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  ÚVODEM

Hezké narozeniny!
Pověst o tom, jak kní�e Svatopluk 
demonstroval svým synům na 
třech proutcích sílu společného 
úsilí a nepřemo�itelnost, kdy� 
budou postupovat společně a ne 
ka�dý zvlá�ť, se mi stále honila 
hlavou, kdy� jsem přemý�lela, 
jaký vlastně má být úvodník do 
slavnostní Archy. Tak nějak to 
přeci na začátku bylo. Jenom 
jsme nebyli tři, ale bylo nás osm. 
Osm zástupců organizací, které si 
uvědomovaly sílu společného po-
stupu. Stále ráda vzpomínám na 
ty úplné začátky, kdy jsme se se 
svými ideály a odhodláním vydali 
dobývat politickou reprezentaci 
této země. Říkali nám G7 a i ten-
hle název byl tak tro�ku symbo-
lický. Uvědomovali jsme si zcela 
zřetelně, �e jestli něco �ádáme, 
musíme také něco nabízet � svo-
je zku�enosti, názory a hlavně 
spoustu práce. V�ude bylo a stále 
je co zlep�ovat. Moc jsme si přáli 
i v tom na�em oboru nevládního 
sektoru vybudovat střechu, která 
je důvěryhodným a konstruktiv-
ním partnerem. A přes v�echny 
kotrmelce a nejrůzněj�í peripetie 
myslím mů�u s klidem říct, �e 
tato snaha přinesla své ovoce. 
Česká rada dětí a mláde�e si vy-
budovala nepřehlédnutelné místo 
na slunci jak mezi nevládními 
organizacemi, tak i u svých part-
nerů v sektoru státním.
Asi by se slu�elo nabídnout v té-
to části úvodníku výčet v�eho 
na�eho sna�ení, úspěchů a ne-
úspěchů. A je toho po�ehnaně. 

se sna�í a ne�vindluje, pracuje 
na tom, aby se nám v�em �ilo 
lépe. Mo�ná to bude znít divně, 
ale ve světle předchozích řádků 
si opravdu myslím, �e úspěch či 
neúspěch v�ech oněch dílčích 
kroků je a� na druhém místě. 
V průběhu minulých let to s námi 
párkrát bylo a je jako se Svato-
plukovými syny. Veliká touha 
vyzkou�et si přeci jenom některé 
kroky na vlastní pěst, mo�ná 
nedostatek pokory, či vábení, �e 
kdy� budu vidět sám, získám pře-
ci jenom o tro�ku víc, nás občas 
na čas vzdálila, ale cenné je, �e 
nás v�dy znova přivedla na jed-
nu společnou loď. A tak lodička 
plula a pluje dál a zdolává vlny a 
vlnky, které jí přicházejí do cesty. 
Jedna z těch pořádně velikých, 
které nás čekají v budoucnosti, 
je existence jedné jediné střechy 
sdru�ení dětí a mláde�e. Společné 
námluvy Kruhu a České rady ji� 
nějakou dobu trvají a je na čase 
je dotáhnout. Kdy� budeme mít 
v�ichni v sobě dostatek velkory-
sosti, otevřené srdce i mysl pro 
názory, potřeby druhého a oprav-
dovou vůli, není důvod, aby se 
nám to společně nepodařilo. 
Ke ka�dým správným narozeni-
nám patří nakonec přání. A tak 
já ti milá Česká rado přeji, abys 
byla v�dycky a doopravdy na�e, 
aby organizace v Tobě sdru�ené 
měly o Tebe starost a péči. Aby  
v�dycky věděly, �e jen na nich zá-
le�í, jaká jsi a co umí�. Abychom 
nikdy nezapomínali na slu�nost, 
toleranci, konstruktivní dialog 
a úctu k hodnotám a zásadám 
dobrých mravů, na tom v�em jsi 
vznikla. Abychom se při prosazo-
vání byť i skvělých cílů nezapo-
mínali kolem sebe rozhlédnout a 
vidět souvislosti. A jestli se tohle 
podaří, nemám starost o Tvých 
mnoho dal�ích úspě�ných let.
Hezké narozeniny!

