
Co bych od časopisu očekával, kdybych byl činovníkem nějakého dětského či mládežnic-
kého sdružení? 
Maximum informací z celé této široké oblasti. To znamená informace o připravované le-
gislativě, o schválených a připravovaných programech, burzu nápadů z činnosti jednotli-
vých členů sdružení, kontakty na osoby, které mají zkušenosti z této práce a jsou
ochotni se o ně podělit, informace o chystaných regionálních či celostátních aktivitách
atd. Na druhé straně potom fundovanou poradenskou službu, týkající se činnosti jednot-
livých subjektů, otázek kolem sponzoringu, a praktického řešení těchto problémů,
včetně např. vzorů smluv apod. Prostě měl by to být takový informátor a rádce, který se
stane denní rukojetí každého, kdo s oblastí využití volného času dětí a mládeže má něco
společného. 
Vím, že to není malý a snadný úkol, ale pokud váš nový časopis nebude schopen tato
a další očekávání naplnit, nemá cenu, aby vůbec vznikl. Periodik, které vycházejí, nikdo
je nečte a mnohdy nerozlepené končí v odpadkovém koši, máme dost a dost. Proto přeji
vašemu časopisu, aby se mu naše očekávání a naděje podařilo naplnit.

Josef Ježek
poslanec PS P ČR (ODS), člen výboru VVKMT

Archa byla veliká a pevná lo�,
kterou postavil muž
jménem Noe. Dostal
pokyn od

Hospodina,
aby od každého
zvířecího druhu zavedl
jeden pár do archy, a tak
zachránil život na zemi.
Noe poslechl, archa přečkala bez
následků povodeň a život země se
mohl zase obnovit. 
Tento příběh je popsán v knize,
které se říká Bible a píše se v ní
hlavně o tom, že když člověk
žije, tak by měl žít jako
slušný člověk, aby bylo
na světě všem hezky.

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE
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Novorozeně.
Říká se tak někomu, kdo se poprvé
rozhlédl po světe a dal o sobě
vědět.
Jistě se vždy najde dost sudiček,
které svraští čelo a vynesou ortel.
Netuším, jaký bude ten váš a mohu
jen doufat, že bude příznivý.
Jako ni. se celým prvním číslem
prolínají názory, z nichž se dozvíte,
jaká očekávání (pestrá, přepestrá)
by měla naše nově narozená
ARCHA plnit. Není jich málo a jsou
vskutku různorodá. To pro nás
bylo dokladem, že rozhodnutí o vy-
dávání nového „informačního
média“ byl krok správným směrem.
Příprava ARCHY nás příměla
oslovit množství lidí Ti nám potvr-
dili, že informací z této sféry
a o této sféře života společ-
nosti  je naprostý nedostatek.
Desetkrát do roka byste měli
dostat do rukou časopis, který
by vás měl především infor-
movat, ale také nabídnout ná-
měty a prostor k diskusi. Je při-
pravena řada více či méně
pravidelných rubrik, je vůle po-
kusit se prolomit bariéru mlčení,
která je kolem občanských sdru-
žení vytvořena. ARCHA bude mít
zpravidla dvě části – vlastní bul-
letin, který je určen všem, a pří-
lohu, jejímž cílem je přinášet např.
dokumenty či specificky zaměřené
materiály určené občanským sdru-
žením dětí a mládeže. Ukáže-li čas,
že některé věci nejsou funkční,
jistě je změníme, nemáme zájem se
bránit jakýmkoli podnětům…
ARCHA má při svém startu mnoho
dobrých předsevzetí.
Za všechny, kteří je mají napl-
ňovat, nechci dramaticky slibovat,
že se pokusíme udělat vše pro je-
jich realizaci.
Jen prostě říkám: Držte nám i sobě
palce. A klidně nám můžete po-
moci.

Martin Bělohlávek
místopředseda ČRDM

Když si představuji Vás -
budoucí čtenáře Archy,

myšlenky se mi toulají a vy-
bavují se mi naše naděje,

touhy a přání, které nás do-
vedly až k vydávání tohoto zpra-

vodaje. Zkuste se na chvíli pěkně
posadit, třeba si uvařte kávu, za-

stavte denní shon a poj�te se
toulat se mnou.
Archa byla veliká a pevná lo�,
kterou postavil muž jménem Noe.
Dostal pokyn od Hospodina, aby
od každého zvířecího druhu zavedl
jeden pár do archy, a tak zachránil
život na zemi.
Noe poslechl, archa přečkala bez
následků povodeň a život země se
mohl zase obnovit. 
Tento příběh je popsán v knize,
které se říká Bible a píše se v ní
hlavně o tom, že když člověk žije,
tak by měl žít jako slušný člověk,
aby bylo na světě všem hezky.
Česká rada k tomu, aby vznikla,
sice nedostala žádný pokyn, ale
cíle a plány má stejně smělé.
Spojit síly občan-
ských

sdružení
dětí a mládeže a převést

je přes rozbouřené vlny naší poli-
tické scény i neurovnané poměry
neziskového sektoru do klidných
vod občanské společnosti.
Usmíváte se? Připadá Vám to
hodně bláznivé? 
Možná je, ale určitě stojí za to se
o to pokusit. Výsledek záleží na
nás, co jsme si to všechno vymys-
leli, ale zároveň na Vás všech
ostatních, jak spojíme síly. 

Jana Vohralíková
předsedkyně ČRDM

Lodím se obvykle přeje se šampaň-
ským, které z roztříštěných lahví
bezmocně stéká do moře. Šam-
paňské raději vypijme, pro vodní
potvory je ho škoda. Arše přeji na
sucho a na dálku:
Aby se bezmocně nepotácela v roz-
bouřených vlnách těchto dní.
Aby se její pasažéři řídili dobrými
radami a nepotřebovali nikdy zá-
chranný kruh.
Aby jí to na palubě neklouzalo
– a když už nějaká ta slizká me-
dúza na Arše uvízne, aby se nezdr-
žela dlouho a aby odplula s prvním
příbojem.
Aby se nesrazila s vorvaněm, jsou
prý tupí a bývá jedno, jestli jsou
opoziční či koaliční, drtí všechno.
Aby to v jejích kajutách znělo česky,
aby nemluvila přiblblým úředním
a rádoby moderním jazykem, který
zastropuje, zabezpečuje, čártrově létá
a tvrdí, že ten a onen problém je
o tom, aby uměla napsat bezchybně
slovo výjimka, věděla, že sem patří

měkké a tam zase tvrdé
– aha? i/y !
Aby poskytovala pro-
stor k diskusi, ale ne
ke žvanění, protože
už František Josef
blahé paměti věděl,
že například parla-
ment je žvanírna,
a jako takový ho
chutě rozpouštěl!
Aby dělala čest
svému ušlechti-
lému jménu.
Mohla se také
jmenovat Ještěd,
Slídill, Šle,

Bárka, Práskač,
Zpravodaj, Mirek – to všechno bylo
ve hře. Do Šlí nebo do Práskače by
se dalo napsat ledascos, Archa vy-
žaduje úroveň a noblesu v obsahu
i formě.
Aby kapitán a důstojníci stáli
oběma nohama na palubě tak
pevně, jako kdysi dávno kapitán
Achab na palubě jiného, slavněj-
šího plavidla.
Aby se její lodivodi nehádali
– a pokud se pohádají, aby se dali
zase dohromady. Jsou koneckonců
na jedné lodi.

Mgr. Tomáš Novotný
člen představenstva ČRDM

„Co očekáváte od chystaného informačního časopisu, zamě-

řeného na oblast volného času a činnosti sdružení dětí 

a mládeže? Máte nějaký konkrétní tip, co se v něm dočíst

nebo čím byste do něj chtěli přispět?“

Na tyto otázky nám odpovídali představitelé různých úřadů, orgánů a subjektů,

zabývajících se výchovou dětí  a mládeže. 

Jejich názory Vás budou provázet celým prvním číslem Archy.

Z REDAKČNÍHO STOLU

Arše na cestu



Libor Rouček, mluvčí
vlády: „Dámy a pánové,
přeji vám hezké odpo-
ledne... Jak víte, vláda se
dnes sešla na svém le-
tošním prvním zasedání.
Nyní bych požádal pana
premiéra, aby učinil
krátké shrnutí dnešního
jednání.“

Miloš Zeman,
předseda vlády:
„… O některých koncepč-
ních materiálech bude
mluvit pan ministr
Zeman …“

Eduard Zeman, ministr
školství, mládeže a tě-
lovýchovy: „Dámy a pá-
nové, když jsem nastu-
poval do svého
ministerského úřadu,
zdůrazňoval jsem, že
bych chtěl, aby toto mi-
nisterstvo bylo poprvé po
letech hodno celého
svého názvu. Aby nebylo
jenom ministerstvem
školství, ale také mládeže
a tělovýchovy. Proto dva
materiály, které byly
dnes vládou schváleny,
jsou Koncepce státní po-
litiky ve vztahu k mladé
generaci v České repub-
lice do roku 2002
a Koncepce státní politiky
v tělovýchově a sportu.
První koncepce je první
střednědobý materiál,
který je předkládán s ho-
rizontem celého voleb-
ního období, členěný na
dvě části tak, že v roce
2000 bude uzavřena

první část a za další dva
roky druhá část. Je to
materiál konstruovaný
průřezově, to znamená,
že všechny dotčené re-
sorty vytvořily společnou
komisi a naformulovaly
úkoly, které se týkají
prakticky

všech minis-
terstev a podílí se tedy na
jeho naplnění. Je to něco,
co jsme byli dlužni zá-
kladním dokumentům,
které tato republika při-
jala, a. už je to úmluva
o právech dítěte, a. už je
to charta dítěte a tak dál,
a koneckonců naposledy
letos v létě Lisabonské
konferenci ministrů
mládeže. Toto je ma-
teriál, který se
k těmto věcem vyjad-
řuje a který tyto úkoly
formuluje. Bude potom
v různých částech za-
členěn do celkové
školské koncepce před-
kládané v průběhu to-
hoto pololetí. Druhý ma-
teriál Koncepce státní
politiky v tělovýchově
a sportu je o něco sevře-
nější, není zdaleka tak
průřezový a netýká se to-
lika resortů. Zato má
konkrétnější výstupy,
bude na něj navazovat
Národní program sportu
pro všechny, bude na něj
navazovat návrh zásad
komplexního zabezpečení
státní sportovní reprezen-
tace, ...výchovy sportov-
ních talentů a konečně
připravený zákon

o ochraně a podpoře
sportu, kterým bychom
se konečně měli v pod-
statě vyrovnat ... .“

