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* Slunečná paseka

LEPŠÍ VRABEC V HRSTI, NEŽLI HOLUB NA STŘEŠE
ANEB JAK DOPADLA OTŠ A UTŠ…
Začneme smutnou zprávou z domova. Kvůli
nízkému počtu přihlášených účastníků se letos
nepodařilo UTŠ zrealizovat. K dosažení
stanoveného limitu chyběli tři frekventanti, a
tak se opakovala situace z let minulých, kdy
počet přihlášených nepřesáhl 12 lidí.
Neházíme však flintu do žita, neboť ve
vzduchu je cítit zvýšený zájem o UTŠ
(emaily, telefonáty, ohlasy z jednotlivých
oblastí) a věříme, že úsilí v oblasti propagace,
ve kterém nehodláme polevit, přinese
očekávané ovoce. Neodradí nás ani pokles
účastníků, který zaznamenali kamarádi
z jižních Čech, i přesto, že již několik let
pořádají úspěšné tábornické školy.
Instruktorský tým UTŠ však nezahálel a
navštívil jihočeskou OTŠ, na které se
prezentoval třemi přednáškami a drobnou
propagací. V Kadově se sešla dobrá parta
frekventantů i instruktorů a bylo vidět, že

OTŠ plnila po stránce odborné i výchovné
svou funkci. Potěšil nás také zájem z řad
účastníku o dění kolem UTŠ. Doufejme, že
jim nadšení vydrží a potkáme se s nimi za rok
na Slunečné pasece.

(Základna OTŠ v Kadově)

KOUDYHO ČTU SLOVNÍČEK:
Pro méně zasvěcené, či jen zvídavé přinášíme výtah ze slovníku UTŠ, který vám objasní, jaké vidí
rozdíly mezi JČ OTŠ a UTŠ vedoucí UTŠ Koudy.
JČ OTŠ, [jihočeská ótéeš] – ž., je v současné době outdoorovou školou s prvky tábornictví, jejímž
kořením je hra na přežití.
UTŠ, [útéeš] – ž., tábornická škola, která je postavena na základech woodcraftu a
tábornictví s prvky outdooru, expedičního přežití a výchovy.
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Vedoucí UTŠ dodává:
„Program škol vychází z cílové skupiny potenciálních účastníků, o které máme zájem. Je to logické,
outdoor je v dnešní době módním trendem, který táhne. Tábornictví je filosofii, životním stylem,
který člověk musí poznat, chtít se vydat jeho cestou a ÚTŠ má ambice být vstupní branou.
Různé přístupy k organizaci TŠ vytváří zdravé konkurenční prostředí, a přesto představují ve
vzdělávacím systému naší organizace navazující akce. Školy se na základě tohoto pohledu
identifikují, a účastník, který navštíví oba typy tak nemá pocit, že absolvuje tu samou akci podruhé.
Kamarádi z OTŠ odvádějí svou práci dobře a daří se jim přitáhnout mladé lidi. Pokud se nám
podaří v budoucnu prohloubit návaznost a spolupráci instruktorského sboru, bude to výborný start
do příštích let.“

EXZIT EXZIT EXZIT !!!!
A skvělá zpráva na závěr!!! EXZIT je připraven a letos ve dnech 26.12.2010 – 2.1.2011 se koná!
Pro více informací sledujte www.uts.wz.cz a těšte se na další číslo ČTU NOVINY, ve kterém
najdete podrobnosti!
NÁHLED NOVÉHO LETÁKU NA EXZIT ZDE!!!
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