Jana Vohralíková, předsedkyně 
ČRDM 

Za uplynulých 
pět let jsme 
připomínko-
vali a sna�ili 
se diskutovat 
s kompetent-
ními lidmi 
snad o v�ech 
důle�itých zá-
konech, které 
se připravovaly 
či připravují � zákon o sdru�o-
vání, zákon o dobrovolné slu�bě, 
reforma státní správy, zákon o 
práci s dětmi a mláde�í a mnoho 
dal�ích vyhlá�ek a pravidel tý-
kajících se na�í práce. Byli jsme 
víc ne� aktivně u vypořádání 
majetku z Fondu dětí a mlá-
de�e, úspě�ně administrujeme 
úrazovou pojistku pro členské i 
nečlenské organizace, vyjednali 
jsme roz�íření pojistných slu�eb 
i na dal�í produkty pro sdru�ení 
dětí a mláde�e za výhodněj�ích 
podmínek, ne� jak je to obvyklé, 
a navíc se zrodilo i na�e společné 
�dítě�, dnes ji� více ne� úspě�ná 
Bambiriáda. Nechci zde hodnotit, 
co bylo víc důle�ité a co méně. 
Ka�dá tato aktivita byla svým 
jedinečným způsobem tím správ-
ným kamínkem do mozaiky. 
Důle�ité bylo a je, �e nás spole-
čenské dění nenechává chlad-
nými nebo jenom těmi, co si ne-
ustále stě�ují, jak je �ivot tě�ký 
a nespravedlivý a �e ostatní za 
v�echno mů�ou. Jen ten, kdo 
bere svůj osud aktivně do rukou, 
zachovává pravidla, opravdově 
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Narozen 18. 4. 1936 v Praze, vyučil 
se a pracoval jako zlatník, později 
mechanik. 1958 maturita v dál-
kovém studiu, od 1963 dálkové 
studium matematiky na MFF UK. 
V letech 1964 a� 90 pracoval jako 
programátor, později vedoucí vý-
zkumný pracovník ve VÚMS Praha 
na vývoji základního programového 
vybavení počítačů. V tomto oboru 
publikoval několik knih a desítky 
odborných článků. 1990 � 92 po-
slancem Federálního shromá�dění 
za Občanské fórum a místopředse-
dou Sněmovny národů, předsedou 
poslaneckého klubu OF a parla-
mentní delegace v Evropském par-
lamentu. 1992 kandidoval do FS za 
OH, 1996 do Senátu za KDU-ČSL. 
Od r. 1997 poradcem ministra �kolství, od ledna do července 1998 mi-
nistrem �kolství ČR, v roce 2003 koaličním kandidátem na prezidenta 
republiky. Od roku 1991 předná�í Þ losoÞ i, antropologii a religionistiku 
na Pedagogické a FilosoÞ cké fakultě UK a od roku 2000 na Fakultě hu-
manitních studií UK. V květnu 1993 obhájil diplomovou práci �Člověk a 
svět očima bible�, v březnu 1994 získal titul CSc. prací »Mistr Eckhart 
a středověká mystika«, v dubnu 1995 titul doktora za práci »Malá Þ lo-
soÞ e člověka«. V únoru 1997 jmenován docentem Þ losoÞ e (téma: »Čas 
a rytmus«), od srpna 2000 děkanem Fakulty humanitních studií UK. V 
listopadu 2000 jmenován profesorem, obor �FilosoÞ e výchovy�. �enatý, 
tři děti.

převzato z www.jansokol.cz

  ROZHOVOR

Na slovíčko s Janem Sokolem

Od doby, kdy jste byl 
ministrem �kolství a vznikala 
Česká rada dětí a mláde�e, 
uběhlo pět let a vy jste se od 
té doby nezabýval řízením 
MSMT, ale řízením vysoké 
�koly. Mů�ete si přesto vzpo-
menout, co vám tehdy v sou-
vislosti se zodpovědností za 
oblast mláde�e nejvíc le�elo na 
srdci?
Pokud si vzpomínám, tak dvě 
věci: 
1. Vytvořit reprezentativního a de-
mokraticky legitimního partnera 
státu, který by tyhle organizace 
také reprezentoval do zahraničí. 
Nelíbilo se mi, �e třeba o rozdělení 
dotací rozhodují úředníci na 
základě různých evidencí, kdy� 
by si to měla rozhodnout taková 
reprezentace sama. Pak by to 
teprve odpovídalo mé představě 
občanské společnosti.
2. Dát do pořádku majetek FDM, 
dlouholetý dluh a skandál státní 
správy. 

