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Udělali jsme vysněné možným
a tím jsme dali smysl naší
nesmyslné přítomnosti zde...
Reinhold Messner

Zálesák - středisko Čáslav
člen občanského sdružení Zálesák - svaz pro pobyt v přírodě
členská organizace
Sdružení sportovních svazů České republiky a
České rady dětí a mládeže
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Je lepší opotřebovat se
než zrezivět.
Denis Diderot
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Prolog
Zálesák - svaz pro pobyt v přírodě je výběrovým občanským sdružením
zaměřeným na práci s dětmi a mladistvými, na jejich výchovu v přírodě
s jejím citlivým využíváním k různorodým a všestranným sportovním
aktivitám. Jeho soustavná činnost vychází z široké, motivačně propracované
všestrannosti, náročně prováděné pestrými a poutavými formami. Zálesák
vychází z vlastního Výchovně výcvikového systému, který svým pojetím
drsné, dobrodružné, ale i techničtěji zaměřené výchovy v přírodě s využitím
moderních pohybových aktivit, vyplňuje další prostor v zájmech nejen dětí,
ale hlavně problémové dospívající mládeže, a přispívá tak k prevenci sociálně
nežádoucích jevů ve společnosti.
Hlavním cílem Zálesáka je vytrhnout mladé z šedivé všednosti nudy
a nabídnout rozmanité a všestranné aktivity, hry, netradiční sporty, soutěže
či výcvikové programy, které ve svém důsledku nevedou pouze k „zabití“
volného času, ale hlavně formou zážitkové pedagogiky a ekologické výchovy
k všestrannému rozvoji osobnosti, lidských postojů, rozšiřování dovedností
a znalostí jak o přírodě, tak současném světě.
Výchovný systém Zálesáka stojí na šesti pilířích, které charakterizují
jak metodiku, s níž je k výchově dětí přistupováno, tak cíle, k nimž je mládež
vedena a na něž je krom jiných kladen nejvyšší důraz. Těmito základními
prvky je cílevědomost, všestrannost, soustavnost, náročnost, poutavost a
příroda.
Výcvikový systém Zálesáka je založen na deseti výcvikových prvcích,
o něž se opírá většina činnosti Zálesáckých oddílů. Děti a mládež (i dospělí
zálesáci) si v tomto systému postupně zvyšují svou kvaliﬁkaci a plní zkoušky,
tzv. Pochodně, které svou náročností odpovídají příslušným věkovým
kategoriím. Výcvikovými prvky Zálesáka jsou organizační, poznávací,
zeměpisné, zdravotnické, tábornické, přesunové, branné, tělovýchovné,
zájmové a mravní prvky.
Žij vyrovnaně, trochu se uč a trochu
přemýšlej a každý den trochu maluj a
kresli a zpívej a tancuj a hrej si a pracuj.
Robert Fulghum

Organizace
Zálesák - svaz pro pobyt v přírodě - občanské sdružení
Členská organizace Sdružení sportovních svazů ČR
a České rady dětí a mládeže.
Sdružuje pod sebou Český, Moravskoslezský
a Slovenský kmen Zálesáka.
Registrace MV: VSP/1-357/90-R
IČO: 00531651
Český kmen Zálesáka
Sdružuje pod sebou místně působná Střediska.
Nejvýznamnějšími Zálesáckými středisky Českého
kmene jsou: 1. Středisko Zálesáka - České Budějovice,
Zálesácké středisko Táborníci Chrudim,
Zálesácké středisko Zaječice.
Zálesák - středisko Čáslav
Nově zakládané středisko.
Zálesácké oddíly
1. oddíl střediska Zálesák - Čáslav s cílovou věkovou
skupinou 8 až 11 let.