Simona Holecová,
Mladá fronta Dnes: „Já
jsem se chtěla zeptat
pana ministra školství na
tu koncepci, jestli by
nám mohl říct, jaké jsou
tam konkrétní body, jestli
má nějakou představu,
jak to bude finančně ná-
ročné a jestli je ve škol-
ském rozpočtu na to vy-
členěna nějaká částka?“

Eduard Zeman, ministr
školství, mládeže a tě-
lovýchovy: „... jsou to
dvě koncepce rozdílné.
Znova opakuji, ta kon-
cepce politiky ve vztahu
k mladé generaci je velmi
průřezová a týká se vět-
šiny ministerstev, čili vy-
chází se z toho, co v roz-
počtu jak ministerstva
školství, tak dalších mi-
nisterstev v tomto pří-
padě je. Uvedu jenom ta-
kové příklady, třeba
z hlediska 

minister-
stva pro místní rozvoj.

Jsou tam startovní byty
pro mladá manželství, je
tam otázka dopravy - žá-
kovských jízdenek a po-
dobných záležitostí. Je
tam i otázka vojenské ši-
kany a podobné věci, pre-
ventivní prohlídky lé-
kařské, to, co se
v podstatě na školách po-
ztrácelo a co dnes nefun-

guje, například evidence
školních úrazů...“

Konec citace záznamu,
redakčně kráceno

Tak, a je to.
Vláda projednala doku-
ment, který se jmenuje
„Koncepce státní poli-
tiky ve vztahu k mladé
generaci v České repub-
lice do roku 2002“.
Materiál přijala a svým
usnesením č. 1/99 uložila
jeho realizaci. (To číslo
usnesení je hezké a třeba
trochu symbolické, ne-
myslíte ?) 
V denním tisku se tato
zpráva objevila také,
včetně některých (vlíd-
ných či méně vlídných)
komentářů. Důležité bude,
jak se s dokumentem na-
loží, jestli bude uložen „do
šuplíku“ či se stane
opravdu námětem pro
konkrétní práci.
Zpráva o usnesení vlády
je potěšitelná mimo jiné
i proto, že jde o záležitost
již značně „vousatou“,

nebo2 množ-
ství variant
dokumentu
z něj dělalo
téměř my-
tologickou
záležitost. 

Mimochodem - snad se
sluší přiznat, že občanská
sdružení dětí a mládeže
mají také svůj podíleček
na tvorbě tohoto doku-
mentu, nebo2 odbor mlá-
deže MŠMT, který jej při-
pravoval, je přizval ke
spolupráci.
Snad tedy bude příleži-
tost, abychom se s ním
setkávali a pracovali i my.

- red -
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UŽ TO VÍTE ? 

„Já o tomto časopise dosud nic nevím, a proto si počkám na první tři čísla.

Moc záleží na tom, kterým směrem chce jít: zda spíše zábavným, nebo po-

pulárně-naučným, či odborně vzdělávacím. Zda chce spíše informovat nebo

více inspirovat. Jestli bude určen spíše dětem nebo bude zaměřen na jejich

vedoucí. Prostě příliš mnoho otazníků najednou. Proto také nevím, o čem

bych si v něm chtěl číst, případně čím bych mohl a měl přispět.“

Mgr. Miloslav Kučera st.,

poslanec PS P ČR (ČSSD) místopředseda výboru VVKMT

Vláda jednala o mládeži

„Je to zajímavá a užitečná myšlenka. Časopis by měl být připra-

vován otevřeně a živě, aby upoutal nejen představitele a úředníky,

kteří se zabývají touto tématikou, ale i rodiče a hlavně mládež.

Vedle informací z činnosti sdružení dětí a mládeže by v něm mělo

být co nejvíce příspěvků od samotných příslušníků mladé gene-

race. Jak si mladí lidé sami představují řešení nejrůznějších pro-

blémů, jak se s touto tématikou vyrovnávají v zahraničí a po-

dobně.“
Dr. Libor Rouček

mluvčí Vlády České republiky

Záznam z tiskové  
konference po schůzi
vlády ČR ve středu
6. ledna 1999



Prostor pro vytvoření plu-
ralitní nabídky organizo-
vání volného času dětí
a mládeže a pro obnovu
činnosti tradičních hnutí
a sdružení se vytvořil s
rozpadem SSM a PO SSM

v roce 1989. Zároveň si
většina představitelů jed-
notlivých organizací uvě-
domovala nutnost určité
spolupráce – v oblastech,
kde se potřeby překrývaly
a samostatná činnost ne-
byla efektivní.
Proto vznikly (a někdy
také zanikly)
Majetkoprávní unie, Rada
mládeže ČR, Koordinační
rada, Rada mládeže
Čech, Moravy a Slezska.
Krátkou dobu existovaly
také tzv. PrSky (společné
PRacovní SKupinY k ur-
čitým problémům).
V současnosti působí
– Seskupení sdružení dětí

a mládeže (založené pů-
vodně kvůli restituci his-
torického majetku a od
r. 1995 otevřené k řešení
i dalších problémů) – re-
prezentující téměř 5000
individuálních členů,
Kruh sdružení dětí
a mládeže (založený
v r. 1995 jako protiváha
Seskupení) – zastupují-
cích necelých 9000 členů
a (oficiálně) od června
1998 Česká rada dětí
a mládeže – představující
přes 120000 řádně dolo-
žených individuálních
členů.

Vždycky se nabídne
otázka – k čemu vlastně
takovéto „vrcholné“ insti-
tuce jsou. A otevřeně: na
přímou otázku – co
vlastně tato zařízení při-
nášejí „běžným“ oddí-
lovým vedoucím není od-
pově� jednoznačná.
(I proto také někteří
z nich pochybují o jejich
účelnosti a smyslu.)
A skutečností je, že pro

onu každotýdenní bez-
prostřední práci dávají
jen málo. O to větší je
však jejich význam v ur-
čité „nadstavbě“ nad čin-
ností základních článků.

Veškerá uskupení by
totiž hlavně do oné běžné
činnosti ani zasahovat
neměla – protože jim to
nepřísluší (a v ČRDM je
to navíc nepřípustné).
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O NÁS

Nedávný vznik České rady dětí a mládeže je signálem toho, že se lidé pracující s dětmi začali učit mezi sebou komunikovat. Pochopili, že spolu-
práce je lepší... Česká rada má dva základní úkoly: Za prvé svým členům poskytuje potřebnou platformu k hledání společných těžkostí, kterých
je (přes odlišnost členských sdružení) velké množství; řešit je pak společnými silami je určitě jednodušší, než když se s nimi každý pere sám.
Druhý cíl směrem „ven“ možná někomu zní jako fráze. Je to příspěvek k budování občanské společnosti. Ta se totiž musí budovat zdola. Když si
lidé uvědomí, že mají vzít své věci do svých rukou, udělají pro společnost to nejlepší, co mohou.                Jana Vohralíková, předsedkyně ČRDM

Česká rada dětí a mládeže se představuje



Prostor pro jejich aktivity
je ovšem všechno ostatní
– kam ony běžné oddíly,
soubory, kluby, … prostě
ani dosáhnout nemohou.
A tak by měla existovat
„vzájemně podmíněná
symbióza“. Ta je totiž pro
efektivní práci na všech
stupních nutná.
ČRDM byla založena
z poznání, že žádné exis-
tující uskupení nevyře-
šilo, ba ani neřešilo řadu
palčivých otázek. A tak se
původně osm sdružení
rozhodlo, že to zkusí
a pokusí se o to i maličko
jinak.

Prozatímní výsledky:

• došlo ke změně v ko-
munikaci mezi sdruže-
ními – v ČRDM jsou
sdružení, která stála
v různých uskupeních
(Asociace TOM a FoS
v KSDM; Junák a ČTU
v Seskupení) i mimo ně
(Pionýr, YMCA, AVZO,…);

• proběhla oficiální jed-
nání na mnoha státních
úřadech (Úřad vlády ČR,
MŠMT, Senát P ČR,...);

• rozběhla se snaha o ře-
šení koordinovaného za-
stupování ČR v zahraničí;

• snaha o řešení pro-
blému medializace (jed-
nání s generálními ředi-
teli televizí a ČRo);

• nastartoval se nový pří-
stup i k Fondu dětí
a mládeže (poprvé od
jeho vzniku reálná pro-
měna vztahu /FDM,
sdružení i např. MŠMT/).
Nelze zakrývat, že proces
vzniku ČRDM nebyl jed-
noduchý (to je dáno i slo-
žením). O to více také
mrzí některé útoky na
ČRDM vedené a vnášení
fám mezi sdružení.