Jakou roli podle vás by měla 
hrát opravdu reprezentativní 
národní rada dětí a mláde�e?
Něco jsem u� řekl: vystupovat 
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jako legitimní partner státu a 
ministerstva a na druhé straně 
jako reprezentace navenek. 
Vím, �e není snadné překonat 
bariéry z minulosti, ale sna�it se 
o to musíme � a zdá se mi, �e to 
celkem �lo.

Trouß  byste si posoudit, jak se 
sektor �kolství vyvíjel od doby, 
kdy jste za něj měl minister-
skou zodpovědnost?
Něco se pohnulo, při�lo trochu víc 
peněz, ale ty podstatné �struktu-
rální� změny nenastaly: například 
profesní kariéra učitele, která by 
rozli�ila učitele �naplno� od těch 
�na tři čtvrtě� případně �levou 
rukou�; společná a srovnatel-
ná maturita; posílit motivační 
působení �kol, aby se dětem 
chtělo studovat, proto�e je něco 
baví; otevřít se víc do zahraničí; 
reformovat vysoko�kolské vzdě-
lávání s ohledem na novou 
masovost � vět�ina absolventů 
nebude vědci. 

Podle řady svědectví působíte 
při své učitelské praxi jako 
�ryba ve vodě�. Co Vás na 
tomhle povolání nejvíc baví?

Pravidelné setkávání s mladými 
lidmi jako nezbytný korektiv aka-
demické svobody: Þ losof bez po-
vinnosti učit snadno zahnívá.

Překvapili vás v poslední době 
něčím studenti � a čím?
Nově přijatým studentům jsme 
nabídli je�tě před prázdninami 
úplně dobrovolný seminář, za 
který nedostanou ani kredit. 
Čekali jsme jich tak dvacet, při�lo 
dvě stě padesát.

Co podle vás charakterizu-
je dne�ní mladé lidi u nás? 
Pomáhá jim �kola v přípravě 
na �ivot? A jak jsou vůbec při-
praveni pro �ivot poměřovaný 
hledisky Evropské unie?
Mo�nosti �kol se nesmějí přeceňo-
vat. Mladí lidé jsou samostatněj�í, 
ale často také pohodlní a těkaví: 
zřejmě si to mohou dovolit. Jen�e 
bez tvrdé práce z jejich nadání 
nic nebude, to je pořád stejné. 
Mnoho jich při studiu pracuje a 
vydělává, co� má své přednosti 
i vady. �kola nemá učit příli� 
specializované techniky, které za 
pár let zastarají, nýbr� motivovat 
k učení, dát pocítit, co je to 
skutečný úspěch; ale i dotyk 
praxe je v�dycky u�itečný.

Krátce po volbě prezidenta jste 
konstatoval výraznou proměnu 
politického i mediálního 
prostoru od doby, kdy jste byl 
začátkem 90. let místopředse-
dou Federálního shromá�dě-
ní. V čem hlavně tato změna 
spočívá a jak ji hodnotíte?
V�echno se zaběhalo a zprofesio-
nalizovalo, někdy a� moc. Zarazilo 
mě, jak se poslanci mezi sebou 
málo stýkají, vlastně neznají a �ijí 
z četby novin. To je málo.

Va�ím ústředním zájmem 
je Þ losoÞ cká antropologie 
� tedy disciplína přistupují-
cí k člověku jako k jedinečné 
bytosti, u ní� se přesto dá 
najít spousta společného se 
v�emi ostatními lidmi. Vidíte 
z této pozice nějakou ústřední 
výzvu, která se obrací na nás, 
Evropany, začátku 21. století?
Na�e �ivotní podmínky se stra�ně 
změnily a vy�adují nové, tvořivé 
�adaptace�. �ijeme tak dlouho, 
tak bohatě, pohodlně a bezpečně 
jako nikdy dřív. A tak tu hrozí 
�sebedomestikace člověka� (K. 
Lorenz), �e budeme jako krmný 
dobytek, pohodlní, �raví a leniví; 
jen�e to má i svůj stra�ný rub, 
toti� zbabělost, pasivitu a nudu. 

ptal se Jiří Zajíc
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Spolupráce ČRDM a MŠMT ČR

