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Čím větší chaos je ve společnosti, tím víc se potřebujeme rozhodovat každý za sebe a zároveň v souladu
s nejbližším kruhem. V případě lesních školek je to komunita rodičů, která potřebuje hledat shodu
na možnostech provozu. Pro děti z lesních školek jsou nejbližším kruhem bezpochyby i jejich “lesní”
kamarádi a průvodci. Každý den, kdy nejsou spolu, přichází o bohatý zdroj životních zkušeností a zážitků,
jinými slovy učení. Proto každý děláme, co umíme a můžeme pro obnovení provozu lesních školek. ALMŠ
díky grantu uspořádala několik online podpůrných skupin pro členské školky vždy, když se objevily
nové zásadní změny, zajišťovala právní analýzy a apelovala na nového ministra. Posledním krokem byla
soudní cesta. Aktuální systém rozvolňování již na lesní školky (LMŠ i kluby) nezapomněl, a to je důvod
k radosti. V květnu nás čekají oslavy Mezinárodního dne lesních školek (3.5.), letos s heslem Venku je
bezpečně. Kéž v tento den budeme slavit i návrat všech malých dětí ven.
Láskyplný květen vám přeje,
Tereza Valkounová

Advokační aktivity ALMŠ jsou podpořeny z programu ACTIVE CITIZENS FUND, který je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 a který v ČR spravuje Konsorcium,
které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke
snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy.

Květen

(ukázka z připravované knihy Johany Passerin: Svátky a tradice)

Beltainské ohně, čarodějnice a porodní báby
Beltain, noc na přelomu dubna a května je branou mezi jarem a létem. Ochrana před zlými mocnostmi je zajištěna
jejich symbolickým zničením – v tomto případě panáka v podobě čarodějnice. Fertilizační, plodivou sílu podporující,
oplodňující účinek má nastat tím, že se např. skáče přes ten rituální oheň, v němž byla zničena zlá moc, to nečisté.
Nestačí pouze oheň obejít nebo se u něj ohřát. Je potřeba symbolicky projít skrz, přeskočit na druhou stranu. Přeskočit
ze zimy do léta skrze element ohně. Pak, takto očištěni, odcházeli dospělí do sadů, aby se tam pod rozkvetlými stromy
věnovali další části plodnost podporujícího rituálu – posvátnému milování. Je potřeba si uvědomit, že to, co se děje
v rámci rituálu, se děje mimo běžný všední čas a je neobyčejné. Můžeme na tento akt pohlížet jako na symbolické
úkony: rozdělat oheň a spálit stará košťata – odložit to, co již nefunguje ve vztahu k očistě, k vymetání a k vymítání
špíny a nemoci. Tedy: přehodnotit způsob, jakým se léčím a udržuji své zdraví. Přeskočit oheň – projít jím na druhou
stranu, nechat za sebou temnou polovinu roku, aktivně přejít do fáze tvoření a růstu. Obnovit svou plodivou a tvořivou
sílu. Spojit se v posvátném milování s partnerem či partnerkou tak, jako se v měsíci květnu spojuje vesmír a země.
Prodchnout láskou vše, co dělám. Tématem svátku Beltain může být otázka: s čím chci spojit své síly a čemu chci
věnovat své tvořivé síly, své lůno nebo své sémě – obrazně i doslova. Co chci, aby bylo o čtyřicet
týdnů později mým slunečním dítětem – neboli – co se mi narodí o Vánocích?
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Průvodkyní a rádkyní žen v jejich plodném životním období byla po celá tisíciletí porodní bába. Nejen při porodu
samém. Porodní „bába“ – babička – tedy žena, která je sama matkou, ale čas její vlastní fyzické plodnosti již přešel.
Nasbírala dostatek moudrosti a zkušeností, o které je připravena se dělit. Taková bába není zakyslá ani zahořklá ani
zapšklá – zkrátka a dobře, s koncem své vlastní plodnosti dokázala přesunout své tvořivé síly z lůna do svého vědomí,
a neuzavřela své srdce. Zůstává v kontaktu s mládím a mladými lidmi, neuzavírá se neustále se vyvíjející a proudící
životní síle. Neříká „za mých mladých let byl svět lepší, nyní je zkažený,“ ale s nadějí v srdci hledí na vývoj věcí. Taková
bába může být léčitelkou a doprovázet mladé lidi v očekávání, sklánět se před ženami přivádějícími na svět nový život,
doprovázet nové rodiče svými laskavými radami. Babské moudrosti je velký nedostatek, proto u příležitosti svátku
Beltain zaslouží naši pozornost také porodní báby.
Jak můžeme tento svátek oslavit s dětmi ve školce, nebo s komunitou? Jaké téma přináší v kruhu roku? Můžeme
rozdělat oheň, v němž spálíme např. ostříhané větve z jarního prořezávání stromů a keřů, případně nějaká stará
košťata. Nyní začíná zjevně tvořivá, plodivá část roku – to lze jasně vidět na květech, v nichž se skrývají zárodky plodů.
Skok přes ohníček nebude mít pro malé děti valného významu. Ale děti byly vždy pozorovateli rituálů vykonávaných
dospělými. Hleděly na to, jako my sníme své sny, a v duchu spřádaly domněnky o smyslu a významu počínání svých
předchůdců. Tím se připravovaly na to, být jednou dědici tradice. Proto musíme být opatrní v tom, co děláme.

Venku je bezpečně
Strach spojený s pandemií vede hodně lidí do přírody.
Zkušenosti z lesních školek mohou být nápomocné
k tomu, abychom se v přírodě cítili bezpečně. Základem je
být připravení – jak vybavením, tak dovednostmi. O tom
bude letošní Mezinárodní den lesních školek a s ním
spojená kampaň Venku je bezpečně. V průběhu května budeme
na facebooku sdílet inspiraci ze školek, jak pracujeme s pravidly,
články a fotky k potenciálně rizikovým situacím – u ohně, ve výšce stromu, s ostrým nožem v ruce apod. Základním
východiskem lesních školek je vnímat riziko jako součást života a naučit se s ním bezpečně zacházet. Dítě, které se
naučí, jak se v rizikové situaci chovat je v mnohem větším bezpečí, než dítě, které se nesmělo k riziku ani přiblížit
a netuší, co dělat, když náhodou nastane.

Vzpomínka na společné setkání
Oslavy mezinárodního dne lesních školek již čtvrtým rokem probíhají v malém ve všech koutech světa. Před dvěma lety
proběhla velká mezinárodní oslava v Curychu, které se účastnila i česká skupinka. Připomínáme si ji alespoň obrazem,
abychom nezapomněli, jaké to je být spolu a učit se spolu.
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