Česká rada dětí a mlá-
deže vznikla z vůle ně-
kolika svéprávných
sdružení. Nevystupuje

a nechce vystupovat
z pozice nějaké síly
a není zaměřena proti
nikomu - je zaměřena
ku prospěchu všech,
kdo často sami umdlé-
vají při řešení věcí
obecných a obtíží všem
společných. 

(Ta poslední věta není
myšlena ani vyslovena
jako fráze – to je nutnost.)

Při svém vzniku si
ČRDM stanovila tyto
obecné cíle:

• Podílet se na koordinaci
úsilí jak předcházet nežá-
doucím, společensky
škodlivým jevům.

• Mít aktivní podíl na vy-
tváření občanské společ-
nosti - nezastupitelná
úloha nevládních organi-
zací zatím spíše v dekla-
rativní podobě.

• Sladit dosud roztříštěné
úsilí sdružení po sku-
tečném společenském
uznání práce s mladými
a pro mladé, a to: 

- ve sdělovacích pro-
středcích;

- na půdě státních
i obecních orgánů;

- v nestátních institu-
cích, které spoluvy-
tvářejí občanskou
společnost.

• Stát se spolupracovníky
a partnery příslušných
výborů či podvýborů zá-
konodárných sborů
a dalších orgánů státní
správy na nejvyšší
úrovni.

• Vytvořit pro všechny
uvedené úřady a insti-
tuce servis: informační
a společenský, tak aby
mohly lépe působit
v zájmu mladé generace.

• Demokratickým způ-
sobem zajistit reprezen-
taci mládeže České re-
publiky na evropské
a vůbec mezinárodní
úrovni a přispět tak
k dobré pověsti ČR.

ČRDM existuje jen něco
málo přes půl roku.
Bude-li pro členská sdru-
žení opravdu přínosem,
ukáže teprve čas.

- red -
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O NÁS

Naše navštívenka je:

Česká rada dětí a mládeže 
Senovážné náměstí 24, 

116 47 Praha 1 
tel: +420-2-24102209 
fax: +420-2-24102541

e-mail: crdm @ adam.cz.
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Libor Rouček, mluvčí
vlády: „Dámy a pánové,
přeji vám hezké odpo-
ledne a zároveň také
hezký a š.astný nový
rok. Jak víte, vláda se
dnes sešla na svém le-
tošním prvním zasedání.
Na programu má celkem
26 bodů, doposud jich
projednala devatenáct.
Nyní bych požádal pana
premiéra, aby učinil
krátké shrnutí dnešního
jednání.“

Miloš Zeman, předseda
vlády: „Dámy a pánové,
dříve než to učiním
a předám slovo svým ko-
legům, chtěl bych se
rovněž připojit k přání
š.astného nového roku.
… O některých kon-
cepčních materiálech
bude mluvit pan ministr
Zeman … „

Libor Rouček, mluvčí
vlády: „Nyní předávám
slovo panu ministru
Zemanovi.“

Eduard Zeman, ministr
školství, mládeže a tělo-
výchovy: „Dámy a pá-
nové, když jsem nastu-
poval do svého
ministerského úřadu,
zdůrazňoval jsem, že
bych chtěl, aby toto mi-
nisterstvo bylo poprvé
po letech hodno celého
svého názvu. Aby nebylo
jenom ministerstvem
školství, ale také mlá-
deže a tělovýchovy. Proto
dva materiály, které byly
dnes vládou schváleny,
jsou Koncepce státní po-
litiky ve vztahu k mladé
generaci v České repub-
lice do roku 2002
a Koncepce státní poli-
tiky v tělovýchově
a sportu. První koncepce
je první střednědobý ma-
teriál, který je před-
kládán s horizontem ce-
lého volebního období,
členěný na dvě části tak,
že v roce 2000 bude

Kdo je členem ČRDM
uzavřena první část a za
další dva roky druhá
část. Je to materiál kon-
struovaný průřezově, to
znamená, že všechny do-
tčené resorty vytvořily
společnou komisi a na-
formulovaly úkoly, které
se týkají prakticky všech
ministerstev a podílí se
tedy na jeho naplnění.
Je to něco, co jsme byli
dlužni základním doku-
mentům, které tato re-
publika přijala, a. už je
to úmluva o právech dí-
těte, a. už je to charta
dítěte a tak dál a kone-
ckonců naposledy letos
v létě Lisabonské konfe-
renci ministrů mládeže.
Toto je materiál, který se
k těmto věcem vyjadřuje
a který tyto úkoly for-
muluje. Bude potom
v různých částech za-
členěn do celkové
školské koncepce před-
kládané v průběhu to-
hoto pololetí. Druhý ma-
teriál Koncepce státní
politiky v tělovýchově
a sportu je o něco sevře-
nější, není zdaleka tak
průřezový a netýká se
tolika resortů. Zato má
konkrétnější výstupy,
bude na něj navazovat
Národní program sportu
pro všechny, bude na
něj navazovat návrh
zásad komplexního za-
bezpečení státní spor-
tovní reprezentace, /nes-
rozumitelné/ výchovy
sportovních talentů
a konečně připravený
zákon o ochraně a pod-
poře sportu, kterým by-
chom se konečně měli
v podstatě vyrovnat
/nesrozumitelné/. Tolik
k těmto dvěma materi-
álům.“

Simona Holecová, Mladá
fronta Dnes: „Já jsem se
chtěla zeptat pana mi-
nistra školství na tu
koncepci, jestli by nám
mohl říct, jaké jsou tam
konkrétní body, jestli má

nějakou představu jak to bude fi-
nančně náročné a jestli je ve škol-
ském rozpočtu na to vyčleněna ně-
jaká částka?“
Eduard Zeman, ministr školství,
mládeže a tělovýchovy: „Pokud jde
o obě koncepce, jsou to dvě kon-
cepce rozdílné. Znova opakuji, ta
koncepce politiky ve vztahu
k mladé generaci je velmi průřezová
a týká se většiny ministerstev čili
vychází se z toho, co v rozpočtu jak
ministerstva školství, tak dalších
ministerstev v tomto případě je.
Uvedu jenom takové příklady, třeba
z hlediska ministerstva pro místní
rozvoj. Jsou tam startovní byty pro
mladá manželství, je tam otázka do-
pravy - žákovských jízdenek a po-
dobných záležitostí. Je tam i otázka
vojenské šikany a podobné věci,
preventivní prohlídky lékařské, to,
co se v podstatě na školách poztrá-
celo a co dnes nefunguje, například
evidence školních 
úrazů...“
Konec citace záznamu.

Tak a je to.
Vláda projednala dokument, který
se jmenuje „Koncepce státní poli-
tiky ve vztahu k mladé generaci
v České republice do roku 2002“.
Materiál přijala a svým usnesením
č. 1/99 uložila jeho realizaci. (To
číslo usnesení je hezké a třeba
trochu symbolické, nemyslíte ?) 
V denním tisku se tato zpráva obje-
vila také, včetně některých (vlíd-
ných či méně vlídných komentářů).
Otázka, zda jazyk, který je v mate-
riálu užitý, není poněkud „staro-
modní“ je možná – ale důležitější
spíše bude, jak se s dokumentem
naloží, Jestli bude uložen „do šup-
líku“ či se stane opravdu námětem
na konkrétní práci.
Zpráva o usnesení vlády je potěši-
telná mimo jiné i proto, že jde o zá-
ležitost již značně „vousatou“, nebo.
variant dokumentu a množství
proměn už z něj dělaly téměř myto-
logickou záležitost. 
Mimochodem, občanská sdružení
dětí a mládeže mají také, a snad se
to sluší přiznat, svůj podíleček na
jeho tvorbě, nebo. odbor mládeže
MŠMT, který dokument připravoval,
je přizval ke spolupráci.
Snad tedy bude příležitost, aby-
chom se s ním setkávali a pracovali
i my. Bližší informace přineseme

Trocha informací
o zakládajících
sdruženích

AKSM
Asociace křes�anských sdružení mládeže
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příště.
- red -

AKSM – Asociace
křes5anských
sdružení mládeže

A-TOM
– Asociace turis-
tických oddílů
mládeže

AVZO ČR
– Asociace víceú-
čelových základ-
ních organizací
technických
sportů a činností
České republiky

ČTU – Česká 
tábornická unie

FoS ČR –
Folklorní 
sdružení České
republiky

Thákurova 3,
160 00 Praha 6 – Dejvice
tel: +420-2-20181753
fax: +420-2-20181200
aksm@email.cz

vila Alice 192, 
252 63 Roztoky u Prahy
tel: +420-2-20910314
fax: +420-2-20910460
atom@adam.cz

Mikuleckého 1310/6,
147 00  Praha 4
tel, fax: +420-66312283

Slovinská 1,
101 25 Praha 10
tel: +420-2-71724836
fax: +420-2-71724874
ctu@adam.cz

Senovážné náměstí 24,
116 47 Praha 1
tel: +420-2-24102218
fax: +420-2-24214647

AKSM - je dobrovolným svazem mlá-
dežnických sdružení, která při své
činnosti zdůrazňují křes2anské prin-
cipy. Činnost členů asociace je roz-
manitá: od vedení společenství mlá-
deže, přes víkendové a dětské
tábory až po celostátní setkání mla-
dých lidí. Členové asociace také pro-
vozují několik domů s možností uby-
tování, které jsou nepřetržitě
otevřeny pro příchozí mládež.