Hodně často se setkávám s povědomím ve spo-
lečnosti, �e ministerstva, úřady a úředníci jsou 
mnohem více nepřátelé ne� partneři a mnoho 
lidí mívá nepříjemné pocity kolem �aludku, kdy� 
mají před sebou jednání na úřadě. Mně nepříslu�í 
hodnotit, jak to opravdu je či na čí straně je vina. 
Jako v�echno ostatní i tohle zále�í předev�ím na 
lidech, jejich odbornosti, vnímavosti, vůli hledat 
ře�ení i tam, kde je to velmi tě�ké, zachovávat 
pravidla hry ne proto, �e musím, ale proto, �e to je 
správné. 
Jeden z vá�ných důvodů vzniku ČRDM byla snaha 
změnit způsob jednání, komunikace předev�ím 
s ministerstvem �kolství, mláde�e a tělovýchovy. 
Chtěli jsme jednoznačně změnit konfrontační styl, 
v�dyť v mnoha případech jde státu i občanským 
sdru�ením o společné cíle � zlep�it kvalitu ka�do-
denního �ivota. Často je dosahujeme různými pro-
středky, ale to nic nemění na tom, �e pouze kvalitní 
spolupráce obou subjektů mů�e přiná�et výsledky.
A změna stylu přiná�ela výsledky. Myslím, �e mohu 
říci, �e v průběhu oněch pěti let se vyvinul více ne� 
korektní vztah mezi odborem pro mláde� M�MT 

a Českou radou. Opravdovým dialogem a snahou 
nalézt to nejlep�í ře�ení jsme se v�dycky vzájemně 
uznávali a respektovali, i kdy� jsme ne v�dy nalezli 
úplnou shodu. I Komora mláde�e, jako �ir�í poradní 
orgán, měla a jistě i nadále má svoje velmi cenné 
a nezastupitelné místo. Jenom je potřeba si více 
ujasnit její postavení a brát ji vá�ně. 
Ka�dé volby v zemi znamenají i výměnu klíčových 
lidí na ministerstvech, změnu přístupů, a tak 
vlastně začínáme v�dy znova. Budovat důvěru, 
respekt. Bylo by nefér zastírat, �e po posledních 
volbách se nám to daří nejméně za celou existenci 
České rady dětí a mláde�e. Asi se ka�dý náměstek, 
ministr musí nejprve sám přesvědčit, �e ne v�echno 
na starých způsobech, vztazích je �patné a hodné 
změny, jenom si čím dál tím víc myslím, �e kdy� 
budeme po ka�dých volbách začínat od nuly, daleko 
nedojdeme. Opravdoví partneři se přeci poznají 
podle schopnosti naslouchat druhému a brát jeho 
názor vá�ně. Mů�u říci z vlastní zku�enosti, �e 
Česká rada se v tomhle ohledu ji� dost v minulých 
letech naučila�..

Ing. Jana Vohralíková, předsedkyně ČRDM

se dotační politiky, státní politiky, ale i dal�ích 
dokumentů, týkajících se oblasti práce s dětmi a 
mláde�í.

Česká rada dětí a mláde�e se stala za pět let 
své existence respektovanou organizací, která 
několikanásobně zvý�ila počet členských organizací 
v porovnání s počtem �otců zakladatelů�, co� je, 
myslím si, velký úspěch a svědčí o dobré strategii a 
kvalitní činnosti organizace pro své členy. Své jméno 
si vytvořila i na mezinárodní úrovni. Realizovala 
mnoho kvalitních projektů a pomohla ve společnosti 
prezentovat práci s dětmi a mláde�í a organizace, 
které se jí věnují.

Čeho si osobně vá�ím? Předev�ím snahy o 
korektnost ve vztahu k M�MT a k dal�ím státním 
institucím, která se v průběhu let samozřejmě 
vyvíjela i s ohledem na působení druhé strany. Za 
v�ím stojí lidé, a tak si vá�ím lidí, kteří za těch pět 
let �udělali� Českou radu dětí a mláde�e, vedle ji� 
zmíněných �otců zakladatelů� jmenovitě předev�ím 
Jany Vohralíkové, Martina Bělohlávka, v posledním 
období Pavla Trantiny. 

Byl jsem po�ádán o zhodnocení spolupráce mezi 
ČRDM a M�MT. Myslím si, �e to byla oboustranně 
přínosná spolupráce, která doufám bude pokračovat 
i v nadcházejícím období nejméně do vytvoření nové 
platformy, o které se vedou jednání mezi dětskými a 
mláde�nickým organizacemi.

