Mezinárodní tábor - summer camp, Gruzie Bazaleti lake 2017
Pracovníci ICM a SVČ Ivančice se zúčastnili mezinárodního tábora od 17. do 25. září. Naši
skupinu, tudíž Českou republiku zastupovali 4 pracovníci: Petra Heřmanová, Vít Chabina,
Lenka Jahodová, Tomáš Brzoň. Kemp byl určen pro věkovou kategorii 15 – 30 let. Cílem
bylo spojit mladé lidi pomoci umění a načerpat nové zkušenosti v této oblasti.
O čem byl tento týdenní pobyt?
Kemp byl určen pro mladé lidi, kteří se zajímají o umění, tanec, zpěv, herectví, malba,
multimédia. Celé setkání probíhalo v blízkosti hlavního města Tbillisi, v krásném prostředí
jezera Bazaleti lake. Místo bylo velice nádherné a klidné. Celého pobytu se zúčastnilo 10
různých zemí. Gruzie, Česká republika, Slovenská republika, Moldavsko, Arménie,
Maďarsko, Bělorusko, Ázerbájdžán, Ukrajina, Polsko, tudíž celkem 80 lidí. I my jsme se
vydali do Gruzie poznávat novou zemi, její mravy a přiučit se něčemu novému.
Začalo to strastiplnou cestou z hlavního města Prahy, kde jsme odlétali směr hlavní město
Běloruska Minsk. Zde nás čekalo dlouhé čekání na naše další letadlo, které nás mělo dopravit
až do cílové destinace, tedy Gruzie konkrétně hlavní město Tbillisi. Po sedmi hodinách na
letišti jsme se konečně dočkali a odlétáme směr Gruzie. Všichni jsme byli velice unavení,
když jsme dorazili, už nás čekal jen zasloužený odpočinek.
Další den probíhal v duchu seznamování se s celým areálem, ve kterém jsme se celou dobu
pohybovali, a stal se z něj náš druhý náhradní domov po dobu celého kempu. Bylo to malebné
místo blízko velkého jezera Bazaleti lake.
Byli jsme rozděleni do šesti skupin tanec, zpěv, umění, herectví, literatura a multimedia. Po
tomto rozdělení už nás čekala jen práce a zase práce. Celý týden jsme ve skupinách každá
skupina usilovně pracovali, protože na konci nás čekalo závěrečné vystoupení a prezentace
našich výtvorů. Naše česká skupina se rozdělila do dvou z nabízených skupin, dva do zpěvu a
dva do multimedia. Ve skupině zpěvu, se trénovalo hodně cizích písní, zpívaly se písničky
gruzijské, americké, pak i nějaká běloruská a africká, ale hlavní náplní bylo natrénovat
celkem 5 písní na závěrečný večer. Pro naši českou skupinu to bylo něco nového, vyzkoušeli
jsme si zpívat s hudebním doprovodem, bez doprovodu, acapella a vytvořit vlastní společnou
píseň, jak text, tak i melodii, která se stala hymnou pro náš pobyt.
Ve skupině multimedia měli na starosti web celého projektu, foto, videa a ostatní, ale naši dva
čeští zástupci měli za úkol, sledovat každý den všechny skupiny a psát denně články, co kdo
jaký den dělal a zveřejňovat jej na webu.
Skupiny byly jako malé rodiny a vždy večer jsme se scházeli a probíhalo shrnutí celého dne.
Program celého pobytu byl velmi náročný a velice dobře detailně propracovaný. Líbil se nám
v půlce týdne výlet do hlavního města Tbilisi, kde jsme se seznamovali s městem, navštívili
muzeum, kde jsou popisované dějiny země a také jsme navštívili známé místo s názvem
Fabrika, která je zaměřená na umění, scházení se mladých lidí a i na možnost krásného

ubytování. Název Fabrika vznikl proto, že je to vše vybudované v rekonstruované ve staré
fabrice. Hlavní město má svá překrásná místa, uličky, domy.
Při otevírací i závěrečné ceremonii jsme měli tu čest seznámit se s důležitými lidmi, politiky,
jako například s panem ministrem sportu a mládeže. Tento Kemp byl velice zajímavý, přinesl
nám mnoho nových zkušenosti, kamarádů a znalostí. Jsme rádi, že jsme se mohli do této
malebné země podívat a poznat její přírodu, kulturu a lidi, kteří zde žijí. Lidé tam jsou velice
vřelí a přátelští a jejich kultura je pro nás velice zajímavá a příjemná. Jejich tradiční tance i
zpěvy nás velice zaujali. Při odjezdu nás hned pozvali na jejich další akce, tak pěvně věříme,
že se nám do budoucna podaří se tam někdy ještě vypravit a poznat je i jejich zemi zase
trošku jinak. Byla to velice příjemná zkušenost.
ICM Ivančice

