POBYTOVÁ AKCE VILÉMOV 22 .8. – 26. 8. 2016

V termínu od 22.8. do 26.8. měly děti z vyloučených lokalit na Chrudimsku možnost zažít
pobyt na statku Zvěřinec nedaleko Golčova Jeníkova. Pro akci jsme vytipovali celkem 12 dětí
z ubytovny v Čankovicích, dále z Chrasti a Prachovic, kde také poskytujeme svoje sociální služby. Poté
jsme oslovili rodiče s touto nabídkou. Popsali jsme aktivity, které děti zažijí a vysvětlili, proč by se
měly takové akce zúčastnit, a především co jim to přinese. Pomohli jsme rodičům se zařízením
nezbytných potvrzení od lékaře, zajištěním kopií dokladů a podpisů prohlášení o zdravotním stavu
dítěte. I přesto, že jsme rodiče na tuto akci připravovali, zúčastnilo se přes veškeré snahy pracovníků
pouze 9 dětí.
Na statku na děti čekal tým zkušených lektorů, kteří měli připravený pestrý vzdělávací ale i
zábavný program. Ubytování bylo zajištěno v týpí, ale pro případ špatného počasí nám posloužila
půda statku. Děti se během pobytu seznámily se spoustou domácích ale i exotických zvířat, krmily je,
starali se o ně, braly je sebou na výlet, hrály si s nimi a učili se, jak se k nim chovat. Při výletech do
okolí se učily chovat v přírodě, povídaly si o možných nebezpečích, poznávaly rostliny, ale i vařily
oběd na ohni. Lektoři pro děti také připravili celodenní výlet do ZOO v Jihlavě, návštěvu pštrosí a
dančí farmy, kravína. Zažily koupání v křišťálově čisté vodě lomu. Ve volných chvílích měly děti
možnost hrát různé hry, skákat na trampolíně, koupat se v bazénu. Protože se blížil konec prázdnin,
povídali jsme si o dopravních značkách a pravidlech silničního provozu. Večer jsme si před spaním
četli pohádky nebo pustili film.
Děti se během pobytu učily chovat nejen ke zvířátkům ale především k sobě a také k ostatním
lidem. Musely zvládat základní povinnosti, jako je běžná hygiena, úklid oblečení, lůžka a také mytí
nádobí a pomoc při přípravě jídla. Pobytová akce umožnila dětem strávit ještě poslední dny prázdnin
aktivně, získat spoustu zážitků a nových kamarádů. Pracovníkům zase pomohla poznat blíže své
klienty, čemuž výrazně pomohlo nové prostředí plné podnětů a různých situací.
Průběh celého pobytu popsal podrobně vedoucí pobytu, pracovník předškolní přípravy
v Chrasti a Čankovice p. Petr Čápek, který děti během pobytu provázel společně s Klárou Salákovou a
Lukášem Ságlem:
Pobytová akce proběhla ve Vilémově ve Zvěřinci na statku. Odjezd zabezpečoval Zvěřinec.
První zastávka byla v Agoře v Chrudimi, kde jsme naložili spacáky, ešusy a všechen materiál důležitý
na pobytovou akci. Další zastávka byla v Čankovicích, kde mělo nastoupit 6 dětí, ale 2 děti
nenastoupily. Nebyli přítomni na ubytovně a ani se neomluvili. Pokusili jsme se telefonicky
kontaktovat otce. Ten nám vysvětlil, že nejsou doma a ujel jim vlak ze Žamberku. I když jsme mu
nabídli několik variant, jak děti dovézt na pobytovou akci, neměl zájem. Třetí zastávka byla v Chrasti
a pak se pokračovalo do Prachovic. V Prachovicích mělo nastoupit 5 dětí, i zde se, bohužel, jedno dítě
nedostavilo k odjezdu, a posléze nám bylo vzkázáno, že je nemocné. Rodiče bez jakékoli omluvy
nereagovali na pobytovou akci.
Po příjezdu do Vilémova jsme byli ubytováni v týpí a prošli jsme areál, ve kterém se nachází
velké množství zvířat (kůň, ovce, pštros, kočky, psi, prasata, mýval, nosálové, surikaty, ….). Po
seznámení se zvířátky byl oběd – buřt guláš. Následovala seznamovací soutěž, při které si děti

