
Táborové  
       noviny1/16

NATÁČELI JSME
    REKLAMNí KLIP

ZIMNí TÁboRy
PůJČuJEME LyžE

šKoLILI JSME 
SE v SINgINg 
RocKu

LéTÁME S 
dRoNEM

MÁME Novou KAMPAň

MEdAILóNKy



INFOGRAFIKA EDITORIÁL

Snowmaster 28. - 31.1.2016 Relaxa 1370,-

Snowboss II 31.1. - 5.2.2016 Relaxa 2890,-

Snovboss III 7.2. -12.2.2016 Relaxa 2890,-

Snowboss IV 21.2. - 26.2.2016 Relaxa 2890,-

Snowboss V 28.2. - 4.3.2016 Liga 100 2890,-

Snowboss VI 6.3. - 11.3.2016 Liga 100 2890,-

Snowboss VII 14.3. - 19.2.2016 Relaxa 2890,-

Šmoulové na sněhu II 31.1. - 5.2.2016 Relaxa 2890,-

Šmoulové na sněhu III 7.3. - 12.2.2016 Relaxa 2890,-

Šmoulové na sněhu IV 14.2. - 19.2.2016 Orientka 2890,-

Šmoulové na sněhu V 28.2. - 4.3.2016 Liga 100 2890,-

Šmoulové na sněhu VI 6.3. - 11.3.2016 Liga 100 2890,-

Termíny zimních táborů

Termíny jarních prázdnin
1. 2. - 7. 2. 2016

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Pra-
ha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, 
Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

8. 2. - 14. 2. 2016
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, 
Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná 
Hora, Písek, Náchod, Bruntál

15. 2. - 21. 2. 2016
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad 
Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, 
Šumperk, Opava, Jeseník

22. 2. - 28. 2. 2016
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Kla-
tovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostra-
va-město

29. 2. - 6. 3. 2016 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, 
Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná

7. 3. - 13. 3. 2016 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův 
Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
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Vítám všechny u druhého čísla našich táborových novin, 
které je plné novinek. Vstoupili jsme do dalšího roku, 
který je již dlouho v mysli lidí spojen s novými začát-
ky. Několik jich máme i u nás ve STANu. Pojďme se na 
ně spolu podívat. V Jeseníkách nám začala nová sezóna. 
V půlce ledna jsme spustili novou náborovou kampaň, 
jakou STAN ještě nezažil. V roce 2016 se bude spouštět 
další středisko, tentokrát na Plzeňsku. Dokonce i naše 
samotné Táborové noviny, i když začaly vycházet 
nedávno, mají odteď novou šéfredaktorku a grafičku. 
Chviličku se budou ještě formovat a měnit, aby vypadaly 
co nejlíp. Postupně rozšíříme redakční radu, aby mohly 
přibývat další rubriky, aby pro vás vzniklo zajímavé 
počteníčko, kde si každý nalezne něco, co ho zaujme. 
V lednovém čísle si přečtete něco o zimních táborech, 
jejich hlavních vedoucích i o tom, jak se na ně dostat 
svozem. Krom toho jsme pro vás připravili článek o 
půjčovaní zimní výbavy, abyste věděli co pořizovat 
a co ne. Naleznete zde také recenzi na našeho nového 
kamaráda Drona, kterého máme od vánoc. V nepos-
lední řade si určitě přečtěte, jak jsme natáčeli reklamní 
spot, nebo se vzdělávali v Singing Rocku. Přeji příjemné 
počteníčko a u dalšího čísla dovidenia priatelia :)

Kika
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V Jeseníkach začala zima
Sice to tak nejdřív nevypadalo, ale i k nám do Jeseníků zavítala zima. Na Silvestra začalo mrznout,
tak i naši páni vlekaři začali zasněžovat sjezdovku, na které jezdíme. Pak něco přihodila i příroda, protože
začalo sněžit, a tak můžeme jezdit kolik nám je libo. Sněhu máme dost na svahu i kolem něj. Proto se nemusíte 
bát, že bz jste byli bez sněhu, když k nám míříte na zimní tábor nebo na lyžák. Koukněte se, jak nám bylo s 
úplně prvými skupinkami, které již mají svůj lyžařský kurz za sebou.

Na trase z Brna a Olomouce budou děti sváženy mikrobusem po nejrychlejších cestách až na Relaxu. Cestou je 
pro děti zajištěno občerstvení v podobě balené minerální vody, jablíčka a oplatku. Na trase z Prahy využijeme 
služby komfortních vlaků RegioJet, kterými budou děti převezeny do Olomouce (Zábřehu), kde na ně bude 
čekat autobus. Cesta vlakem je až o polovinu kratší než cesta autobusy a navíc se děti mohou těšit na příjemné 
služby stewardů a občerstvení, které je v této síti vlaků poskytováno. Na všech trasách s dětmi cestují naši
instruktoři, kteří dohlíží na pohodlí dětí, pomohou jim se zavazadly a pohlídají, aby všichni bezpečně dorazili 
až na tábor.

