Milá maminko,vážený tatínku !
tyto propozice jsou určeny Vám. Nejdříve ale dovolte jednu stránku úvodního ohlédnutí :
Píše se březen roku 1993 a Vašemu dítěti je plus minus sedm roků. Dostáváte nabídku na
tábor (a nějaké táboru předcházející výpravy) od nějakých pionýrů. Od revoluce uplynuly teprve
tři roky a tak to dost zvažujete. Mnozí se rozhodujete zkusit to a Váš zájem, nepodložený
absolutně žádnou zkušeností s námi, nás šokuje. Pak se vídáme na srazech před výpravami a
v červnu téhož roku v 1.B třídě na ZŠ Vejrostova na první schůzce rodičů. Slibujeme Vám
program pro Vaše dítě nejen na to jedno léto. Mluvíme o výpravách, expedicích, táborech.
Malujeme Vám představu vývoje Vašeho robátka až do puberty. Jak si budeme na táborech sami
vařit, hlídat, jak zažijeme zimní táboření, puťáky po souši i po vodě, jízdu na koních. Jak Vaše
dítě může zažít něco, co většině jeho vrstevníků zůstane navždy skryto. Jak se díky tomu možná
vyhne některým nástrahám civilizace nebo bude aspoň vůči nim odolnější.
Píše se leden roku 2001 a Vaše dítě celkem obstojně bojuje svůj vítězný zápas s Vámi,
s námi, se školou, s celým světem, no prostě s pubertou. Má za sebou sedm až deset táborů.
Spřátelilo se se strašidly v Uhelné, bylo poddaným v Zakletém království a řemeslníkem ve městě
Žirovnice, ubránilo poklad Aztéků a zabralo dobrý claim na Yukonu, zachránilo Středozem.
Dvakrát sjelo Lužnici či Vltavu, několikrát se po světě rozhlíželo ze sedla koně. Možná s námi
spalo v jeskyni, určitě si však umí ustlat pod borovicí a ráno se zase zapřáhnout do vozíku místo
oslíka. Koupalo se v desítkách rybníků, řek, jezírek, nesčetněkrát mylo nádobí či pomáhalo vařit.
Viselo na laně, běželo na běžkách, spadlo do vody. Mnohokrát vidělo měsíc v úplňku či východ
slunce, pavoučí síť v ranní rose nebo pasoucí se laň. Vidělo nahé tělo opačného pohlaví i jinde než
v pornočasopisech. Častokrát taky nevidělo propocená záda svého kamaráda přes ten obrovský
batoh a drtilo kletby ve vyprahlých ústech. Zabloudilo, ujel mu vlak, všichni mu lezli na nervy a
dělali všechno naschvál. Zmoklo, zmrzlo, vyhládlo. Uschlo, rozmrzlo, najedlo se. Pokud je hodně
aktivní, strávilo na oddílových akcích v roce 2000 celkem 94 dní. Jen na výpravách, expedicích a
táborech, tedy bez schůzek, plavání, počítačové pařby apod. To je, přátelé, víc než čtvrt roku.*)
Kromě čtyřicítky špuntů je dnes ve Vlčatech 24 záchvatů**) - zhruba patnáctiletých holek
a kluků. Čtrnáct z nich má složeny instruktorské zkoušky, většina ostatních se na ně chystá letos.
Mnozí z nich mají talent předávat špuntům to, co v oddíle získali. Jiní ten talent nemají, ale děsně
o to stojí, být při tom. Ptáte se nás občas: „Jak to?“ Ptáme se i my sami sebe. Přesnou odpověď
nemáme. Pojďme ji spolu hledat. Pojďme k pramenům. Zveme Vás na akci „Ad fontes“. Ano, Vás,
opravdu a jenom Vás. Rodiče dnešních záchvatů. Zveme Vás do Vašim potomkům důvěrně známého
prostředí. Nabízíme Vám ochutnávku aktivit, které obvykle nabízíme Vašim dětem. Vypněte na pár
dní mobily, pověste děti na krk babičkám. Nepotřebujete znát morseovku ani vázat uzly (Vaše
děti to už taky mnohé zapomněly a jiné se to ani nestihly naučit). Není podstatné, jestli řídíte
firmu nebo trolejbus. V lese Vám to bude oběma stejně platné. Do ničeho Vás nebudeme nutit,
tak jako Vaše děti. Zkusíme si prožít aspoň ukázku toho, co podnikáme s Vašimi dětmi toho výše
zmíněného čtvrt roku ročně. Budeme u toho hledat. Hledat prameny. Sebe, svých dětí, své
výchovy. Ale taky u toho bude sranda. A dřina. A takový ten toužebný pocit, že po této dřině
bude sranda. A taky ten slastný pocit, že před touhle srandou byla dřina.
Třeba to společně nalezneme. Strašně se těší
Brno 1.1.2001
*)

Mikin
náčelník 176.PTO „Vlčata Bystrc“

Ve školním vyučování stráví zdravé neabsentující dítě 800 hodin ročně. Ve Vlčatech jen přes
léto i 880 hodin, za celý rok více než dvojnásobek (teoreticky 1969 hodin).
**)
„Záchvat“ je dnes už odborný termín, který pionýrskému hnutí věnoval náš oddíl již před 15
lety v čase dozrávání Žokejovy generace. Myslím, že zrovna Vám jej netřeba překládat.

