
Jaro v dětských skupinách
Kdyby se mě někdo zeptal před dvaceti 
lety, které roční období mám nejraději, 
nechápavě bych na něj hleděl. Přece mám 
rád všechna roční období úplně stejně. 
Každé je něčím nádherné a žádné bych 
nestavěl na první místo. Dnes bych asi od-
pověděl jinak: „Samozřejmě jaro!“
Naši předci dobře věděli, jakou moc a sílu 
v sobě jaro skrývá. Čekali na první paprsky, 
které se dotknou menhiru, aby mohli za-
sít novou úrodu. Byl to čas obřadů a oslav. 
Kouzelný čas, kdy se během několika týd-
nů příroda promění v přepestrou hru ba-
rev a odstínů. Časy se změnily, ale kouzlo 
znovuzrození přírody nám zůstává.
V dětských skupinách jako by příroda bila 
na poplach. Nastává čas jarních výprav, 
poznávání přírody, spřádání plánů na letní 
táboření. Konečně můžeme chodit v kraťa-
sech a běhat po loukách bosi. Konečně je 
tady opojná vůně keřů a květin. Pro všech-
ny dětské skupiny je jaro jakousi pomysl-
nou startovní čarou v poznávání přírody. 
Zpočátku lze držet krok a radostně pozo-
rovat první podběly u cesty a jaterníkové 
koberce v lese, sasanky, které s večerem 
zavírají své sněhové květy.  Teprve s po-
stupujícím jarem se tempo růstu zrychluje 
a příroda svou mnohotvárností nám za-
číná utíkat. Každý rok se můžeme v jejím  
poznání posunout o kus dál. 

Jaro je časem herbářů, atlasů a poznávání.
Jaro je časem, kdy se odvážné klukovské 
plány mohou stát skutečností. Konečně 
můžeme na výpravu do skalních měst, 
o kterých se nám celou zimu zdálo. Dobrý 
vůdce či náčelník si nenechá ujít příležitost 
zasít v tomto zjitřeném čase do dětských 
srdcí semínko touhy po dobrodružství, po 
poznání, po přátelství. A pokud tak učiní 
ve správný čas, dočká se žně.
Jaro je časem her. Je dobré připomenout 
si  ty nejprostší a nejstarší. Můžeme vyře-
závat píšťalky, zahrát si na výpravě s hlině-
nými kuličkami nebo zkusit vyřezat špačka 
a odpálit jej pálkou. Dejme prostor spo-
lečnému plánování, přípravám, chystání. 
S blížícím se létem jsou diskuze o něm čím 
dál častější a nevědomky spřádají pavuči-
nu přátelství. 
Je dobré se dozvědět něco o obřadech, 
kterými naši předkové uctívali příchod 
jara. Pokud ctíme přírodní sílu, připravme 
i v naší skupince podobný obřad vítání 
jara. A není to jen vynášení Morany. Pokud 
vnímáme sami kouzelnou moc jarní příro-
dy a učíme ji vnímat i naše mladší členy, 
vede nás to k pokoře. A ta myslím v dnešní 
společnosti trochu chybí.  Přeji nám všem 
krásné jaro.

Jan Bejček
Liga lesní moudrosti
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Letos na podzim hodlá Česká rada dětí a mládeže již počtrnác-
té předat vytipovaným laureátům svoji výroční Cenu Přístav. 
Znovu se Vám tedy otevírá možnost navrhnout na zmíněné 
ocenění právě toho „svého“ ochotného úředníka nebo úředni-
ci, politika či političku nebo představitele firmy přívětivé k dět-
ským a mládežnickým spolkům.
ČRDM přijímá návrhy na udělení Ceny Přístav 2015 do 31. 7. 
Zájemci naleznou bližší podrobnosti o Ceně Přístav včetně pra-
videl pro její udílení na internetové adrese pristav.crdm.cz


