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Je tu poslední měsíční zastávka na trase roku 2020. Brzdíme, ohlížíme se, co jsme za ten rok
ujeli, a zároveň stále držíme směr. Do cesty nám vstupují nečekané kroky moci úřední. Po dlouhé
době jsme nasadili ostřejší hlas, aby nás formální rozhodování nevykolejilo. Napsali jsme otevřený
dopis ministrovi a vyzvali jsme vás, rodiče dětí z lesních klubů, abyste politikům vyjádřili, co neuváženě
způsobují. Díky všem, kdo jste váš názor vyjádřili a posílili tak společný hlas. V tuto chvíli se situace zlepšuje,
ale není jasné na jak dlouho. Během prosincové jízdy proto budeme dál hlídat, co se děje a obratem troubit
na nové překážky. Zároveň ale zpomalujeme, abychom nepřehlédli tu krásu přítomnosti, ať už uvnitř každé/
ho z nás, tak s našimi blízkými. I z toho důvodu letos v prosincovém newsletteru nenajdete tipy na dárky.
Tušíme, že slevy se na vás valí ze všech stran a třeba se podaří nasměrovat vaši pozornost a podporu jiným
potřebným směrem.
Přejeme vám šťastně prožité vánoční svátky!

Otevřený dopis ministrovi
Jak možná víte, pro případ zhoršení epidemické situace stále není vyřešena nejistá situace lesních klubů. Jejich
činnost není posuzována jako předškolní vzdělávání, ale jako shromažďování. Přitom je řešení snadné – pokud jde vládě skutečně o epidemiologické riziko, pak není třeba uvádět právní formu zřizovatele, ale cílovou
skupinu. Tou jsou v našem případě děti ve věku do 6 let, které se pravidelně a celoročně vzdělávají v různých
typech zařízení. V krizových opatřeních o omezení volného pohybu osob potřebujeme změnit znění výjimky tzn.
původně pouze mateřské školy nahradit zařízeními předškolního vzdělávání a péče o děti do 6 let, nebo získat
písemnou záruku ministerstva zdravotnictví, že při další vlně (resp. stupni 4 a 5 systém PES – Protiepidemického
systému ČR) budeme posuzováni z hlediska obsahu činnosti, nikoliv z hlediska právní formy. Pokud vám situace
není lhostejná, jednoduchou možnost jak podpořit lesní kluby najdete zde. Děkujeme za zvážení a přÍpadné
využití svého občanského práva oslovit volené zástupce a odpovědné osoby.
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SEZÓNNÍ POVÍDÁNÍ O ADVENTU
Advent znamená čas tichého očekávání příchodu. V přírodě se všechno stahuje do sebe, usíná, zpomaluje; stromy jsou holé
a skoro spí. Také pro člověka má advent být časem zpomalení, obrácení se do sebe, čas trpělivosti. Období půstu smyslů,
oproštění se od nepodstatných věcí. Měl by být. Současný advent je bitevním polem mezi tím, co
by mělo být a tím, co se skutečně děje vlivem tlaků konzumní společnosti. Počkat - kdo
je konzumní společnost? Ovšem že to jsme také my sami. Z většiny svátků si bohužel ponecháváme jen tu část, která se týká jídla a zábavy. Takže Vánoce začaly
hned po Halloweenu, aby si je lid mohl co nejvíce užít. Kdo to chce jinak,
musí se vydat proti proudu.
Chcete-li jít proti proudu, příroda vám podá pomocnou ruku. Chytněte se křoví, pařezů, kamení, zahrabte se do listí, ať vás ten okolní shon nesmete. Namísto po rovné cestě se vydejte do spirály.
Třeba tak dojdete do svého nitra. Děti půjdou s vámi a uvidí, že
pomalost a nepřímočarost je čarovně blahodárná. Cílem adventu je zpomalit, aby se nestalo, že zapomenete zastavit
a cílovou stanici Vánoce profrčíte bez většího povšimnutí.
Ten proud, unášející nás stále dopředu k dalšímu “já chci mít,
já chci dostat” je nedočkavost a netrpělivost. Kvalitou adventu (dalo by se říct klíčovou kompetencí, o kterou tady jde)
je naopak pomalý čas, pokora a trpělivost. Úkolem tohoto
období je přejít z aktivity do pasivity, z konání do bytí. Každý
rok dostáváme dárek: máme čtyři týdny na to, abychom přibrzdili, utišili se a zbystřili vnitřní zrak a sluch. Protože jenom
tehdy, když jsou srdce i mysl klidné, mohou si oči povšimnout
zázraku. Jen když odstoupíme od smyslového mámení, uvidíme
pak na začátku Vánoc zázraky (“zlaté prasátko”).
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