Úspěšně máme za sebou první skupinky

CENY :
Praha - 200 Kč
Brno - 150 Kč

Olomouc - 100 Kč
Za jednu cestu!!!

Víc informací 
naleznete ZDE.

Objednejte 
svoz ZDE.

Nezapomeňte:
- nástupní list dítěte
- posudek o zdravotní 
způsobilosti
- kartičku zdravotní
pojištovny
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ZŠ Heřmanův Měštec

ZŠ Čistá

ZŠ Rohovládova Bělá

AKTUALITA NEPŘEHLÉDNĚTE

Svozy na zimní tábory
Zajistili jsme pro vaše ratolesti svozy na tábory i zpět. Svozy jsou zajištěny vlakem RegioJet, smluvním
autobusovým dopravcem nebo našimi dodávkami. Nebojte se, děti nepojedou samy. Na místě srazu bude
vždy čekat náš instruktor, který se o ně po celou dobu cesty bude starat. Samozřejmostí je malé občerstvení 
na cestu.

PRAHA BRNO OLOMOUC

Každou zimu si objednáváme pobyt v chatě Orientka ve Staré Vsi. Je to nádherných pár dnů, na které se 
děti velice těší. Chceme touto cestou moc poděkovat Alence, Zuzce a Adélce za trpělivost a péči o děti při 
vyuce lyžování, kuchařkám za výborné jídlo a vůbec všem za starostlivost a péči o nás. Už teď se všichni 
těšíme na příští zimu, držíme vám pěsti a přejeme hodně tak spokojených lidí jako jsme my!

Už od prvního dne se nám líbil nabity program. Jak lyžaři, 
tak i nelyžaři si pobyt užili. Lyžaři zdokonalovali svoji
techniku pod vedením instruktorek. Líbilo se nám, že to nebyl 
jen dril, ale také zábava. Z lyžařů začátečníků se díky Adélce 
stali zkušení lyžaři. I nelyžaři si zimní hrátky užili a prožívali 
zimní dobrodružství. Chata Orientka je skvěle zařízena a je 
na dobrém místě - blízko sjezdovky, takže naše líne nohy byly 
také spokojené. Nakonec bychom chtěli poděkovat Zuzce, 
Adélce a Razasovi za kamarádsky přístup a zábavný program 
po celou dobu pobytu.

http://relaxa.istan.cz/2-svozy-na-zimni-tabory-na-relaxe.html
http://relaxa.istan.cz/cesty.html
https://mapy.cz/s/rFpa
https://mapy.cz/s/rFpP
https://mapy.cz/s/rFq6
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SNOWBOSS
Když v roce 2008 vzniklo první středisko v Jeseníkách, bylo jen otázkou času, kdy přijde myšlenka i na zimní 
tábory. Sjezdovka přeci byla, jarní prázdniny taky, tak proč to nevyužít. S rokem 2010 tedy přišla novinka 
v zimní nabídce – Snowboss a Snowmaster. Jelikož dětí stále přibývalo, hlavně těch mladších, vznikly v roce 
2013 zimní tábory pro nejmenší – Šmoulové na sněhu. Minulý rok jsme pro nadšence lyží a snowboardů 
přidali ještě výukovou víkendovku.

Jak vypadá takový den na Snowbossu? 
Odpovídá hlavní vedoucí Mára
Snažíme se toho hlavně hodně najezdit, zlepšovat techniku nebo se učit nové 
věci, tríčky, skoky atd. Samozřejmě v pohodovém duchu, pokud je chuť,
zajdeme i na něco teplého do bufetu :-).

Hned po snídáni vyrážíme na svah a jezdíme co to dá. Po obědě razíme na 
svah znovu a jezdíme dokud nám to vlekaři dovolí. Po návratu na chatu je 
čas na menší odpočinek, osobní volno, případně video rozbory ze svahu. Po 
večeři dle chuti si něco buď zahrajeme, nebo pustíme filmík:-)

Součástí tábora je i oddechový den, kdy se chodí do bazénu na
Orientce nebo pouštět snowkite, také se hraje army game nebo 
velká sněhová bitva. Vyplněny jsou také večery. Součástí večerního 
programu je většinou promítaní filmu, diskotéka, společenské nebo 
týmové hry.

V každém termínu jarních prázdnin je vypsaný jeden turnus, aby 
mohli přijet táborníci z každé části republiky. Tenhle zimní tábor 
je určen pro děti ve věku 9-17 let, které rády jezdí na lyžích nebo na 
snowboardu. Může se jednat o pokročilé, ale i začátečníky. Pokud 
jde o pokročilé lyžaře nebo snowboardisty, tak vedoucí pracují na
vylepšení jejich techniky. V případě začátečníků se postupuje od
absolutních základů takovým tempem, aby se vše řádně naučili a na 
konci týdne zvládli sami bez problémů vyjet na vleku i se bezpečně bez 
pádů dostat dolů sjezdovkou.

