Poprázdninový dopis JILMu 2013

Poprázdninový dopis rodičům
Program JILMu na září 2013 – leden 2014
Vážení rodiče,
máme za sebou léto a tábor. Rádi bychom Vás pozdravili a přivítali v novém cvičebním a školním
roce. Předkládáme Vám program oddílu na následujících 5 měsíců.
V posledním červnovém čísle časopisu Respekt (Respekt 26/2013) jsem narazil na zajímavý článek:
„Výchova kluků v Čechách“. Článek se v zásadě věnuje problému, že řada dnešních chlapců a
mladých mužů zaostává v řadě ohledů (např. úspěšnost ve vzdělávání) za dívkami. Dospívající chlapci
se navíc často vůbec neumějí popasovat se samostatným životem a vlastně ani nevědí, jací by měli být.
Výsledkem je, cituji: „… šedá zóna mezi chlapectvím a mužstvím, obývaná rostoucím počtem
dvacátníků a třicátníků, kteří bydlí u matky, vymetají večírky, rozpadají se jim vztahy a odmítají
dospět, protože nevědí jak.“ Proč tomu tak je? „… Přežití původních národů záviselo na nebojácných a
zdatných lovcích, proto měly přechodové rituály (mezi chlapectvím a dospělostí) podobu
nebezpečných zkoušek. V Evropě časem „zjemnily“ do podoby tovaryšských cest, biřmování či
vojenské služby. A pak se někdy koncem 20. století z většiny západních zemí vytratily.
Dále článek popisuje a chválí čtveřici otců, kteří se rozhodli s problémem něco dělat a spojili se
s jistým Alem Paliscou, což je bývalý strážce Yosemitského národního parku a zkrátka muž
s bohatými zkušenostmi s životem v divočině a také v Indiánské komunitě. Zaujal (a trochu pobavil)
mě odstavec: „… Část setkání nápadně připomíná běžný oddíl – výlety na sněžnicích, přechody hor,
táboření v lese za bouřky, stavění pece, práce se dřevem.“ Vždyť to přesně děláme. Navíc, jak píší i
uznávaní psychologové (např. Steve Biddulph): „Pro zdárné dospívání chlapců je důležitá společnost
starších mužů. V čase puberty jsou nastaveni se od nich učit, ovšem pro tuto roli je nevhodný vlastní
otec, se kterým mají potřebu válčit.“ Respekt doplňuje, že: „… dříve úlohu strýčků plnili oddíloví
vedoucí nebo sportovní trenéři, ale ti jsou teď vzácní: skauting chřadne a sport je hodně orientovaný
na výkon.“
Ale vždyť kde jinde než v Sokole najdou dnes kluci vedoucí a trenéry, kteří na ně mají čas, mají
potřebné zkušenosti a cílem není pouze uspět na závodech nebo postoupit v lize. Z nás současných
vedoucích Jilmu nikdo na vojně nebyl, přes to jsem přesvědčen, že léta v našem oddíle nám vojnu
dokázala nahradit ve smyslu toho dobrého, co z ní lze získat: umění postarat se o sebe, mít pořádek ve
věcech, ctít autority, řešit problémy, poznat své limity (fyzické i duševní)…
Myslím, že tohle všechno jsou dobré důvody, proč být Jilmákem a proč se nenechat zviklat první
nepohodou. Je škoda, když rodiče nováčka odhlásí, než se stačí rozkoukat „že to není pro něj a že ho
to nebaví a že...“
Model výprav zůstane stejný jako v minulém roce – tedy výprava 1x za měsíc. Chápeme, že dnešní
doba je jiná, než doba, kdy oddíl vznikal a možností co s volným časem je dnes víc, než kdy dříve.
Přes to by neúčast na výpravě měla být výjimkou. Příprava akcí stojí mnoho energie a každá neúčast
nás mrzí. A sami kluci jistě mohou potvrdit, že hrát hry v deseti nebo v pěti lidech je velký rozdíl.
Proto prosíme, aby zákaz účasti na schůzkách a výpravách nebyl trestem případných prohřešků a také,
abyste se rodinný program (návštěvy babiček a chalup) pokusili přizpůsobit datům výprav - i proto je
vypisujeme s dostatečným předstihem. Děkujeme.