Mgr. Jindřich Fryč
ředitel odboru pro mláde� M�MT ČR

Není to tak dlouho, co jsme si ve slavnostní 
atmosféře připomněli 5. výročí vzniku České rady 
dětí a mláde�e. Zavzpomínali jsem si na dobu, 
kdy se v�e tvořilo, diskutovalo, tříbily názory. Pět 
let uteklo jako voda a při této příle�itosti bych se 
rád krátce zamyslel nad tím, jaká byla dosavadní 
spolupráce mezi M�MT a ČRDM. 

Česká rada dětí a mláde�e, která si stanovila za cíl 
vytvářet podmínky vhodné pro činnost svých členů, 
občanských sdru�ení, se od samého počátku své 
působnosti aktivně zapojila do činnosti pracovních 
skupin a poradních orgánů Ministerstva �kolství, 
mláde�e a tělovýchovy, kde se její zástupci podíleli 
na mnoha důle�itých materiálech, pomáhali 
koordinovat činnost příslu�ných orgánů státní 
správy v oblasti péče, podpory a ochrany dětí a 
mláde�e. Nemohu nezmínit velmi významný přínos 
při formulování a deÞ nování dotační politiky resortu 
v oblasti práce s dětmi a mláde�í, při přípravě a pak 
i realizaci koncepce státní politiky nebo při přípravě 
zákona o práci s dětmi a mláde�í. Česká rada 
se rovně� významně spolupodílela na organizaci 
1.národní konference o mláde�i, která se konala 
v loňském roce, implementaci Bílé knihy Evropské 
komise o mláde�i v České republice. Pro M�MT 
se Česká rada dětí a mláde�e také prostředníkem 
při předávání informací jednotlivým nestátním 
neziskovým organizacím. To platilo i obráceně, 
zástupci České rady dětí a mláde�e předávali 
M�MT od členských organizací poznatky, názory, 
stanoviska a náměty, které ministerstvo vyu�ilo při 
své činnosti, při zpracovávání materiálů týkajících 

Partnerství nebo nepřátelství?

Očima ČRDM

Očima MŠMT ČR
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Co ČRDM v budoucnu čeká?
ČRDM se za svých prvních pět 
let mnohonásobně rozrostla a má 
dnes díky rozmanitosti svých or-
ganizací mnohem �ir�í záběr. Stá-
le v�ak stojí na stejných princi-
pech a míří stejným směrem jako 
v době, kdy jsme v malé pracovní 
skupince diskutovali její strategii 
pro léta 2000 � 2005. Ne�kodí si 
připomenout některé její zásadní 
cíle � i s příklady na�ich úkolů, 
směřujících k jejich naplňování.

� ČRDM bude veřejně známou a 
důvěryhodnou institucí. Vzhle-
dem ke schopnosti účinné spo-
lupráce jak v praktické, tak 
teoretické oblasti bude vítaným 
partnerem pro ostatní subjekty 
občanské společnosti: spolky, 
zájmové skupiny (např. rodičů), 
�koly, církve, kulturní a charita-
tivní organizace, odborné institu-
ce, samosprávu apod. 

Neziskový sektor se stále více in-
tegruje, v poslední době zesílily 
snahy o vytvoření asociace ne-
státních neziskových organizací. 
ČRDM se v současnosti podílí na 
přípravách Fóra NNO, zasedají-
cího počátkem října v prostorách 
Parlamentu ČR. Jako dobře ko-
ordinovaný reprezentant jednoho 
z tzv. oborů NNO bude rada i na-
dále přispívat k nacházení stejné 
řeči mezi těmito organizacemi a 
státem.

� ČRDM bude respektovanou sou-
částí občanské společnosti a 
hlavním partnerem státu v oblas-
ti politiky a koncepce mimo�kolní 
výchovy. 

� ČRDM bude hlavním partnerem 
v�em dal�ím celostátním orga-
nizacím a institucím pro oblast 
politiky a koncepce mimo�kolní 
výchovy. 

V leto�ním roce jsme se zásadním 
způsobem zapojili do přípravy 
Koncepce státní politiky vůči 
mláde�i do roku 2007 a zákona 
o práci s dětmi a mláde�í. Řadu 
na�ich doporučení M�MT přijalo. 
ČRDM čeká monitoring naplňo-
vání zákona i koncepce, u záko-
na je�tě jeho úspě�né �dota�ení� 
do podoby, je� na jedné straně 
přispěje k lep�í ochraně dětí při 
mimo�kolní činnosti, zároveň 
v�ak bude motivovat dobrovolníky 

k výchovné práci s nimi. Podobně 
se budeme podílet na zavádění 
doporučení Bílé knihy EU o mlá-
de�i. 
Velkým úkolem ČRDM je pak ve-
řejná prezentace a obhajoba orga-
nizované mimo�kolní výchovy dětí 
a mláde�e ve sdru�eních s pra-
videlnou činností jako nejlep�í 
formy prevence sociálně-patolo-
gických jevů.