Program na svahu je zpestřen o různé činnosti, aby to
nebylo jenom o učení, ale také o oddechu a zábavě. Mezi
oblíbené činnosti na lyžích patří lidský slalom, točení se, jízda 
pozadu, hodiny, ježdění po dvojicích nebo v hadu a soutěže. 
U pokročilých lyžařů se některý den vymění dlouhé lyže 
za krátké snowblade. Snowboarďáci mají hodně podobné
aktivity, akorát třeba nejezdí pozadu ale na opačnou, tedy 
zadní nohu. S těmi, co již umí jezdit na snowboardu dobře, 
se někdy zkouší jednoduché skoky. Zpestřením týdne bývá 
také večerní lyžování, které je hodně o volném ježdění a
vybláznění se.

ŠMOULOVÉ  NA SNĚHU

Jak vypadá takový den na Šmoulech?
Odpovídá hlavní vedoucí Zuzka
Ráno budíček zábavnou formou. Všichni si utíkají umýt v pyžámkách 
obličeje a zuby. Pak oblečeme základ na lyžování a frčíme na snídani. Po 
snídani se jdeme obléct na svah + uklízíme pokoje. Když jsou všechny děti 
v lyžákách a oblečené, vyrážíme na svah buď autem z Relaxy nebo pěšky 
z Orientky. Proběhne rozcvička a jde se jezdit.  Po návratu ze svahu se
převlečeme do "domácího" a jdeme na oběd. Po obědě si jdou děti lehnout
a odpočinout. Kolem půl druhé se opět oblékáme a vyrážíme ještě na svah. 
Před čtvrtou hodinou měníme lyže za boby a lopaty a užíváme prázdné
sjezdovky k zimním radovánkám. Poté se vracíme ze svahu, svačíme a 
píšeme deník nebo pohledy rodičům. Po večeři dopřejeme unaveným 
tělíčkům odpočinek a po něm děti putují přímo do postýlek :-)

Zimní tábor pro naše nejmenší od 4 do 9 let, který se v naši nabídce poprvé objevil v roce 2013. Do té doby 
se tak malé děti na tábory v zimě nebraly. Myšlenka zimního táboru souvisela se zvyšujícím se počtem
malinkých táborníků v létě a taky s tím, že naučit se lyžovat je dobré již v raném věku. Na tomhle táboře se 
jenom lyžuje, protože lyže jsou jednoduší a méně náročné na koordinaci než snowboard. 

Šmoulové mají na rozdíl od Snowbossů vždy
nějaký příběh, který provází děti po celou dobu 
tábora. Takže nejen lyžují, ale vždy stojí také před
zapeklitým problémem, co potřebuje vyřešit. 
Lyžování se tak střídá s různými hrami venku
vevnitř, s koukáním na pohádky, bazénem a 
piškotékou. Program tábora je přizpůsobený malým 
dětem tak, aby vše zvládly a nebylo to pro ně moc 
náročné. Rodiče jsou o průběhu tábora každý den ve 
večerních hodinách informováni e-mailem.

Co se bude letos na táboře dít? Naši malí Šmoulové
objevili na půdě starý zaprášený stroj s mnoha
tlačítky. Když zkusili zmáčknout jedno z nich, tak 
se z ničeho nic ocitli v kouzelné zemi Arendelle
a kolem nich se na lyžích prohání princezna Elsa. 
Zažijí spolu jedno velké dobrodružství. Další den 
vyzkouší jiné tlačítko a v mžiku je kolem nich 
na kopci spousta žlutých Mimoňů na bobech a
talířích, kteří volají Šmoulata na parádní sáňkovačku.
Co se stane, když zmáčknou i ta ostatní? Tak to už 
nevíme. Co ale víme určitě je, že na Šmouly letos
čeká cestování v pohádkách a z každé z nich si odvezou 
nějakou památku.

www.tabory-stan.cz



Naše holka z Jižní Moravy Pan Marek

Přišla k nám před třemi lety z Uherského Hradiště 
a od té doby je to samé požščam, do kendže,
henkaj, užička a podobná, pro nás ostatní směšná
slova. Srší nevyčerpatelnou energií a většinu času ji
nevidítejinak, než se usmívat. Ke každé skupince 
přistupuje ne na 100% ale na 200% a s děckama si skvěle 
rozumí. Občas, když se pustí tobogánem, je i ona také 
velké dítě. Nebo když ji zapojíte do nějaké hry, máte jisté, 
že se pro ni absolutně zapálí. Je také odborníkem na různé 
hry a motivace, proto když si nevíte rady s programem, 
je třeba se poradit se Zuzkou. Stačí jenom říct a z ní již 
padají nápady na všechny strany. Ani u toho nedýchá, 
tak jí jiskří očička. Občas  myslím, že někde schovává 
bezednou studnici nápadů. K práci ve STANu se
dostala skrze praxi, protože ani chvíli neposedí a praxe jen 
v družinách a školkách jí připadala mírně jednotvárná.