A-TOM - Asociace turistických oddílů
mládeže je občanské sdružení dětí
a mládeže zaměřené především na
turistiku a tábornictví. Tomíci se
scházejí na oddílových schůzkách,
podnikají řadu tuzemských i zahra-
ničních výprav, v létě jezdí na tá-
bory, lezou po horách, sjíždějí řeky,
organizují akce pro veřejnost - na
těch někdy spolupracují i dospělí tu-
risté z KČT.

AVZO ČR je dobrovolným zájmovým
sdružením organizací a klubů dětí,
mládeže a dospělých, zabývajících
se více než jednou odborností. Tyto
organizace sdružují všechny věkové
kategorie, jimž poskytují možnost
uplatnění a rozvíjení jejich schop-
ností, dovedností a umu v celé škále
volnočasových aktivit.

ČTU - Česká tábornická unie je
volným sdružením dětí, mládeže
i dospělých v tábornických klubech,
trampských osadách i jednotlivců.
Hlásí se k ideálům lesní moudrosti
a navazuje na historické trampské
hnutí. Zaměřuje se na život v pří-
rodě, její poznávání a ochranu.

FoS ČR je občanským sdružením
dětí a mládeže, zaměřeným na ucho-
vávání a rozvíjení lidových tradic
a národních kulturních hodnot, ze-
jména v oblastech lidové hudby,
zpěvu a tance. Je nejpočetnější orga-
nizací zájemců o lidové umění v ČR.
Pořádá festivaly a přehlídky dět-
ských folklorních souborů, spolupo-
řádá kursy a semináře pro vedoucí
souborů, choreografy a tanečníky.
Je členem mezinárodních organizací
CIOFF, IOV a IGF.



Tyto věty spatřily světlo
světa před třiceti roky.
Na jaře 1969 je napsal
tehdejší redaktor časo-
pisu ABC Jan Šimáně
– Galén. Patřím do gene-
race dětí, kterým je tehdy
adresoval. Jsem š.asten,
že mi osud umožnil po-
dílet se svým skrovným
dílem na naplňování této
vize. Nebo. ani po deseti-
letích není co ani proč na
těchto slovech měnit.

První listopadový víkend
se slétli z celé naší re-
publiky i z bratrského
Slovenska do Brna divní
lidé, kteří svůj volný čas
věnují volnému času dětí,
případně i teenagerů.
Cílem jejich cesty byla
akce s názvem
Celostátní velká vý-
měna zkušeností vedou-
cích dětských oddílů
a klubů. 
Naprostá většina z nich
tam nemířila náhodou,
ani poprvé. Akce je to již
tradiční. Její duchovní
i reálné základy vznikly
již hluboko v osmdesá-
tých letech, by. šlo o set-
kávání a výměnu zkuše-
ností ilegální. Nyní se
tato akce uskutečňuje
každoročně vždy v jiném
městě Moravy či Čech
(1992 Brno, 1993
Karviná, 1994 a 1995
Náchod, 1996 Třebíč
a 1997 Kladno), počet
účastníků roste a spolu
s ním (i když nikoliv jen
kvůli němu) roste i vý-

znam a uznání této akce.
CVVZ je již tradičním
a svého druhu největším
fórem pro hledání společ-
ného jmenovatele všech,
kteří se amatérsky i pro-
fesionálně věnují výchově
a smysluplnému využí-
vání volného času dětí
a mládeže. Nemá žádný
vrcholný orgán, aparát
ani právní subjektivitu,
ani neaspiruje na to, aby
„hovořila jménem hnutí“.
Nicméně je místem, kde
se potkávají a své názory
konfrontují vedoucí de-
sítek velkých i malých or-
ganizací, spolků a klubů;

těch, kteří s dětmi pra-
cují denně v terénu i ba-
fuňářů, bez ohledu na
„barvu šátků“. CVVZ je
studnicí inspirace, korek-
tivem pro „směřování
hnutí“, místem potká-
vání. CVVZ je ostrůvkem
pozitivní deviace. 

Základní škola Vejrostova
v Bystrci se nám sku-
tečně na celý víkend stala
ostrovem. Celkem se na
něj sjelo 834 účastníků,
z toho 59 ze Slovenska
a 2 z Polska. O ně se sta-
ralo 109 pořadatelů a 64
lektorů. Ve 12 diskusních

sekcích a 51 dílnách
jsme se zabývali nejen té-
maty o spolupráci napříč
organizacemi či se
státem, ekologickými či
duchovními tématy, ale
i ryze praktickými ukáz-
kami činností všeho
druhu. Všechno se ani
při nejlepší vůli stihnout
nedalo, i tak si jistě
každý odvážel batoh ná-
padů, inspirací a názorů
od lidiček, kteří se tak
jako on (ale třeba na
druhé straně republiky)
zamýšlejí každý týden
nad tím, co, proč a jak
nabídnout svěřeným
dětem v činnosti jejich
oddílu, družiny či klubu. 

By. je celostátní výměna
zkušeností především
platformou pro setkávání
oddílových vedoucích
a rádců (či jak se ve které
organizaci jmenují), na
své si zde přijdou jistě
i šéfové spolků.
Například tím, že se ujistí
o tom, že mezi námi od-
díláky je mnohem méně
rozdílů než toho společ-
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Ostrůvek pozitivní deviace
„… v lásce k jaru, životu, v radosti z miliónů lístků nové zeleně a v možnosti sejít se u vody a u táborového
ohně nás nic nerozdělí. Ani různé barvy šátků, ani rozlišující znaky, ani různící se učení všech, kteří se uchá-
zejí o to, abychom se jimi nechali řídit ku šJastné budoucnosti. Uznáváme především vládu přírody, vládu ušle-
chtilých lidských srdcí, věříme svému vlastnímu přátelství mezi rozrůzněnými. Podáváme si ruce přes hranice
organizací a vítáme v kruhu bezelstných skauty i pionýry, trampy i táborníky, děvčata i chlapce, čtenáře toho
i onoho časopisu, moudré děti i mladé kmety, dychtivce po vědě i po umění, právě tak jako vyznavače života
nejprostšího. Víme, že příroda nezklame nikdy – pokud si ji sami nezničíme. Víme, že k přátelství nikoho na
světě nedonutí tanky. Víme, že opravdové přátelství je vždy možné jen mezi několika lidmi. Věříme, že spoje-
nectvím takových přátelských kolektivů je uskutečnitelný i mír a soulad celé společnosti. I ten nejmenší pa-
prsek čistého srdce je součástí velkého uzdravujícího záření. Nikdo z nás není marný …“

O PŘÁTELSTVÍ
ROZRŮZNĚNÝCH aneb
CVVZ BRNO 1998



ného. Že společně se po-
daří víc než proti sobě.
A že ruku si podávají na-
vzájem lidé, které oni za-
stupují. Stejně jako si ji
podali oni loni v létě.
Škoda, že někteří této
možnosti nevyužili. 

Zcela jistě nebylo v Brně
všechno dokonalé, ani
všechny části programu
nevyšly na sto procent.
Ostatně i tyto nedostatky
jsou poučením a inspi-
rací ( „… někdo musí
ukázat, kudy cesta ne-
vede…“, viz Cimrman,
Jar., Spisy, sv.11, str.
109). Vždy. cílem těchto
výměn zkušeností není
pouze poučení, inspi-
race a hledání nových
směrů, ale i (a pro ně-
koho dokonce především)
setkávání se, propojení
generací a vzájemné po-
silování pocitu sounále-
žitosti. A když už jsem
citoval dva klasiky, mohu
v tom pokračovat: 
„… v 15 letech jim to při-
padá jako kecy starců
nad hrobem, v 16 trochu
naslouchají, v 18 je to za-
jímá, ve 20 se připojí do
diskuse a ve 30 porozumí
potřebě hledání kořenů

a kontinuity…“ (o propojo-
vání generací oddíláků
a rádců v diskusních sek-
cích a na společných
shromážděních) – viz
Ludmila Pohanková -
Kolčava, Dopisy přátelům,
sv. 3, str. 115). 

Celostátní velké výměny
zkušeností se po Kladně
1997 a Brně 1998 ocitly
na křižovatce. Dokážeme
i nadále zorganizovat
každoročně takovouto
akci ? A má tento rozměr
ještě pořád smysl ?
Názory se různí, žádná
pravda není univerzální.
Můj názor zní: „ANO“.
Pocit sounáležitosti
s osmi stovkami skvělých
lidí, zpívajících českoslo-
venskou hymnu držíce se
za ruce, po dvou dnech
a jedné víceméně prob-
dělé noci, plných krás-
ných nápadů. To je něco,
co „dobíjí baterky“. A to
asi všichni pravidelně po-
třebujeme. Letos v listo-
padu si ty své pojedu
znovu dobít do Mostu na
další CVVZ. Potkáme se
tam?

Ing.Milan Appel – Mikin
náčelník CVVZ Brno 98
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dení pro dílny, například dramatickou výchovu nám vede profesionál,
který se zabývá dramatickou výchovou. Integraci tělesně postižených
vede paní, která se v divadle Barka zabývá denní prací s postiženými
a podobně. Snažili jsme se otevřít dílny, které by rozšířily obzor ve-
doucích v tom, co lze ještě s dětmi dělat dál. Je to například oblast
vlastivědná a historická, kde jim chceme ukázat při návštěvě
v Etnografickém muzeu v Brně, jaké lidové zvyky mohou zařadit do
činnosti, jaké výrobky, které vycházejí z lidové tradice. Podobná je
i dílna „Družina v muzeu“, kde v přírodovědných sbírkách renomo-
vaná pracovnice muzea ukazuje, jak udělat program družinové
schůzky přímo v zoologické expozici.