Historie
Počátky Zálesáka sahají do roku 1949, kdy z iniciativy
samotných dětí vznikl v malém jihomoravském městě
Kyjově zálesácký klub nazývající se „Rudí Vlci“ a později
„Sparta.“ Velmi brzy se k tomuto klubu připojily skupiny
inspirované jeho činností.
Legalizace dosáhl tento klub až v roce 1963, kdy
se pod názvem „Pochodeň“ stal prvním tábornickým
klubem tehdejšího ČSM. Na základě vlastního Výchovně
výcvikového systému se stala Pochodeň zakladatelem
a průkopníkem tábornických klubů naší mládeže a rychle
se šířila po celé republice. Kvůli neshodám s vedením ČSM
přešla Pochodeň v roce 1966 do tehdejšího Svazarmu
jako 15. základní organizace „Zálesák“ (později 326. ZO).
Svazarm přinesl větší prostor pro práci s dětmi, technické
zázemí i podporu, a dále schválení do té doby zakazovaného
názvu „Zálesák.“ S Pochodní do Svazarmu nepřešlo několik
klubů, ze kterých se později vytvořila „Tábornická Unie.“
V roce 1968 se od Zálesáka odtrhl „Junák - Zálesák,“
který začal pracovat podle tehdy přechodně povoleného
skautského systému. Koncem šedesátých let pracoval
Zálesák téměř s deseti tisíci členů. Nadějný rozvoj byl však
v roce 1970 násilně přerušen normalizačními snahami
vedení Svazarmu. Jen málo kolektivů přežilo perzekuci
sedmdesátých let, leč i ty museli z nepochopitelných
důvodů ukrývat svoji kvalitní činnost. Teprve začátkem
osmdesátých let byla ve Svazarmu poněkud rehabilitována
branná výchova k všestrannosti a bývalý Zálesák se pod
taktickým názvem „Branný pobyt v přírodě“ stal více méně
trpěnou nepříjemností.
Ještě v průběhu listopadových demokratizačních
událostí roku 1989 byl „Zálesák - svaz pro pobyt v přírodě“
po dvaceti letech znovu obnoven. Ve dnech 27.1.1990 28.1. 1990 se konal ustavující sněm a Zálesák byl 16.5.1990
registrován jako samostatné občanské sdružení.

Štáb
Náčelník střediska, organizátor - Ing. Jan Šafránek (27 let)
povolání: letecký technik
certiﬁkace: náčelnický kurz (Zálesák), instruktor
nízkých a vysokých lanových překážek (MŠMT),
zdravotník ozdravných akcí (MŠMT)
zkušenosti: 10 let náčelníkem oddílu Tuláci, 5 let
náčelníkem oddílu Stíny (Zálesácké středisko
Brno 326), 4x náčelníkem tábora, 7x táborovým
oddílovým náčelníkem
Zástupce náčelníka, metodik - Ing. Martin Přemyslovský (25 let)
povolání: letecký technik
certiﬁkace: instruktor cyklistiky (MŠMT),
zdravotník ozdravných akcí (ČČK)
zkušenosti: 6 let vedoucí v oddíle „Zálesácká
10 Přerov“, 4x oddílový náčelník na táboře, 5x
táborový náčelník
Propagátor střediska - Jan Hlavín (27 let)
povolání: letecký technik
zkušenosti: 4x vedoucím na pionýrském táboře,
jednorázové výpomoci s organizováním dětských
táborů a pobytů v přírodě

Hospodářka střediska - Kateřina Vokurková, DiS. (23 let)
povolání: administrativní pracovník

Všichni dospělí byli nejdříve dětmi.
Ale málokdo si to pamatuje.
A. S. Exupéry

Nabízíme
Cílovou skupinou 1. oddílu Zálesáckého střediska
Čáslav jsou děti ve věku od 8 do 11 let. Této věkové
kategorii se budou věnovat zkušení, kvaliﬁkovaní
náčelníci.
Činnost oddílu této věkové kategorie spočívá
v pravidelných oddílových schůzkách konajících se
jedenkrát týdně. Náplní oddílových schůzek jsou
převážně hry, rozmanité aktivity a soutěže, vedoucí děti
k výchovným cílům Zálesáka a dotýkající se výcvikových
témat. Dále příprava na víkendové jednodenní či
celovíkendové výlety. U starší mládeže je pak kladen
vyšší důraz na výcvik od poznávání přírody až po přežití
v nejnáročnějších přírodních podmínkách.
Víkendové jednodenní nebo vícedenní výlety
(akce) se konají dle kalendáře akcí v intervalu cca 4 až
6 týdnů. Cílem akcí je prověřit dovednosti členů oddílu
nabyté na schůzkách, tématické zážitkové programy,
poznávání jak okolí sídla střediska, tak vzdálenějších
lokalit České republiky, a setkávání se s oddíly ostatních
Zálesáckých středisek na nejrůznějších soutěžích a
soustředěních.
Završením každoroční činnosti střediska je letní
tábor. Zálesák disponuje řadou vlastních tábořišť. Tábory
jsou obvykle čtrnáctidenním soustředěním zálesáků z
různých Zálesáckých středisek.
Náčelníci disponují rozsáhlými zkušenostmi z
nejrůznějších akcí a soutěží: Bambiriády, dny dětí, velké
městské hry pro dospělé (např. EXIT, Dnem, Tmou...).
I akce těmto podobné jsme schopni pro čáslavský region
zabezpečit a odvést tak „od televizních obrazovek“
co nejširší skupinu lidí ven, do přírody, k pohybu.
Poslední kategorií akcí, se kterou máme zkušenosti,
je zabezpečování cvičení složek integrovaného
záchranného systému.