Momentálně zaměstnanec, který je u firmy nejdéle ze 
všech. Ke STANu se dostal v roce 2003, tedy na jeho 
úplném počátku. Pamatuje ještě Březku bez lanáče 
nebo Relaxu když začínala. Dělal vše možné i nemožné
související s chodem střediska, jeho stavbou nebo
instruktorskou činností. S příchodem na Březovou 
se začal věnovat lezení a postupem času se v něm 
natolik zdokonalil, že se z něj stal výborný lanový
specialista, který má dnes na kontě několik lanových a 
lezeckých školení. V dobách starého lanáče na Březové byl 
také přeborníkem v lezení na lanových překážkách a byl 
držitelem rychlostního rekordu v jeho přelezení. Mára tedy 
dlouhou dobu pracoval primárně na Březce. V roce 2012 
absolvoval školení na instruktora snowboardingu a začal 
jezdit na zimní sezonu do Jeseníků, kde po loňské zimě 
zůstal již na stálo a stal se trvalou součástí jesenického týmu.

Zuzana Milisová
Datum narození: 29. květen
Oblíbený program: Amulet, adaptační kurzy
Oblíbený tábor: Mafia
Oblíbená specialita: skok do prázdna, army 
game
Certifikáty MŠMT: instruktor základního 
lyžování; zdravotník zotavovacích akcí; hlavní
vedoucí; instruktor lezení na umělých stěnách;
environmentální výchova; primární prevence

Marek Čepica
Datum narození: 14. srpen
Oblíbený program: Pandora, Specialista
Oblíbený tábor: Snowboss
Oblíbená specialita: všechny lanové
Certifikáty MŠMT: hlavní vedoucí; instruktor 
snowboardingu; zdravotník zotavovacích akcí; 
instruktor lezení na umělých stěnách; revizní
technik; práce ve výškách

Na letních táborech ji uvidíte v roli nejvyššího 
mafiánského bosse, ředitelky kouzelnické školy
nebo profesorky na Univerzitě pro příšerky. 
V zimě učí na lyžích a stará se o malé Šmouly, 
nebo se ve volných chvílích prohání po svahu 
na snowboardu. Když nemusí pracovat, chodí
plavat nebo lézt, protože svůj milovaný florbal 
nemá kde hrát. Je to holka studovaná, úspěšně 
skončila magistra na univerzitě v Olomouci. To 
jí ke štěstí ale nestačí, takže za ten čas co je u
STANu již absolvovala několik školení. Naleznete 
ji na Orientce, ale občas zabloudí ke skupince i 
na Relaxu.

V současnosti je hlavním vedoucím zimních 
táborů, zejména Snowmastra a všech Snowbossů. 
Jezdí hlavně na snowboardu, ale čas od času ho 
v rámci recese můžete zahlédnout i na bladech 
(krátkých lyžích). V létě ho pravděpodobně 
potkáte na některém z army campů. Jako
lanovému specialistovi mu není cizí ani
Adrenalin camp a loni v létě zvládl na výbornou i 
My camp. V průběhu školních skupin ho všichni
obdivujeme za jeho perfektní komunikaci s
učiteli, protože mu to jde nejlépe z nás všech. Je 
to spolehlivý parťák, co zodpovědně splní každý 
úkol, který dostane. Třeba i nachystat relaxáckou
jídelnu na slavnostní akci. Ne každého by
napadlo rovnat talíře pomoci stavebního 
úhloměru, aby byly všechny v lajně. Když není 
zrovna v programu a nemá nic na práci, naleznete 
ho brázdit okolní lesy na kole, hrát hry na
playstationu, nebo koukat na nějaký dobrý film. 
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Půjčování zimní výbavy
Zima je tady a s ní přichází období lyžařských kurzů, zimních táborů a rodinných pobytů na horách. Mnohé 
vaše ratolesti budou letos stát na lyžích nebo na snowboardu prvně, a vy tedy nevíte, zda je to chytne, bude 
bavit a podobně. Proto jste možná názoru, že je lepší zimní výbavu půjčit, než kupovat zbrusu novou. Pro ty, 
kteří se v téhle oblasti řádně nevyznají, jsme připravili několik rad, založených na našich zkušenostech, aby 
pořídili správně. 

Hůlky
Pokud máte doma začátečníka nebo malé 
dítě, tak mu hůlky vůbec nedávejte. Při 
učení základů je vůbec nevyužije a jenom 
podstupuje riziko, že je v průběhu lyžáku 
nebo tábora ztratí.