Ohlédnutí za táborem
Tábora ve Velharticích se zúčastnilo 12 členů a 4 vedoucí a tábor musím hodnotit (a nejsem sám) jako
jeden z nejpohodovějších a nejpovedenějších za poslední léta. Kluci jistě nezapomenou na
kostýmovanou prohlídku Velhartického hradu a vyšetřování vraždy pana Menharta z Hradce nebo na
výpravu k pramenům Volyňky a Vltavy a na jezero Laka.
Táborová hra nás přenesla do období na začátku 2. světové války, kdy kluci budovali zátarasy, utíkali
přes střeženou hranici, stavěli protiletecký kryt nebo byli vysazeni jako parašutisti v týlu nepřítele.
Předběžně oznamujeme termín tábora 2014: 28. 6. -19. 7. 2014 (21 dní).
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Co nás čeká dál?
Program oddílu
I. Cvičení v Sokole – není povinné, ale prospěje Úterý, Čtvrtek 18-19
II. Schůzky - středa 16:30 – 19:00 program v klubovně (a na dvoře sokolovny). Hry,
písničky, vševěd a všeuměl, učení se tábornickým a jiným dovednostem. Průběžně budeme
zařazovat i alternativní program.
III. Výpravy
Srazy budou mezi 7 a 8 hodinou ráno, návraty kolem 18 hodiny večer (záleží na odjezdu
vlaku/autobusu) na Palmovce u synagogy. Podrobné informace dostanou kluci vždy 10 dní
před výpravou.
28. - 29. 9. (So-Ne) PVLS a Kolovka
Podzimní Výlet Libeňského Sokola, tentokrát v hornické Příbrami (pořádá Sokol Březové
Hory), na který Jilmáci navážou kolovkou přes památník Vojna a podél přehrad Orlík a
Kamík do Malé Hraštice.
19. 10. (So) Podzimní výprava Konopiště a Kožlí.
20. 10. (Ne) Brigáda u sokolovny (9-14)
9. – 10. 11. (So-Ne) Umíš to! Ne ke všem drobným opravám doma nebo na chalupě je třeba
volat „odborníka“. Víkendový výukový program v sokolovně.
23. 11. (So) Akademie
24. 11. (Ne) Vyzvědači Tradiční hra na starém městě.
14. - 15. 12. (So-Ne) Vánoční výprava všech tří oddílů. Křivoklátsko, nocleh ve srubu.
18. 12. (St) Vánoční nadílka v klubovně (16-20) – zveme i bývalé členy.
25. - 26. 1. 2014 (So-Ne) Zimní táboření Ještě nevíme, kam pojedeme, ale ve hře jsou opět
sněžnice a lovecký srub.

Příspěvky
Od září byly mírně zvýšeny příspěvky v Sokole. Těm, kteří nechodí cvičit, nabízíme
vyřízení náležitostí v matrice – přinesete jen peníze a sokolskou průkazku na schůzku.
Příspěvky: 140,- Kč/měsíc v JILMu, z čehož:
100 Kč je předplatné na tábor
40 Kč jde do kasy oddílu (na nákup materiálu, odměn atp.)
100 Kč/rok známka ČOS (jsme členy Sokola)
250 Kč/pololetí příspěvky jednotě (necvičící v Sokole) – režie klubovny
Celkem tedy 1000 Kč/rok + předplatné na tábor. Předplatné na tábor bylo zavedeno pro
usnadnění pokrytí fixních nákladů na postavení tábora a v případě neúčasti na táboře
z jakéhokoli důvodu se nevrací.
Vydařený podzim přejí:

„Řek“ Jan Přech (607 288 081)
„Ledňáček“ Pavel Lávička (739 416 496)

Neváhejte nás kontaktovat na náš e-mail:jilm@sokol-liben.cz

jilm.sokol-liben.cz

-2-

jilm@sokol-liben.cz