Zázemí
Do rukou Vám s tímto projektem vkládáme i prosbu o pomoc s
nalezením vhodného zázemí pro naši Zálesáckou činnost. Bez kluboven není
možné zahájit vlastní oddílovou činnost. Klubovna je srdcem oddílového
života, bez něhož je veškerá obecně prospěšná činnost, o níž naše středisko
bude ve prospěch čáslavska usilovat, nerealizovatelná.
Nároky nejsou velké, prvotním cílem střediska je založit jeden oddíl
(perspektivně další). Pro jeho činnost stačí i relativně malá místnost v
bytových či nebytových prostorách se základním sociálním zázemím, které
je pro dětské kolektivy nezbytné.
Jakožto občanské sdružení bez možností vytváření vlastního zisku
bychom velmi uvítali pronájem formou sponzoringu či symbolického
nájemného. Nicméně jsme připraveni případné nájemné a energie hradit
z vlastní grantové činnosti a dotačního systému Zálesáka. To však na úkor
výcvikového vybavení pro děti.
Drobné stavební úpravy objektu kluboven a jeho údržbu jsme schopni
zabezpečit vlastními silami.
Za jakoukoli podporu v této oblasti Vám patří upřímné díky desítek
mladých, jimž se Zálesák bude snažit obohatit život o neocenitelné zkušenosti
a zážitky k nezaplacení.

Financování
Financování celého projektu zahájení činnosti Zálesáckého střediska
Čáslav je zajištěno z vlastního dotačního systému občanského sdružení
Zálesák - svaz pro pobyt v přírodě, členských příspěvků a vlastní grantové
činnosti střediska.
Dotační systém Zálesáka - svazu pro pobyt v přírodě je založen na
počtu registrovaných zálesáků ve středisku a jejich kvaliﬁkaci dle Výchovně
výcvikového systému Zálesáka. Dále pak je hodnocena vlastní činnost
střediska, účast na ústředních akcích svazu a výsledky v závodech a soutěžích,
které pořádá svaz a zajišťují jednotlivá střediska.

Členské příspěvky jsou každoročně určovány na radě střediska a jejich
výše se v současné ekonomické situaci může pohybovat mezi čtyřmi až šesti
sty korunami. Členské příspěvky se platí při každoroční registraci členů
střediska na konci kalendářního roku.
Prvním zásadním projektem, ve kterém budeme usilovat o grant,
bude vybudování/dobudování a vybavení oddílové klubovny. Po zpracování
projektové dokumentace budeme oslovovat jak grantové programy velkých
ﬁrem, tak usilovat o spolupráci s místními autoritami. Další potenciální
projekty, kterým bychom se rádi věnovali, jsou jednorázové zážitkové akce
určené nejen členům střediska, ale hlavně co možná nejširšímu okruhu
mladých z Čáslavi a okolí.

Kontakty
Webová stránka:

zalesak-caslav.wz.cz

www.facebook.com/Zalesak-Caslav

Náčelník Střediska:

Ing. Jan Šafránek
Husova 464, 286 01 Čáslav
jenda@zalesak-caslav.wz.cz :: 604 543 025

Kontakty na další Zálesácká střediska a reference:
Zálesák - svaz pro pobyt v přírodě:
326. Středisko Zálesáka - Brno:
Zálesácké středisko Zlín 1 „Mladcová“:
1. Středisko Zálesáka - České Budějovice:
Zálesácké středisko Táborníci Chrudim:
Zálesácké středisko Buchlovice:
Paintballová hra Boj o kótu X:

Woodcraft - stylizovaný symbol
lesní moudrosti je znakem Zálesáka.
Kruh, symbolické vyjádření
dokonalosti přírody, s bílou výplní,
symbolizující její krásu a čistotu,
a bizoními rohy, vyjadřujícími sílu
a udatnost.
Woodcraft je o životě s modrou
oblohou nad hlavou.
E. T. Seton

www.zalesaksvaz.cz
www.326.cz
www.zalesakzlin.cz
www.1strediskozalesak.cz
www.tabornici-chrudim.cz
zalesakbuchlovice.webnode.cz
www.kotax.cz