Když již hůlky vybíráte, musí mít správnou
délku. Při zapíchnutí hůlky do sněhu by 
měla svírat paže a předloktí pravý úhel. V 
prodejně nebo půjčovně, chyťte hůlku pod 
kroužkem a stejně jako na sněhu by i v 
tomto případě měla paže a předloktí svírat 
pravý úhel.      Lyžáky

Lyžařské boty kupujte nebo půjčujte dětem maximálně
o číslo větší.  Není třeba pořizovat lyžáky o tři čísla
větší s tím, že je vycpete ponožkou. Takové boty dětem 
nesedí dobře a nenaučí se v nich lyžovat.Dobré je také
koukat na počet přezek. Obecně platí - čím více 
přezek bota má, tím lépe drží nohu a je mnohem 
ohebnější.Pro nejmenší lyžaře se vyrábějí většinou jen
jednopřezkové boty. Čím je ale lyžařská bota větší, tím 
větší je i počet přezek. 

Vázaní a boty
Je několik druhů a typů vázání.
Nejlepší je klasické vázání s
přezkami, nebo vázaní tzv. flow, 
kde je sklopná pata a nazouvání 
je rychlé a jednoduché. Noha je v 
nich pevně fixovaná.

Nedoporučujeme různe druhy 
nášlapných vázání, kdy část vázání 
je na snowboardu a část v podrážce 
boty a našlápnutím zacvaknete 
botu do vázání.

Snowboardová bota musí pevně 
sedět, nesmí tlačit ani být o tři čísla 
větší.

Na co si dát v půjčovnách pozor:
•   na kvalitu nabízeného vybavení.  Pokud všechno půjčované vybavení patří do 
kategorie „retro“, jděte jinam. 
•   na odbornost personálu půjčovny. V kvalitní půjčovně vám personál musí být schopen 
poradit s výběrem vhodného vybavení s ohledem na vaše lyžařské schopnosti, fyzické 
předpoklady a terén, v němž chcete lyžovat.
•   prohlédněte si skluznici. Zda není vyschlá a šedivá, jestli na ní nejsou rýhy a škrábance,
a zkontrolujte také hrany – zda nejsou úplně sjeté, tupé apod. Nenabroušenost hran 
půjčovny kamuflují vysokou vrstvou vosku.

POZOR!
Ze všeobecných obchodních podmínek půjčoven vyplývá, že 

nájemce není oprávněn provádět na pronajatém vybavení jakékoli změny. To 
znamená, že v půjčovně vám musí vše nastavit a přichystat! Taky svým podpisem 
nájemní smlouvy potvrzuje, že jste převzali vybavení ve stavu způsobilém k ob-
vyklému užívání a že vás poučili o způsobu jeho užívání. Proto je ideální vzít s 

sebou do půjčovny dítě, pro které chcete snowboard či lyže půjčovat, 
aby vám vybavení seřídili přímo na něj.

KLASICKé VáZANí VáZANí TyPU FLOw
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Lyže
Pro začátečníky jsou vhodné měkké lyže s pěnovým jádrem, 
které jsou snadno ovladatelné. Délka lyží by měla být o 10-20
centimetrů menší, než je výška lyžaře. Pro začátek výuky 
je ideální, když mu lyže sahají po ramena, maximálně po
bradu. Zejména u malých dětí nedoporučujeme delší,
dokud si neosvojí správné pohyby, protože na dlouhých lyžích se 
budou trápit. Bude pro ně těžké zatáčet i zastavit a hrozí riziko 
špatných návyků, hlavně záklonu, který dětem sice na začátku 
mnohé usnadní, ale dále bude jejich lyžařský vývoj brzdit.

U vybíraní je třeba dávat taky pozor, abyste vzali lyže
carvingové, protože v některých půjčovnách mají ještě staré
vybavení a na takových lyžích se nejezdí moc dobře. Také je
dobré si řádně zkontrolovat vázání, aby nebylo nikde prasknuté 
nebo jinak poškozené. Nemělo by být ani příliš staré, protože je 
pak křehčí a při pádu se může zlomit. 
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Snowboard
Pro začátečníka se volí nejlépe snowboard univerzální do všech terénů, aby si vyzkoušel více možností a zjistil, 
co ho bude nejvíce bavit. Tyto snowboardy jsou ideální na jízdu po sjezdovce, ale lze s nimi okusit i skoky nebo 
jízdu volným terénem. Mělo by se jednat o měkčí snowboard, který se lépe ovládá. Tvrdší snowboardy jsou 
vhodné pro pokročilé jezdce a  rychlejší jízdu.