odmotaly kus toaletního papíru dle potřeby, a podle toho, kolik čtverečků toaletního papíru si
odmotaly, museli říct něco o sobě. Po skončení seznamovací hry se rozdělily do dvou skupin. Toto
rozdělení bylo pro celý týden. Odpoledne dostaly sebou na procházku poníka a osla Ferdu a šli jsme do
lesa, kde hrály poznávací hry o zvířátkách, ochutnaly lesní plody – ostružiny, borůvky. Po návratu jsme
měli večeři, ke které byly špagety. Po večeři se děti rozdělily do skupin a šly krmit zvířata, která jsou na
farmě. Volný čas trávily skákáním na trampolíně, houpaly se na houpačkách a hrály různé hry. Kolem
deváté hodiny byla vždy večerka, děti si ještě chvíli před spaním povídali a pak usnuly. Spali jsme v
týpí, ale protože byla jasná noc a k ránu se ochladilo, bylo dětem chladno a další noci jsme strávili na
půdě statku, kde bylo ale také moc příjemně. Druhý den pobytu děti vstávaly kolem sedmé hodiny, po
ranní hygieně následovala rozcvička. K snídani byl švestkový koláč a čaj. Po snídani jsme se vydali do
nedalekého lesa, kde jsme hráli hry, rozdělali jsme oheň, sesbírali plody – malin, ostružin, listy
malinovníku, jahodníku, kopřiv a uvařili jsme čaj, aby děti poznaly, jak se čaj v lese dá uvařit. Oběd byl
připravován také na ohni a lávovém kamenu – bramborové placky s rybou v těstíčku. Dětem to velice
chutnalo. Po obědě stavěly v lese domečky z kúry, mechu a klacků. Další hrou byla cesta podle
fáborků, která byla měřená na čas, vedená rozmanitým terénem, který se dětem velice líbil. Při
návratu z lesa jsme ještě cestou navštívili kravín, kde děti viděly kravičky, telátka a mohly si je
pohladit. Po návratu byla večeře, ke které byl chléb ve vajíčku a po hrách a volné zábavě byla ještě
krupicová kaše. Po povinné hygieně šly děti na půdu do spacáků, přečetl se jim příběh o cestě čtyř
přátel do Kaňkové Lhoty. Druhý den ráno děti vstávaly kolem osmé hodiny a byl to pro ně velký den,
protože je čekal celodenní výlet do ZOO Jihlava. Do ZOO jsme vyjeli kolem deváté hodiny. Před
Jihlavou jsme se zastavili v lese, kde jsme poobědvali řízek s chlebem a vydali se za dobrodružstvím do
ZOO. V ZOO jsme spatřili žirafy, opice, nosály, medvědy, žraloky, lachtany, krokodýly, papoušky a další
zvířata a mohli porovnávat se zvířaty, která žijí na farmě. Na konci zoologické zahrady je dětský
koutek, který využily ke své zábavě. Velice se jim líbala zatočená klouzačka. Při odchodu ze ZOO si děti
koupily pohledy s motivy zvířat, aby měly dárek na památku pro své rodiče a sourozence. Ze ZOO jsme
jeli do soukromé biofarmy Sasov, kde děti viděly vepřín s Přeštickými prasátky, viděly malá prasátka,
velká prasátka a mohly si je i pohladit. Po krátké svačině jsme ještě navštívili farmu krůt a daňků. Byl
to pro děti velice silný zážitek. K večeři byly švestkové knedlíky. Děti neustále hovořily o svých zážitcích
ze ZOO. Následovala volná zábava, hygiena a na dobré spaní sledovaly film Sám doma. Během
sledování filmu děti postupně usínaly. Druhý den to se vstáváním už bylo horší. Vstávaly až kolem
deváté hodiny. Po hygieně následovala rozcvička, snídaně, a po snídani jsme se odebrali do
nedalekého lesa, abychom si posbírali kúru stromů, kterou jsme následně u potoka posílali po vodě
jako lodičky. Po návratu bylo volno, které jsme využily k povídání o bezpečné cestě do školy. Po obědě
byl dobrodružný výšlap k lomu Borek, kde si děti mohly zaplavat. Pro některé to bylo poprvé v životě.
Lom se jim velice líbil. K večeři měly, podle svého přání, vařenou kukuřici. Poté následoval táborák
s opékáním buřtů, při kterém zpívaly různé romské písně, kterými obohatily majitele Zvěřince a jejich
spolupracovníky. Na jejich přání byl ještě večer promítán na půdě film První pomoc v přírodě. Po filmu
děti usnuly. Poslední den pobytu děti vstávaly kolem půl deváté. Proběhla ranní hygiena, rozcvička a
snídaně, kterou si děti několikrát přidaly. Byly totiž jejich oblíbené cereální lupínky s mlékem. Po
snídani byla vystavěna opičí dráhy se šesti úkoly, kterou děti probíhaly. Po skončení si ještě užily
volnou zábavu – koupání, trampolína, houpačky, … a po obědě začalo velké balení věcí domů a úklid
Zvěřince. Jako poslední byl slavnostní nástup, při kterém děti dostávaly diplom o absolvování
pobytové akce a různé ceny – hračky, plyšáky, časopisy a cukrovinky. Pak jsme nastoupili do
připravených automobilů a rozjeli se domů. Během cesty děti neustále vyprávěly o zážitcích, které

prožily během pobytové akce, a vůbec se jim nechtělo domů. O všem, co jsme viděli a zažili, si budeme
při svých setkání určitě ještě dlouho povídat a vracet se k nim.

