Indiánský víkendový pobyt
V průběhu třetího červnového víkendu se uskutečnil již tradiční pobyt pro
dvacet chomutovských dětí spolupracujících s oddělením sociálně-právní
ochrany dětí Magistrátu města Chomutova. Celá akce je financována
z prostředků projektu Programu prevence kriminality Městské policie
Chomutov pro rok 2015. Organizačně a personálně je zajištěna pracovníky
Odboru sociálních věcí Magistrátu města Chomutova.
Místem pobytu se tentokrát nově stal Ranč u Matěje v Blatně, kde krásné
prostředí vynahradilo nepřející deštivé počasí, které po většinu pobytu
panovalo. Jelikož se při posledních dvou pobytech osvědčilo tematické
zaměření pobytu, byl i tento víkendový pobyt tematicky zaměřen, kdy inspirací
se stal právě Ranč u Matěje. Celý víkendový pobyt v termínu 19. – 21. 6. 2015
se nesl v indiánském duchu. Ještě před samotným indiánským zápolením děti
v pátek podvečer navštívili pracovníci Městské policie Chomutov. V rámci
prevence s dětmi probrali formou her např. bezpečnost na silnicích, dopravní
značení, nebo si děti připomněly důležitá telefonní čísla záchranných složek.
Následující zbytek pobytu se již nesl v indiánském duchu, kdy u totemu byli
dětem představeni náčelníci jednotlivých kmenů, v našem případě družstev
červených, modrých, žlutých a zelených, do kterých byly děti následně
rozděleny. Aby se nepletlo, kdo do jakého družstva patří, děti si v barvě svých
družstev vyrobily svá indiánská trička. Jednotlivá družstva potom mezi sebou po
celou dobu pobytu vzájemně soupeřila, a všichni společně se také podíleli na
celovíkendové hře „Pátrání po pokladu Aztéků“.
Děti během pobytu měly možnost se dozvědět něco o životě indiánů.
Během řady soutěžních disciplín děti trénovaly obratnost, mrštnost, přesnost,
ale i důvtip a vzájemnou spolupráci. O zábavu a legraci nebyla nouze. Jelikož
indiáni také jezdili na koních, děti si z víkendového pobytu odnesly i zážitek
z jízdy na koni. Sobotní den ukončilo nezbytné opékání buřtů. Nedělní
dopoledne se počasí trošku umoudřilo a díky získání všech indicií jsme se
všichni mohli vydat hledat bájný poklad Aztéků. Ten se nakonec opravdu
podařilo nalézt. Po obědě již nastal čas pobyt ukončit, a tak při závěrečném
zhodnocení pobytu byly dětem předány diplomy za účast, drobné dárky
a sladkosti.
Z ohlasů všech zúčastněných i jejich rodičů, bylo znát, že se indiánský
víkendový pobyt líbil, a tak je pro oddělení sociálně-právní ochrany dětí výzvou
v těchto pobytech i nadále pokračovat.

