spolehnout než na sebe?
Pokud máte osmnáct a trochu času,
koukejte si udělat zdravoťák. Dostanete prima lejstro proklamující,
že jste „zdravotník zotavovacích
akcí“, a především spoustu důleži-

WARNING
Připravme se na krizový tábor
Během plánování tábora si vyhraďme čas na plánování toho, jak se
vyhnout táborovým krizím a jak při nich jednat. Nejdříve si sepišme
seznam možných situací: Jaké krize nastaly během minulých táborů?
Jaké možné krize nás nejvíce děsí? Jaké krize mohou nastat vzhledem
k místu, kde letos táboříme a k tomu, jakou máme etapovku a další
program tábora? Prodiskutujme a případně i zapišme, jak těmto situacím předejít, a shodněme se na tom, jak je ideálně řešit.
Pokud jsme mezi vedoucími nováčky, poprosme zkušené vedoucí, aby
nám napsali seznam situací, na které bychom měli být dobře připravení a schopní zareagovat. Popovídejme si s nimi o vhodných řešeních.

tých a kolikrát též život zachraňujících tipů.
Když už se nám na táboře opravdu
stane nějaký nepěkný úraz, opět platí zásada číslo jedna – nepanikařit.
Na pár vteřin se zastavme, vydechněme, zhodnoťme situaci a pak
jednejme. Pokud se jedná o akutní
zranění, nečekejme, až přiběhne
zdravotník a o všechno se postará.
Zároveň ale se zavoláním zdravotníka neotálejme, přeci jen je to on,
na koho padá za ošetření zodpovědnost. Taky stojí za to nakázat jinému
vedoucímu, aby odvedl „čumily“. Děti
jsou vždycky řádně zvědavé a pro
zdravotníka ani pro zraněného není
ani trochu příjemné, když na ně
při ošetřování kouká celý tábor.
„Je zraněnej, bože, bože, co budem
dělat!?“ „Jak je to číslo na záchranku,
sto padesát, nebo sto padesát pět?“
„To je fakticky krev?“
Vyplatí se mít číslo na spřáteleného
lékaře či lékařku a v případě potřeby jim zavolat o radu. V případě
nejistoty či závažnějších a špatně se hojících zranění vždycky
navštivme lékaře. Je to mnohem
jednodušší, než se pak dohadovat
s rodiči zraněného, že má kvůli
vám Pepíček „ošklivou jizvu“ nebo
trvalé zdravotní problémy.

„UŽ PROSTĚ NEMŮŽU“

V případě, že jsme skuteční smolaři
a během jednoho tábora se nám
ztratí dítě, zraní dítě, pohádáme se
s půlkou ostatních vedoucích a ještě k tomu všechny světlušky začne
trápit zoufalý stesk po domově,
je celkem pochopitelné, že z toho
všeho budeme pořádně unavení.
Ale i když se stane pouze jedno
z toho, nebo dokonce vůbec nic,
může na nás přijít únava – jak
tělesná, tak především duševní.
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Ztráta motivace, boj sám se sebou.
Co s tím, radí Kostka: „Dobré je netvářit se, že je vše ok, ale vytvořit
si prostor pro odpočinutí, domluvit
se s ostatními, že si prostě potřebuji vydechnout – pokud jsem
zastupitelná, pokud je na táboře
dost lidí. Pokud ne, tak už před táborem dost důkladně zvážit, jestli
se do něj vůbec pouštět, když není
adekvátní personální zajištění.“
Není potřeba se přetvařovat, když
na nás únava přijde. „Děti můžou
vidět, že nejsem úplně ok, nemělo
by to ovšem ovlivňovat moje jednání s nimi – nemusím zakrývat,
že jsem unavená, neměla bych ale
kvůli tomu na děti křičet,“ dodává Kostka.
Někdy je komplikací také „ponorka“ – když člověku z ostatních
vedoucích i účastníků prostě
hrabe. Buďme v klidu – po třech
týdnech na táboře je to celkem
běžné. Obrana proti tomu je
jediná – udělat si čas sám na sebe,
někam zalézt, projít se, nebýt

pořád s ostatními. „My jsme třeba
na táboře jeden rok měli možnost, aby si každý postupně mohl
vzít jakoby den volna – prostě se
s ním v programu nepočítalo a on
si mohl odpočinout, eventuálně
pomoct jen s drobnostmi,“ vypráví
o vyzkoušené metodě na boj s únavou a ponorkou Kostka. Je vhodné
také pozorovat ostatní a vytvořit
otevřenou atmosféru, ve které se
nikdo nebojí únavu přiznat. Kromě
toho můžeme rádce o návštěvním
dnu pustit na společnou večeři
nebo výlet a umožnit jim tak mít
část programu pro sebe a ne být
stále k dispozici dětem.
V každém kolektivu a na každém
táboře, byť by byl sebelepší, může
k nějaké z výše popsaných – nebo
taky k nějaké úplně jiné – krizi
dojít. Důležité je kvůli krizím nepanikařit, nevyšilovat a především je
neřešit sám. Vedoucí na táboře mají
fungovat jako tým, který při sobě
drží, nejen když se všechno daří,
ale i když jde do tuhého.
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