V případě délky snowboardu je třeba dbát na to, aby odpovídala výšce jezdce. Platí, že by měl sahat někam 
mezi bradu a nos. Krátký snowboard se bude při obloucích přetáčet a jízda po hraně bude spíše smýkáním. U 
dlouhého bude obtížnější přejít do oblouku a bude celkově hůře ovladatelný. Co se šířky týče, tak by špička a 
pata boty neměly přesahovat přes snowboard více než asi 3 cm.

PORADNA PRO RODIČE PORADNA PRO RODIČE



Iris + Velkolepá kampaň na nové instruktory

Specifikace IRIS+
•   Doba letu 16 – 22 minut
•   Přidaná zátěž až 0,363g
•   Telemetrie na obrazovce
•   Funkce Follow ME
•   Plánování letu – autopilot
•   Návrat do startovací pozice

V půlce ledna odstartovala jedna z největších kampaní, co STAN kdy vytvořil. Na jejím vzniku se podílelo 
10 lidí po dobu 2 měsíců. Její účelem je rozšířit tým STANu řádově o desítky nových tváří. A to prakticky na 
všech pozicích, počínaje praktikantem na letních táborech, až po pozice v managementu firmy. Uvidíte ji 
prakticky všude. Víc nám už ale prozradí ředitel pro ekonomiku, investice a rozvoj Jirka Špaček.
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Máme nového kamaráda v týmu, drona, kvadraptéru tedy čtyřvrtuláka. Doplnili jsme ho gimbalem ( 2-osým 
gyroskopem), tedy zařízením, které umí zavěšenou kameru držet v rovině i když dron manévruje. Kamerou, 
kterou nejčastěji v našem případě ponese, je GoPro 4 silver edition. IRIS+ vyrábí firma 3DRobotics, která v 
oboru dronů není žádným nováčkem. Co dělá z IRIS dronu takovou specialitu? Pojďme se podívat.

RECENZE HORKÉ INFO

Letová ochrana
Dron má i několik ochranných funkcí.
•   Automaticky přistát, takže nehavarujete.
•   Vrátit se do startovní pozice, když: 
 -Je baterie téměř vybitá.
 -Vyletíme mimo dosah, ten je nastaven na 100m výšky a 300 metrů vzdálenosti od pilota
 -Když pilot vydá povel k návratu

Autopilot

Chceme-li si uvolnit ruce a nechat létat IRIS+
samotnou, není to problém. Firma 3DR je známá 
svojí technologií autopilota. Můžeme si doslova
nakreslit letovou trasu na svůj tablet a IRIS se
postará o zbytek. Bude se vznášet vzduchem a
udržovat kameru stabilní díky 2 osovému
gyroskopu.

Funkce Follow Me

Osobní kameraman! S IRIS je pro nás jednoduché 
pořídit záběry díky Follow Me funkci jako s
osobním kameramanem. Tu si nastavíme v našem 
zařízení s Androidem, zapneme GPS a jdeme na to.
Díky autodetekci si nás kamera vystředí do
středu záběru. Systém se sám postará o
přizpůsobení držáku. Výsledkem jsou úžasná videa.

Proč kampaň vlastně vznikla?

Protože dramaticky narůstá počet turnusů letních táborů pořádaných STANem, a stále přibývá i školních 
skupin, navíc se chystá otevření nových středisek. Také se neustále zvyšují nároky na instruktory, vedoucí a 
hlavní vedoucí. STAN roste a potřebuje desítky dalších lidí. Ale – a teď to možná bude znít trochu tvrdě –
protože STAN je ve svém oboru jednička, chce si tyto lidi vybírat. Možná to opravdu zní tvrdě, ale je to
upřímné. Chceme opravdu ty nejlepší, ty co mají o tuto práci skutečný zájem a půjdou do ní naplno. Na 
druhou stranu, tato kampaň startuje i nový styl práce s instruktory. Jsou připraveny desítky atraktivních 
školení, kluby, expedice atd. 

Jaká je její hlavní myšlenka?

Ukázat lidem mimořádně atraktivní a krásnou práci, kde se toho do nich sice hodně očekává, ale kde se toho 
mohou také mnoho naučit. No a také ukázat, kam se posunula práce táborového vedoucího a instruktora za
posledních řekněme deset, patnáct let. Že to už dávno není kdejaká brigáda pro každého, ale vysoce
profesionální a náročná práce, ale možná o to krásnější. Ale také práce, která si zasluhuje vysoké společenské 
uznání.

Co všechno bude součástí kampaně?

Videoklipy, web, rádiové spoty, plakáty… Ale myslím, že to je jen začátek. Ona ta kampaň má svůj začátek, ale 
nemá konec.  Bude se dál rozvíjet, budou zde přibývat videa z průběhů školení, ze zážitkových workshopů i z
reálné instruktorské práce. A videa a fotky řeknou určitě víc, než jen text. 

Kdo to celé vymýšlel?