Program je rozdělen na sekce a dílny. Jaký je mezi nimi rozdíl?
Sekce jsou diskusní fóra, ze kterých má být nějaký výstup. BuP jsou
to sekce uzavírací, které navazují na podobná diskusní fóra z minu-
lých let a už by z nich měl být nějaký konečný závěr (např. je zapo-
třebí se k ministerstvu postavit tak a tak), jiná jsou průběžná, která
se řeší stále, není z nich ještě žádný konečný závěr, ta třetí jsou ote-
vírací a týkají se nějakého problému, který vyvstal a tady ho poprvé
předkládáme fóru k diskusi.
Dílny jsou programové celky, kde se vedoucí mají naučit něco nového,
něco si ohmatat, zkusit rukama.

Zuzana Poláčková - Plazucha, tisková mluvčí CVVZ
Nedávno byla založena Česká rada dětí a mládeže. Spolupracuje s ní
nějak tým pořadatelů CVVZ?
Nemohu říci, že bychom se kontaktovali přímo s ČRDM jako takovou,
ale jednak organizace, které tuto CVVZ zastřešují po organizační
stránce, jsou členy ČRDM a navíc jeden z týmu pořadatelů je zá-
stupcem Pionýra v ČRDM. Neřekla bych, že se vznik ČRDM nějak
přímo odrazil v přípravě CVVZ. Spíše jsme byli příjemně udiveni tím,
že se nám konečně dostalo sluchu z ministerstva školství. Konečně se
začalo zajímat o to, že tu taková mamutí akce existuje naprosto
mimo ně a nepotřebuje je. A tak tu máme jeho zástupce z odboru
mládeže, kteří jsou velice vstřícní a zajímají se o zdejší dění.
Rozhovory převzaty z metodického časopisu skautských vedoucích
Skauting č. 4/98 - připravil Marek Bárta

Bedřich Horný - Nab, jeden z organizátorů CVVZ
V čem se letošní program CVVZ liší od předchozích?
Nemyslím si, že by tu byla nějaká výrazná odlišnost. Začali jsme si
však klást určité mantinely: striktně jsme vymezili věkovou kategorii
(lidé starší 15 let). Objevila se tu nová témata, otevřeli jsme romskou
otázku - podařilo se nám navázat kontakt s ostravskými salesiány,
kteří se zabývají problematickou mládeží, pozvali jsme odbornější ve-



V „trošku méně“ pře-
hledném systému řady
poslaneckých výborů, ko-
misí a podvýborů by
neměl zapadnout ten
„náš“. Poslanecká sně-
movna Parlamentu
ČR má vedle výboru
s oním proslulým strašně
dlouhým názvem (VÝBOR
PRO VĚDU, VZDĚLÁNÍ,
MLÁDEŽ
A TĚLOVÝCHOVU) vy-
tvořen PODVÝBOR
MLÁDEŽE. Zajímali jsme
se o bližší podrobnosti.
Základní informace nám
poskytl jeho předseda -
poslanec Mgr. Radim
Turek (ČSSD,
Severomoravský kraj):

„Podvýbor byl ustaven
dne 16. září 1998 na
2. schůzi výboru pro
vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělo-

výchovu
usnesením č. 10. Na
tomto jednání byl zvolen
předseda podvýboru. 
Podvýbor má dvě
místopředsedkyně,
poslankyně: 
Michaelu Šojdrovou,
(KDU-ČSL) a Evu
Dundáčkovou, (ODS). 
Členy podvýboru jsou:
Augustin Bubník
(ODS), Kateřina
Dostálová (ODS), Tomáš
Kvapil (KDU-ČSL),
Jaroslav Maňásek
(ČSSD), Václav Pícl
(ČSSD), Petr Pleva (ODS),
Bohuslav Sobotka
(ČSSD), Alena Svobodová
(KSČM).

Dle § 44 odst. 3 zákona
o jednacím řádu
Poslanecké sně-
movny jsou jed-
nání podvýboru
neveřejná. Náplní
podvýboru je pře-
devším příprava
podkladů pro výbor
pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež
a tělovýchovu v pro-
blematice dětí a mlá-
deže a podrobné ře-
šení některých otázek
v této oblasti. K jedno-
tlivým konkrétním pro-
blémům budou zváni
experti (např. z MŠMT,
občanských sdružení
pracujících s dětmi
a mládeží atd.).“

- red -

Komise mobility (dále jen
Komob) byla ustanovena
v roce 1996 jako poradní
orgán náměstka ministra
školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR.  Doposud
byla složena ze zástupce
Odboru pro mládež
MŠMT ČR (a jím řízena
– Mgr. Pavlem Janíkem),
Institutu dětí a mládeže
MŠMT, Tandemu
(Koordinačního centra
česko-německých
výměn),
Francouzského insti-
tutu, Národního infor-

mačního centra pro
mládež ČR a zástupců
občanských 

sdružení
– KSDM, Junáka, Pionýra
a YMCA. Jednání se
účastnili pravidelně také
další přizvaní hosté. 
Hlavním účelem bylo za-
bývat se tematikou mobi-
lity mladých lidí, tedy je-
jich mezinárodními
aktivitami, setkáváními,
semináři, výměnami, tá-
bory atd. Komob se sna-
žila  k tomu všemu vy-
tvářet lepší podmínky,
podporovat vzájemnou
informovanost, vybírat
účastníky významných
mezinárodních akcí aj.
Na Komob je velmi cenné
to, že se zde potkávají zá-
stupci státní správy s re-
prezentanty občanských
sdružení mladých lidí
a může tak docházet
k velmi cenné spolupráci,
výměně zkušeností či ná-
zorů. Je třeba ocenit
MŠMT a jeho pracovníky,
že je takto

podporován dialog a spo-
lupráce neziskového sek-
toru se státní správou.
Jen málokteré další mi-
nisterstvo o toto usiluje.
Komob se doposud schá-
zela jednou měsíčně,
kromě prázdnin. Od za-
čátku roku 1999 má
dojít ke strukturální
změně Komob, ke sní-
žení počtu jejích členů,
ujasnění poslání,
zkrátka bude to něco
nového, lepšího, efek-
tivnějšího… znáte to,
inovace jsou po-
třebné, jinak vývoj
stagnuje. A po dvou

letech je na čase přijít se
změnou. 

- jv -

Chcete zkusit udělat
výměnu mládeže? Proč by

se měla mládež dělit
podle toho, z jaké je

země? Stačí se obrátit na
Českou národní agenturu

„Mládež pro Evropu“.
Právě ta vám může nejen

poradit, jak správně vy-
plnit několikastránkový
formulář, abyste dostali

grant alespoň na část ná-
kladů, potřebných pro
vaši výměnu, ale může
vám poskytnout i kon-
takty a užitečné rady.
Spousta lidí ani neví,

že nějaká agentura
„MPE“ existuje a

čím se zabývá.
Ačkoli se snaží in-

formovat co nejvíce
lidí, nemůže infor-

movat všechny.

Česká národní agentura

Mládež pro Evropu

Tel: 02-24 87 22 80-83

Fax: 02-24 87 22 80

Na poříčí 12 

115 30  Praha 1

agency@mbox.vol.cz
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Podvýbor 
mládeže

My bychom mohli informovat o akcích,

které se chystají či proběhly na půdě mi-

nisterstva (např. odměnění sportovců či

vědců, výjezdy ministra do škol atd.)

Vladimíra Al Malikiová

tisková mluvčí 

ministra školství mládeže a tělovýchovy

„Já bych si dovolil otázku trochu posunout: „Co bych od časopisu očekával, kdybych byl činov-

níkem nějakého dětského či mládežnického sdružení?“ OdpověI by potom zněla:

Maximum informací z celé této široké oblasti. To znamená informace o připravované legislativě,

o schválených a připravovaných programech, burzu nápadů z činnosti jednotlivých členů sdružení,

kontakty na osoby, které mají zkušenosti z této práce a jsou ochotni se o ně podělit, informace

o chystaných regionálních či celostátních aktivitách atd. Na druhé straně potom fundovanou po-

radenskou službu, týkající se činnosti jednotlivých subjektů, otázek kolem sponzoringu, a prak-

tického řešení těchto problémů, včetně např. vzorů smluv apod. Prostě měl by to být takový in-

formátor a rádce, který se stane denní rukojetí každého, kdo s oblastí využití volného času dětí

a mládeže má něco společného. Vím, že to není malý a snadný úkol, ale pokud váš nový časopis

nebude schopen tato a další očekávání naplnit, nemá cenu, aby vůbec vznikl. Periodik, které vy-

cházejí, nikdo je nečte a mnohdy nerozlepené končí v odpadkovém koši, máme dost a dost. Proto

přeji vašemu časopisu, aby se mu naše očekávání a naděje podařilo naplnit.“
Josef Ježek

poslanec PS P ČR (ODS), člen výboru VVKMT

„Rád bych tam viděl a četl: Návody jak a kde

trávit volný čas, rady, jak a kde určité činnosti

zajišJovat – tábory, hry, soutěže, festivaly

atd., informace nejen z činnosti sdružení dětí

a mládeže, ale i nabídky, pozvánky na akce

a výzvy na společné soutěže,… zkušenosti

z regionů, rozhovory se zajímavými lidmi,

i krátké články na zamyšlení, o mezilidských

vztazích, negativních jevech, jako alkohol,

drogy, kouření … “
Roman Barabáš

OÚ Rychnov nad Kněžnou

člen Komory mládeže MŠMT

Komise 
mobility

Mládež
pro Evropu



Institut dětí a mládeže
ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy
(dále jen IDM) je přímo
řízenou organizací MŠMT.
Hlavní zaměření činnosti
v té nejobec-

nější rovině je
podíl na realizaci stát-
ního programu podpory
a ochrany dětí a mládeže.
Plníme úkoly zadávané
ministerstvem, tzn. od-
borem pro mládež v ob-
lastech vztahujících se
především k problematice
volnočasových aktivit dětí
a mládeže. Adresátem
naší činnosti je minister-
stvo školství a dále pak
ti,  kteří s dětmi a mlá-
deží pracují, odborná ve-
řejnost i samotné děti
a mládež. Náplní půso-
bení IDM je především:
· výzkumná a informační
činnost
· poradenská a vzdělávací
činnost
· navazování kontaktů
a spolupráce s partner-
skými organizacemi
v ČR i v zahraničí
· shromaž�ování infor-
mací o talentovaných dě-
tech a mládeži včetně or-
ganizace soutěží
a přehlídek republiko-
vého i mezinárodního
charakteru

