Květnové Závody vlčat a světlušek
V květnu se naše nejmladší děti (6-11let) zúčastnily okresního kola Závodů vlčat a světlušek ve Dvoře Králové nad
Labem. Tyto závody se konají jednou za dva roky, jedná se o celorepublikovou akci s okresními, krajskými a
republikovými koly, kdy vždy nejlepší dvě chlapecká a dívčí družstva z okresu nebo kraje postoupí dál. Platí, že každý
rok se pořadatel kola stejně jako místo konání mění, před dvěma lety tak například trutnovské okresní kolo závodu
pořádalo naše vrchlabské středisko.
Letos jsme se však vydali do Dvora Králové nad Labem. Pro naše děti to tak bylo o to zajímavější, protože se
pohybovaly v neznámém městě. Náplň těchto závodů je zaměřena nejen na skautskou praxi, kterou děti čerpají na
skautských schůzkách a táborech, ale i na znalosti a zkušenosti z běžného života. Mohou tak předvést, jak jsou zdatné
ve zdravovědě, manuální zručnosti, orientaci v terénu s pomocí mapy a buzoly, nebo jak třeba zvládají logické
myšlení či problémové situace. Pro větší atraktivitu pro děti bývá závod zasazen do symbolického rámce, který děti
namotivuje a vtáhne do děje. Často se používá inspirace pohádkou nebo filmy pro děti.
Obdobou závodů vlčat a světlušek je Svojsíkův
závod, který je určen pro skauty a skautky ve
věku 12-16 let. Tento závod se koná také
jednou za dva roky, v jednom roce pořádáme
závod vždy pouze pro jednu věkovou
kategorii. Svojsíkův závod je podobný jako
závod pro nejmladší děti - jde o ověření
získaných zkušeností a dovedností za celoroční
a několikaleté působení ve skautingu. Zároveň
je adekvátně věku vystupňována i náročnost
disciplín a jejich zaměření. V závodě nejde ale
jen o vědomosti nebo zručnost. Také se silně
projeví, jak spolu skupina umí spolupracovat a
jak funguje komunikace.
Závody jsou přínosné i pro vedoucí. Zjistí, kde mají děti silné a slabé stránky, na co je třeba se zaměřit a jak s nimi
pracovat přes rok.
Letošních závodů se zúčastnilo 23 družstev. Tématem pro tento ročník byla Alenka v říši divů, která děti vtáhla do
děje velmi krásnými kostýmy pořadatelů. Naše vlčata ani světlušky bohužel nepostoupily do krajského kola, ale
umístění nebylo vůbec špatné. Světlušky (dívky) byly na 6. místě, vlčata pak byla na 13. Jako nejslabší disciplína se
ukázala pro naše děti orientaci v mapě. Naopak výborný výkon byl předveden při poskytování první pomoci a řešení
krizových situací. Již se těšíme, že za dva roky se budeme účastnit znovu a věříme, že se povede zúročit letošní
zkušenosti a zabojovat o první umístění.
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