Je to jednoznačně týmová práce, strategii jako takovou jsem dával dohromady já s Niki, což je šéfová našeho
marketingu, ale to byly jen základní notičky. Na zbytku už dělal celý tým, každý totiž věděl bez dlouhého
vysvětlování, jaké lidi hledáme. 

Co se vymýšlelo nejlíp a co naopak nejhůř?

Myslím, že všechno šlo docela hladce. Nejsložitější asi byla příprava webu, ale tady odvedli velmi dobrou 
práci Bára se Šouvitem. Ale určitě bude ještě chvíli trvat, než bude web kompletní. Jedná se o poměrně složitý 
systém a při tom všem, co má tento web umět, musí být přívětivý a intuitivní.
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Jak jsme natáčeli reklamní klip

Na konec nám prozraď nějaké zážitky z 
natáčení...

Třeba, že ti někdo slíbí, že dojede a pak se neukáže? Nebo 
když hodinu visíš na stěně 16 m nad zemí a snažíš se 
připevnit GoPro na stěnu, protože přísavkou to nejde a 
lepítko sis nechala dole. Pak ji čtvrt hodiny šteluješ kvůli
správnému obrazu, abys dole zjistila, že se za tu dobu 
téměř vybila. Případně si Zuzka zapomene vzít přilbu a 
všichni to zjistí až když je nahoře. Dále máš v plánu točit 
salta na trampolíně a v půlce natáčení, když si celou dobu 
říkáš, že ti něco chybí, přijdeš na to, že trampolína tam 
vlastně není, protože je již zazimována. Taky se nám stalo,
že rozhovor s Márou přerušili štěkající psi, kteří byli 
s páníčky na procházce a museli zrovna kolem nás.
Rozhodnějeden z nejlepších zážitků je dron, který odmítal 
vzlétnout, a když se konečně chytl tak se mu vybila kamera.

V půlce ledna odstartovala velká kampaň na nábor nových STAŇáků a její součástí je i reklamní klip. 
Je v něm zachycených několik top momentů, které může instruktor u STANu zažít. Navazuje na něj i 
rozšířená verze, kde účinkující instruktoři prozradí něco málo o sobě i o STANu. Víc prozradí Kika, 
která to celé vymýšlela a realizovala.

Kolik jste toho natočili a podle čeho jste
vybírali záběry, které použijete?

Natočili jsme přibližně hodinu a půl, což se může 
zdát až příliš na tři a půl minuty videa, které jsme
potřebovali, ale při stříhání jsme se i chvíli obávali,
že toho nebude dost. Vybírat záběry do klipu bylo
jednoduché, protože všechny byly namyšlené dopředu.
Většinu situací jsme si natočili z vícero úhlů a pak 
jenom vybrali ten nejlepší. Seřazeny jsou tak, aby na 
sebe logicky navazovaly a trošku stupňovaly napětí. 
V delším videu jsem nechtěla diváky už nudit třemi 
minutami povídaní, ani dělit jejich pozornost mezi 
mluvení a obraz běžící na pozadí. Proto jsem vybrala 
to nejlepší z rozhovorů a doplnila je o krátké ukázky 
činností, které v práci děláme.

O čem klip bude jsi věděla hned nebo 
nápady přicházely postupně?

Vůbec. Moje první reakce neměla daleko k
panice. „Cooo, oni po mně chtějí něco wau za tak 
málo času? A to mám jako vymyslet já? A sama? 
O čem to proboha má být? Jak to má vypadat?“ 
Přesně takhle to vypadalo v mojí hlavě. Potom 
ale naráz přišel prvotní impulz a v mojí hlavě 
kráčela parta instruktorů s kopou materiálu na 
program, jako nějaká banda z akčňáku. Dál 
se již obrazy vytvářely samy – někdo slaňuje; 
někdo plácá rukou po řetězu na nejvyšší stěně 
co máme; někdo střílí z luku přímo do kamery; 
někdo jde po lese plně vybaven na army misi; 
atd. Co se týče delšího videa, to vznikalo až 
při střihu. Původně jsem o něm měla jinou
představu, která se mi ale nepovedla zrealizovat.

Nepodařilo se tedy zrealizovat vše, co jsi zamýšlela?

Úplně všechno ne. Nezdařil se nám ku příkladu závěrečný záběr 
na ukončení klipu. Měla jsem vymyšlený hodně efektní závěr ze 
sjezdovky. Moje představa byla taková, že z vrchu kopce se spustí 
nejdřív lyžař pak snowboardista a my je natočíme dronem  jak 
jedou dolů, kde prudce zabrzdí před kamerou. Ve výsledku jsme 
chtěli celou jízdu ještě zpomalit, aby to byla opravdu hodně velká 
stylovka. Jenže když se točilo, nebyl na našem svahu sníh. O pár 
dní později jsme to šli zkusit ještě v průběhu zasněžování, což 
nebylo bůhví co, protože na neupraveném svahu se špatně jezdilo 
a v pozadí bylo vidět sněžná děla. Dokonce ani dron neměl svůj 
den, protože nemohl chytit signál, který potřebuje na vzlétnutí a 
kamera v něm se při -10 °C vybila tak rychle, že jsme nestihli nic 
natočit. 