· ediční činnost
· přímá práce s dětmi
a mládeží na příležitost-
ných akcích a letních tá-
borech

V IDM pracuje ve
dvou úsecích celkem
6 oddělení. Úsek eko-
nomický tvoří sku-
pina pracovníků za-
bezpečující provozně
správní činnosti
a skupina zajiš.u-
jící ekonomickou
agendu a další
s tím související.
Úsek odborný
tvoří oddělení
programů a vý-
zkumů.
Pracovníci pro-
jektují a reali-
zují výzkumy
dětí a mládeže
(v loňském
roce např.

k názorům mlá-
deže ČR v rámci meziná-
rodního výzkumu EURO-
BAROMETR, ke
kriminalitě mládeže,
k problematice sociální
prevence ve školských
zařízeních, k drogové pre-
venci u středoškoláků
apod.), realizují výběrová
řízení  v rámci dotační
politiky MŠMT (Programy
podpory a ochrany dětí
a mládeže, přímé dotace),
zabezpečují zahraniční
kontakty IDM, vydávají
Informační listy IDM
a odborné brožury
(Vademecum k letním tá-
borům, Právní předpisy
k výchově mimo vyučo-
vání, adresáře turistic-
kých ubytoven a tras,
středisek pro volný čas
dětí a mládeže, občan-
ských sdružení dětí
a mládeže apod.), organi-
zují vzdělávací akce jako
např. Školení k letním tá-
borům a Pedagogické mi-
nimum. V rámci tohoto
oddělení pracuje i sku-
pina zabezpečující úkoly
speciálně se vztahující ke
střediskům pro volný čas

dětí a mládeže.  
Dále v odborném úseku
pracuje Talentcentrum,
jehož hlavním posláním
je shromaž�ovat infor-
mace o práci s talenty,
a to jak v ČR, tak i v za-
hraničí, organizace vyhlá-
šení a předání Cen mi-
nistra školství, mládeže
a tělovýchovy TALENT
a zabezpečení ústředních
kol soutěží a přehlídek
z mnoha zájmových ob-
lastí – např. olympiády
v českém jazyce, soutěže
mladých historiků, jazy-
kové konverzační sou-
těže, studentskou středo-
školskou odbornou
činnost, biologickou
a chemickou olympiádu
apod. V rámci tohoto pra-
coviště funguje
i Koordinační centrum
mezinárodní biologické
olympiády. 
Informační centrum pro
mládež se natolik dostalo
do povědomí naší mlá-
deže, že není potřeba jej
široce představovat.
Zpracovává informace
z obsáhlé řady otázek do-
týkajících se života mla-
dých lidí jako např. z ob-
lasti vzdělávání, pomoci
v krizi, negativních spole-
čenských jevů, sociální
péče, zdravotnictví
a zdravého životního
stylu, volného času, ce-
stování apod. V tomto
roce zavede i evropskou
databázi EURODESK
s informacemi ze zemí
Evropské Unie. V rámci
centra pracuje i bez-
platná pedagogická po-
radna. 
Do odborného
úseku je začleněno
i oddělení infor-
mací, které koordi-
nuje informační ak-
tivity odborných
oddělení a spravuje
databáze jako např.
úřadů státní správy
v ČR, zahraničních
organizací a institucí
pracujících s dětmi

a mládeží, středisek pro
volný čas dětí a mládeže,
zájmových soutěží, vý-
zkumů, vzdělávacích
subjektů v oblasti vol-
ného času apod.

Při IDM pracuje také
Česká Národní agentura
Mládež pro Evropu, jejíž
hlavním posláním je pod-
pora interkulturních
výměn zkušeností nejen
kolektivů dětí a mládeže,
ale i pracovníků s dětmi
a mládeží. 

IDM sídlí v Praze 10,
v Sámově ulici č. 3.
Informační centrum pro
mládež (ICM) najdete na
Senovážném nám. 24
v Praze 1.

E -mail adresy jsou:
IDM: idm@vc.anet.cz
ICM: icm@adam.cz

Informace o IDM najdete
na stánkách serveru
http://www.adam.cz/sd
ruzeni/idm

Faxovat nám můžete:
do IDM 7174 6923
do ICM 2421 5981
do MPE  2487 2280

Telefonovat lze na čísla:
IDM oddělení programů
a výzkumů: 7174 5866
Talentcentrum: 
7174 6616
oddělení informací:
71746616
ICM: 2422 5046
MPE: 2487 2280 – 3
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Náměty vidím především v poskytování informací

o úspěšných (eventuelně i neúspěšných) akcích,

včetně zobecňujících závěrů s nádechem meto-

diky (návodu), kterou mohou využít také jiní. 

Doporučoval bych vyzdvihnout spolupráci občan-

ských sdružení se středisky volného času tam,

kde již probíhá, případně ji navrhnout tam, kde

je reálně možná.

Očekávám vyhledávání příležitostí k vyjádření

vstřícného vztahu ke sdružením a střešním organi-

zacím, které nejsou členy ČRDM. Tak se může ča-

sopis stát iniciátorem dobrých vztahů a spolupráce,

čímž se odliší od řady současných tiskovin…
Petr Pajkrt

ředitel IDM MŠMT

„Stručně: výklad problémové legislativy, bez-

platná nebo částečně dotovaná inzerce akcí

a programů, pravidelné zpravodajství Fondu

dětí a mládeže, přehled projektů a grantů, za-

měřený na mezinárodní možnosti – zde

i hlubší rozbor podmínek získání grantu, nebo

informace co lze nalézt na internetu.“

Mgr. Milan Kotík

SVČ Labyrint Kladno

IDM - Institut dětí a mládeže



Národní informační
centrum mládeže (zkrá-
ceně užívá název NICEM),
je střešní organizací,
která sdružuje 15 vel-
kých sdružení dětí a mlá-
deže (Junák, Pionýr,
Česká tábornická unie,
YMCA a další) a která si
klade za cíl prosazovat
a vyvíjet informační akti-
vity v oblasti volného
času dětí a mládeže. Pro
své členské organizace
zabezpečuje provozní,
technickou a systémovou
koordinaci těchto aktivit,
dále odborná školení pro
práci na sítích a infor-
mační nabídku prostřed-
nictvím systému ADAM. 
Automatizovaná
DAtabáze Mládeže, jak
zní úplný název pro
ADAM, zahrnuje veškeré
soubory informací, kte-
rými se NICEM prezen-
tuje na síti Internet, v lo-
kální síti LAN, na
centrálním UNIX serveru,
ale i prostřednictvím pře-
nosných informačních
médií (CD-ROM, diskety).
ADAM je vlastně již vý-
sledným produktem
sběru, selekce, úprav
a zápisu dat do podoby
očekávané nebo vyžado-
vané uživateli informací.
Na síti Internet je ADAM
prezentován serverem,
jehož adresa je http://
www.adam.cz    

Adam-klub zahájil
svoji činnost
Po schválení změny
stanov se součástí
NICEMu stal Adam-klub.
Tento odborně zaměřený
klub na práci s informa-
cemi po síti Internet byl
otevřen  na konci listo-
padu loňského roku a má
se čile k světu. Již za
měsíc své činnosti se při-
hlásilo a zaplatilo klu-
bové příspěvky 78 mla-
dých lidí. Klub je umístěn
v prostorách
Informačního centra mlá-
deže na Senovážném ná-
městí v Praze a jeho
členům je k dispozici pro-
zatím osm moderních po-
čítačů připojených do sítě
Internet. Klub je otevřen
v pracovní dny od 10 do
18 hodin. V mimopra-
covní dny se doba jeho
otevření přizpůsobuje po-
žadavkům členské zá-
kladny.
Adam-klub nabízí zají-
mavé a pro některé
jeho členy jinde nedo-
stupné služby.
Především všem
umožňuje neomezený
přístup do sítě
Internet. Každému
členovi je ihned po
přihlášení do klubu
přidělena adresa
v elektronické poště
a diskový prostor 5
MB pro využití
podle vlastního

uvážení. Klub také vy-
dává pro své členy tištěné
informační aktuality.
V tomto občasníku,
kromě přehledu zajíma-
vých stránek na
Internetu, jsou uváděny
rady a doporučení, jak
pracovat v sítích, co je
nového na serveru
ADAM, jaké další služby
klub pro své členy při-
pravuje a mnoho dalších
zajímavostí. 
Všichni členové klubu
mají k dispozici na rok
200 hodin práce na síti.
Pokud si tento limit vy-
čerpají před stanoveným
obdobím, mohou si
v rámci klubových služeb
za mírný poplatek tento
počet hodin zvýšit. Pro le-
tošní rok byl stanoven
klubový příspěvek 250 Kč
na půl roku, nebo 400 Kč
na celý rok.  
Z dalších služeb stojí za
úvahu se zmínit o mož-
nosti členů vytvořit si
vlastní stránku na ser-
veru ADAM, přístupnou
v celé síti Internet.
Jediné omezení, které
tato služba má, spočívá
v tom, že stránka nesmí
být využita ke komerčním
účelům. Velikost přidělo-
vaného pamě.ového pro-
storu prozatím není limi-
tována, ale očekává se, že
při zvýšeném zájmu
o tuto službu bude pro-
stor omezen na 2 MB.
Dosavadní zkušenosti
z činnosti Adam-klubu

nás opravňují tvrdit, že
založení klubu se setkalo
u mladých lidí s nezvykle
kladnou reakcí. Do sešitu
tzv. "nápadníku", který je
k dispozici všem návštěv-
níkům prostor
Informačního centra mlá-
deže a klubu, jsou zapi-
sovány připomínky a ná-
měty i členů klubu
k aktivitám Adam-klubu.
Vesměs kladně je hodno-
cena už jen ta skuteč-
nost, že mládež má mož-
nost pracovat na síti
Internet v neomezeném
měřítku. Příznivou reakci
vyvolal přístup do elek-
tronické pošty a zřízení
osobních stránek na ser-
veru ADAM. Náměty,
které se zde objevují,
např. kopírování infor-
mací na disketu, nebo
možnost využívat textový
editor,  nám poslouží
k dalšímu rozšíření klu-
bových služeb v letošním
roce. 

Ty z vás, kteří více či
méně pravidelně navště-
vují náš server ADAM,
zřejmě trápí  skutečnost,
že s narůstajícím ob-
sahem nabídky se po-
malu ztrácí přehlednost
stránek a v některých
případech i zdlouhavá
cesta k informační na-
bídce. Toho všeho jsme si
vědomi a tak již v loň-
ském roce (i v důsledku
aktivity ČRDM) byla za-
hájena celková přestavba
nabídky, přístupových
cest k informacím a gra-
fická úprava stránek.

PŘEDSTAVUJEME

Takto pojatý časopis by měl dávat možnost

vzájemně se inspirovat zkušenostmi např. v

oblasti prevence kriminality dětí a mládeže. V

různých městech a obcích totiž vznikla celá

řada zajímavých projektů vztahujících se k vy-

užití volného času. Cenné by jistě byly i pou-

tavě zpracované rady, které by dětem po-

mohly vyvarovat se rizikových situací a nestat

se obětí zločinu. Určitý prostor by mohl být

věnován i rozboru takových problémů, jako

jsou graffiti, náboženské sekty, extrémistická

hnutí apod.“
kpt. Bc. Ivana Moosová

Tisková mluvčí Policie ČR
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Změny na serveru
ADAM
Automatizovaná
DAtabáze Mládeže -
ADAM zahrnuje veškeré
soubory informací, kte-
rými se Národní infor-
mační centrum mládeže -
NICEM prezentuje na síti
Internet a jinde. Pro zpře-
hlednění stránek a zkrá-
cení cesty k nabídce jsme
zahájili celkovou pře-
stavbu, která by měla být
ukončena v únoru.
Při ideovém záměru na

uvedené úpravy jsme vy-
cházeli i z toho, že v loň-
ském roce byl server
ADAM vyhodnocen jako
jeden z nejlepších serverů
veřejně přístupných
v české části sítě Internet
a tudíž se nový grafický
návrh úvodní stránky
musí podobat provozo-
vané stránce.
S jakými změnami se
tedy na serveru setkáte?
Především na úvodní
stránce budou mít svá
loga všechny členské or-
ganizace NICEM.
Výběrem patřičného loga
(kliknutím myší na něj)
se účastník sítě dostane
přímo na úvodní stránku
vybrané organizace.
Ostatní nečlenské organi-
zace budou mít přístup
do svých stránek zabez-
pečen přes společnou na-
bídku "Sdružení". Na
úvodní stránce bude
umístěna též klikací
ikona do výběrové
stránky s aktualitami.
Počítadlo přístupů, vyhle-
dávač a volba kódových
stránek, jazykové mutace
(jen pro úvodní stránku)
a hlavní adresy zůstanou
zachovány. 
Také lištová nabídka po
levé straně, přístupná na
úvodní stránce a strán-
kách první úrovně, zů-
stane zachována, změny
však dozná obsah na-
bídek. Nově se zde objeví
střešní organizace ČRDM
a Kruh a nabídku zde
bude mít i Institut dětí
a mládeže MŠMT. Ze ser-
veru úplně zmizí stránky
"Spotřebitel" a "Firmy".   
O tom, jaké informace na
serveru ADAM potlačit

a jaké rozvíjet, rozhodla
výkonná rada NICEM již
v září loňského roku. Ve
stručnosti to vypadá ná-
sledovně:
Cestování v ČR - bude
dále aktualizována na-
bídka levného ubytování
pro mladé lidi a oblast
slev. Stávající informace
o městech, pamětihod-
nostech a historii bude
zachována a rozvoj řešen
formou odkazů na jiné
informační zdroje
v Internetu.
Cestování v zahraničí -
budou aktualizovány
a upravovány pouze in-
formace získávané od
MZV o jednotlivých ze-
mích. Slevy, adresáře,
dopravní společnosti,
jízdní řády a pod. budou
řešeny formou odkazů.
Vzdělání - na serveru
budou ponechány a ak-
tualizovány informace
o organizacích, poskytují-
cích podpory studentům
a informace o středních
a vyšších školách (včetně
přehledného seznamu).
Ostatní současná na-
bídka bude řešena
formou odkazů.
Kultura - prioritně bude
nabízen týdně aktualizo-
vaný přehled kulturních
akcí v Praze a okolí. Na
stejném principu bude
vytvořen systémový pro-
dukt, který umožní jed-
noduchým
způsobem
vkládat
sdružením
dětí a mlá-
deže  infor-
mace o vlast-
ních akcích
do celorepub-
likové  na-
bídky.
Ze současné

nabídky budou
zcela vyřazeny
nové knihy, pře-
hledy rockových
festivalů a další.
Sport - tato ob-
last na serveru
NICEM nebude
dále rozvíjena.
Výběr ze současné
nabídky bude uspo-
řádán do archivu
a aktuální informace
budou řešeny
formou odkazů.

Zaměstnání - stránky
současné nabídky budou
průběžně aktualizovány. 
Domy dětí a mládeže -
nabídka bude zachována
v plném rozsahu.
Stránky prezentace a ak-
tuálních informací o ak-
cích si budou zabezpe-
čovat DDM
prostřednictvím přístupo-
vých práv ke svým sou-
borům.
Životní styl - stránky
z této oblasti budou za-
chovány na současné
úrovni. Aktualizace se
předpokládá jen u adre-
sářů a doplňovaných od-
kazů na jiné servery. 
Počítače - stránky z této
oblasti budou zachovány
na současné úrovni.
Nabídka bude průběžně
doplňována o odkazy na
jiné servery.
Sdružení

- této oblasti bude věno-
vána hlavní pozornost.
Pro zlepšení přístupu
k informacím je pro sdru-
žení vytvořen samostatný
server (sdruzeni.adam.cz)
do nějž se již vkládají
stránky věnované přede-
vším prezentaci jejich
činnosti, nabídce akcí,
mezinárodním aktivitám
a právnímu servisu. 
Jak jsme již uvedli, na
změnách se pracuje od
října loňského roku
a předpokládáme, že
server ADAM se vám
představí ve své nové po-
době od začátku února
letošního roku.

- txa -
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PŘEDSTAVUJEME

Očekávám především informace a podněty pro úspěšné naplnění volného času dětí a mládeže.

Znamená to především zlepšení všeobecné informovanosti vedoucích našich oddílů, kolektivů

a klubů o vyhlašovaných grantech a projektech v oblasti volnočasových aktivit na straně jedné,

ale také zhodnocení a poskytnutí zkušeností z  již uskutečněných projektů, které byly státem

finančně podpořeny. Očekávám také výsledky různých průzkumů týkajících se všech oblastí ži-

vota našich mladých lidí.

Rozhodně by neměly chybět informace o jednotlivých občanských sdruženích dětí a mládeže,

o jejich programech, zaměření a působnosti, ale ani informace o činnosti organizací v zahra-

ničí, včetně nabídek na výměnné, poznávací, studijní nebo i rekreační cesty.

Zajisté zajímavé a v mnohém poučné mohou být pravidelné informace o přípravě zákonů a vy-

hlášek zabývajících se prevencí a řešením aktuálních problémů dětí a mládeže. Napadají mne

např. otázky: Jak to u nás vypadá s možným Zákonem o mládeži? Proč není? Proč v jiných

zemích existuje? Do této oblasti spadají dále také podněty např. z oblasti protidrogové osvěty

a ochrany nebo myšlenka prosadit zastoupení potřeb  dětí a mládeže do připravovaných zá-

konů – třeba do Zákona o okresních úřadech apod.  