Koho můžeme ve videích vidět a jaká s nimi byla spolupráce?

Všechno jsou to moji kolegové, tedy instruktoři STANU, kteří pracují v 
Jeseníkách nebo na Březové. Na Březce je po sezóně, měla jsem tedy k dispozici 
podstatně méně instruktorů. Krom toho jsme natáčeli dva dny před Silvestrem,
kdy má většinou každý svůj vlastní program. Na Relaxe a Orientce ale 
každý rok v tomhle čase pracujeme, proto tam tedy naleznete skoro celý tým 
Jeseníků. Konkrétně tam hrají Alča, Mára, Šouvit, Zuzka a Adéla. Se všemi se
pracovalo dobře, některé bylo třeba mírně přemlouvat, aby do toho šli. Musím 
je pochválit, protože i napříč zimě, která venku byla, trpělivě plnili mé pokyny 
a třeba i několikrát opakovali to samé. Myslím, že si to ale taky celkem užili.

Dělali jste si celé video sami nebo vám někdo pomáhal?
Momentálně nemáme ve firmě člověka, který by byl za kamerou a ve 
stříhaní tak zdatný, ani tak kvalitní kameru, jakou by bylo potřeba. 
Měla jsem však obavu, že žádná externí firma by nám to tak narychlo 
neudělala, a kdyby, tak ne kvalitně. Nebo kdyby jo, bylo by to dost drahé. 
Oslovila jsem proto kamaráda, který se živí jako kameraman a ten nám s 
tím pomohl. A tak ve spolupráci se SoftStudiem vznikla pěkná videa. Bez 
něj bych to možná natočila, ale stříhala bych to ještě do příštích Vánoc.

Jak dlouho trvala výroba klipu?

Přesně měsíc. První zadání se ke mně dostalo 7.12.2015 a poslední schválení padlo v 7.1.2016. Na začátku, 
když jsem dostala za úlohu „něco“ vymyslet, mi to přišlo nemožné, ale zvládli jsme to. Samotné natáčení a 
stříhaní do finální podoby trvalo zhruba 5 dní. Dva se točilo, zbytek se stříhalo, upravovaly se barvy a zvuk, 
protože jsme nedělali jenom klip ale i druhé video, které má cca 3 minuty, a v tom se i mluví. 
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V Singing Rocku na POLYGONU

Další dva dny již byly jenom o praxi. Školili se v lanových přístupech a práci ve visu. Zkusili si jaké to je
postupovat po konstrukci u stropu za pomoci speciálních karabin. Naučili se přestupovat z lana na lano, i 
přelézat za hranu. Šplhali, slaňovali, zachraňovali. Vše si několikrát vyzkoušeli s různými pomůckami. Závěrem 
těchto dvou dní byla ukázka stromolezectví od Lukáše, který je zkušený arborista.

Čtvrtý den naše pětka opět zasedla do lavic, aby se znovu věnovali teorii. Tentokrát to bylo školení revizních 
techniků, protože rozpoznat poškozený materiál je nesmírně důležité, zejména když ho máte tolik jako my ve 
STANu. Naučili se jak správně provádět kontrolu a taky jak si její průběh správně zapsat.

Poslední den šli naši STAŇáci na exkurzi do fabriky Singing Rocku. Viděli tam, jak se vymýšlí nové věci, šijí 
úvazky, kontroluje a testuje materiál. Závěrečnou částí prohlídky byla trhačka, což je stroj, do kterého se dá 
horolezecký materiál (lano, karabiny, atd.) a natahuje se tak dlouho až praskne. Testovali odolnost různých 
karabin i několik znehodnocených lan.
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Uprostřed prosince se pětice STAŇáků vydala na cestu do Poniklej, aby se tam z nich stali odborníci na práci 
ve výškách. Pět dnů se tam ve složení Šouvit, Mára, Ondra, Razas a Kika vzdělávali. Zkoušeli staré i nové věci, 
aby toho o lanech věděli ještě víc než doposud.

Pod vedením lektora Lukáše Neklana se učili zajišťování při práci na žebříku i pohybu na střechách, vytvářet 
kotvící body, pracovat ve visu a záchraně. Školení mělo tři části. První den školil Lukáš práci na střechách a 
konstrukcích. Bylo to víc o teorii, kdy vysvětloval jak se jistit když člověk pracuje na žebříku nebo na střeše. 
Ukazoval kam a jak si uvázat lano i to, jak se správně leze například po sloupech elektrického vedení. V druhé 
půlce dne si naši instruktoři vše také prakticky zkusili.

FOTOREPORTÁŽ FOTOREPORTÁŽ
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