I dalších nápadů by bylo rozhodně více: zakončila bych nabídkou informování o činnosti center

volného času, o problematice domů dětí a mládeže a o propagaci jejich smysluplné a záslužné

činnosti nebo o republikovém podporování možností utváření klubů mládeže, nealkoholických

studentských kaváren v blízkosti  škol apod. Soňa Kapicová

Okresní úřad Děčín
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KALENDÁŘ AKCÍ NA BŘEZEN

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy pro vás připravil

VÍKENDOVÉ KURZY
pro • vedoucí oddílů

• hospodáře
• hlavní vedoucí táborů pro děti a mládež

Kurzy jsou dvacetihodinové a jejich hlavní náplň je následující: závazné bezpeč-
nostní a právní předpisy, první pomoc, hygienické předpisy, doporučená dokumen-
tace, povinná účetní dokumentace, úvod do pedagogiky a psychologie, vedení 
sociálních skupin. Kurzy jsou akreditovány u MŠMT.

Nejbližší běh je od 12. Do 14. 3. V DDM hl. m. Prahy. Další běhy možno sjednat, a to i pro ucelené skupiny. Cena
kurzu je 550 Kč.Podrobné informace a přihlášky na adrese: DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8 - 
dr. Vladimír Veselý. Tel.: 02/24 81 45 42, fax: 02/24 81 57 40, e-mail: vesely@ddmpraha.cz.

Zpravodaj České rady dětí a mládeže
Reg. Min. kultury: MK ČR 8135
Tematická skupina 13A/A8
Redakce: Mgr. Martin Bělohlávek, Michala
Rocmanová, akad. mal.
Adresa: Senovážné náměstí 24
116 47  Praha 1
tel: 02/24102209, fax: 02/24102541
e-mail: crdm@adam.cz
Grafická úprava: DTP LOTOS
Fotografie z archívů sdružení v ČRDM
Příspěvky přijímáme nejlépe ve WORD 7.0
Uzávěrka 1. čísla byla dne 31. 1. 1999 

Datum Akce Místo Sdružení

10.03. Večery mladých Kostel Neposkvrněného početí
Panny Marie ve Strašnicích

Pyramida
Praha (AKSM)

12.03. -
14.03.

Republikové finále
v ringo

Karviná Pionýr

13.03. Trampská porta – Podbrdské
oblastní finále

Dům kultury Komárov ČTU

13.03. Regionální přehlídka
dětských zpěváčků

Valašské Klobouky FoS ČR

20.03 Burza nápadů a námětů
k letní činnosti

SVČ Lužánky Brno Pionýr

20.03.-
21.03

Trampská porta – 1. a 2.
předkolo jihomoravské oblasti

Kulturní dům Barka Brno ČTU

20.03. Koncert zpěváčků Rokycany FoS ČR

22.03.-
24.03

Trampská porta – 1. - 3.
předkolo oblasti Praha

DK Mlejn Praha 5 ČTU

26.03. -
28.03.

Jarní seminář pro vedoucí
světlušek

Nymburk Junák

27.03. V. Skautský seminář Český Těšín Junák

26.03. -
28.03.

„Pane poj�te si hrát“ pro
pokročilé

Vzdělávací akce pro vedoucí Pionýr

27.03. Trampská porta –
Východočeské oblastní kolo

Country club Lucie Hradec
Králové

ČTU

27.03. Okresní přehlídka dětských
souborů

Mikulov FoS ČR

27.03. Přehlídka dětských souborů
a soutěž zpěváčků

Nymburk FoS ČR

28.03. Vynášení symbolu zimy –
smrtky

Náklo FoS ČR



V únoru probíhala ob-
lastní kola Trampské
porty, pořádaná ČTU. 6.
a 13. 2. to bylo 1. a 2.
předkolo Podbrdské ob-
lasti v Příbrami
a Zaječově, 27. 2.
Oblastní kolo Severní
Moravy v Bludově
u Šumperka.

Plesy pořádané FoS se
konaly 6. 2. ve Frenštátě
pod Radhoštěm,
Nedakonicích, Bystřici
pod Hostýnem, Brně,
Kralicích na Hané,
Ratíškovicích, Jihlavě,
Veselí nad Moravou, Plzni
a jinde. 13. 2. se v Brně
konal Dětský moravský
krojový ples.

AKSM v únoru pořádala
14. arcidiecezní ples
mládeže (6.2. Praha -
Hrdlořezy), akci s názvem
Duchovní obnova (19.-20.
2. Dům Ignáce
Stuchlého, Fryšták)
a další akce.

12.  - 14. 2. Proběhlo
v Novém Jičíně
Republikové finále ve

vybíjené pořádané
Okresní radou Pionýra
Novy Jičín.

22.  2. oslavily přede-
vším dívčí oddíly
Junáka v celé republice
mezinárodní skautský
svátek - tzv. Thinking
Day. V tento den vzpomí-
nají na kamarádky po
celém světě. 

Ymca v průběhu února,
kromě přednášek a dal-
ších akcí, uvítala všechny
zájemce na Dni otevře-
ných dveří 22. 2.

Pracovní setkání více
než 150 okresních vý-
chovných zpravodajů
a instruktorů lesních

škol Junáka proběhlo
o víkendu 26. - 28. 2.
v Praze pod názvem
Ústřední lesní škola.

Zpívající šestka se jme-
novala celostátní soutěž ve
zpěvu světlušek a vlčat -
nejmladších členů Junáka
v Nymburce 27. - 28. 2.
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KRONIKA

Stalo se...

Masopustní průvody a veselice, pořádané pod hlavičkou FoS, se
těšily pozornosti veřejnosti v městech a obcích Tábor (10.2.), Žádo-
vice (12.2), Vacenovice, Kralovice na Hané, Ratíškovice, Krásná Lípa,
Rožnov pod Radhoštěm, Luhačovice, Nedakonice, Zadní Třebáň,
Vyškov, Velký Týnec, Kouřim, Rudice, Žádovice (13.2), Doudleby,
Vyškov, Kyjov, Svatobořice-Mistřín (14.2.).

Děti dětem se jmenoval benefiční koncert organizovaný
Nadací Dětem a občanským sdružením Pionýr, za spoluúčasti
HVP a. s. na pražském Žofíně 31. ledna 1999 . Program složený
z desítek vystoupení dětských tanečníků, zpěváků a skupin, byl do-
plněn vystoupením profesionálních umělců Štěpána Raka, Lenky
Filipové a Radky Fišarové.

V polovině ledna se vrátila delegace Junáka ze 29. Světového Skautského jamboree v Chile.
Zúčastnilo se jej 30 000 účastníků z celého světa, ale padesát českých skautů a skautek  se mezi nimi roz-
hodně neztratilo.



NAŠE REPORTÁŽ

Pracovníci Ministerstva školství
mládeže a tělovýchovy a hodnostáři
sdružení dětí a mládeže se onoho
lednového odpoledne neutkali na
psacích stolech pomocí papírů
a kulatých razítek. 

Utkání se odehrávalo na prknech,
která sice neznamenají svět, ale
zato patří světové organizaci Ymca,
a míčem kulatým jako svět. 
Při tak světové sportovní události
si družstva dala záležet i na svém
vzhledu. Hostitel vyslal hned dvě -
na první pohled by se zdálo, že ze
ctižádostivosti - a právě jeho druž-
stvo B ve sněhobílých róbách, na
prsou s červeným Y, žlutým M,
modrým C a zeleným A nepo-
chybně zvítězilo co do vzhledu.
Nicméně hned první zápas vzbudil
podezření, že vzhled je nepřímo
úměrný úrovni hry - vyhrál tým
Kruhu sdružení dětí a mládeže. Ve
druhém zápase nastoupilo druž-
stvo Ymca A, které ve svých lehce
otahaných černých dresech nebez-
pečně vypadalo na černého koně
turnaje, proti hráčům s písmeny

MŠMT na prsou a lidová veselice
se změnila ve volejbal.

Na první pohled se zdálo, že i mi-
nisterský tým doplatil na péči
o vzhled, navíc díky přísnému kád-
rování nesehnal třetí ženu a na-
stoupil pouze v pěti. První pohled
klame a ukázalo se, že je to finta -
pět hráčů si tolik nepřekáželo.

Vyhráli.  (Naproti tomu za některá
družstva nastupovali plejeři dvojití.)

Také to, co se na první pohled je-
vilo jako ctižádost, se nakonec
ukázalo být vlídnou ohleduplností.
„Black and White“ si totiž pouze
rozdělili úlohy. V každém turnaji
někdo musí být poslední a právě
tuto roli obětavě převzala bílá
Ymca ve snaze šetřit city hosta.
Družstvo Kruhu se díky tomu
umístilo na krásném čtvrtém
místě. Zásluhu o to lze připsat
i předsedkyni ČRDM a její hře na
čárách. Obětavě nastoupila za
Ymcu (White), a později i v nád-
herně tmavomodrém dresu druž-
stva ČRDM, čímž přispěla k jeho
ještě krásnějšímu třetímu místu.
Černému koni Ymca přirozená
úcta a strach nedovolily, nakonec
se spokojil s umístěním na druhé
příčce. 
Takže si ředitel Mgr. J. Fryč, který
všem rozdal diplomy a medaile,
mohl putovní pohár a neputovní
dort pro vítěze předat z jedné ruky
do druhé - maskován číslem 17
totiž sám inkognito hrál za vítězné
družstvo MŠMT. 
(Ještě ke všemu dohrávalo pouze

ve čtyřech, protože jeho nejlepší
hráč náhle onemocněl - a to byl je-
diný stín odpoledne.)                      

- jn -

Turnaj proběhl v Praze 23. ledna
1993.

Svět si hraje v pražské Ymce
První ročník tradičního 
světového volejbalového
turnaje Ymca Cup