� ČRDM bude oÞ ciálním repre-
zentantem české organizované 
mláde�e a jejích sdru�ení na me-
zinárodním fóru. 

ČRDM má dnes dobré jméno 
v zahraničí � aktivně se podílí na 
zásadních snahách Evropské-
ho fóra mláde�e a spolupracuje 
s národními radami mláde�e, její 
zástupci reprezentují názory mla-
dých lidí na akcích pořádaných 
evropskými institucemi. Nelze 
samozřejmě pominout, �e ČRDM 
není v této (a nejen v této) oblasti 
jedinou národní radou v České 
republice. Stýkání a potýkání 
s Kruhem sdru�ení dětí a mláde�e 
bude (i díky snahám Evropského 
fóra mláde�e), doufejme, v do-
hledné době uzavřeno dosa�ením 
existence pouze jediné reprezen-
tativní národní rady mláde�e u 
nás, je� se stane i oÞ ciálním čes-
kým reprezentantem v zahraničí. 
ČRDM vede jednání s Kruhem se 
v�í vá�ností a seriózností, proto�e 
jí zále�í na co nejlep�ím výsledku 
� věříme, �e skutečně máme co 
nabídnout.
 
� Členy ČRDM bude rozhodující 
část celostátních sdru�ení dětí a 
mláde�e. Do své činnosti zapojí i 
dal�í významná sdru�ení pracu-
jící s dětmi a mláde�í, regionální 
a místní sdru�ení. 

Členská základna ČRDM roste 
ka�dým rokem průměrně o deset 
sdru�ení. Při pořádání ka�doroční 
Bambiriády rada spolupracuje 
s mnoha dal�ími sdru�eními na 
regionální úrovni. Napomáhá tak 
komunikaci a vytváření potřebné-
ho ovzdu�í důvěry mezi organiza-
cemi dětí a mláde�e. 

� ČRDM bude transparentně ří-
zenou, demokratickou a přitom 
výkonnou institucí, která bude 

efektivně hájit vět�inové názory 
svých členů a respektovat názo-
ry men�inové. 

Jednání valného shromá�dění 
ČRDM snad nikdy dosud neza�ilo 
nějaké �bojové� hlasování. V�dy je 
pro mne fascinující, �e doká�eme 
udr�ovat atmosféru vzájemné dů-
věry, slu�ně argumentovat, pře-
svědčovat se a nalézat konsensus. 
V tom vidím jednu ze základních 
deviz ČRDM, ji� bychom si měli 
uchovat. 
ČRDM stojí na dobrovolné čin-
nosti členů svých organizací, na 
jejich příspěvku společnému zá-
jmu. Zároveň má výkonnou kan-
celář s obětavými zaměstnanci, 
kteří mnohdy za ty dobrovolníky 
dotahují spoustu věcí. Musíme 
nalézat obětavé dobrovolníky pro 
řízení organizace a odpovídající 
prostředky na fungování na�í 
kanceláře. 

� ČRDM bude vytvářet potřebné 
zázemí pro sdru�ení dětí a mlá-
de�e a to v oblastech, kde nejsou 
sdru�ení schopna zajistit činnosti 
samostatně, a dále tam, kde se 
společné zaji�tění těchto činností 
bude jevit jako potřebné a výhod-
né. 

Jednou z přímých �hmatatelných� 
základních slu�eb sdru�ením je 
zaji�tění a administrace úrazové 
pojistky. Dal�í z nich je infor-
mační servis (nejen) pro členská 
sdru�ení a prezentace na�eho 
sektoru jako takového. K nim 
bych nyní přidal i pomoc sdru-
�ením v přípravě na vstup do EU 
� abychom dokázali zvládnout 
administrativní nápor, který nás 
čeká (například v podobě přecho-
du na podvojné účetnictví) a umě-
li vyu�ívat příle�itosti, které se 
nám naskýtají (Þ nanční mo�nosti, 
příle�itosti pro rozvoj apod.). Kon-
krétní projekty nás čekají v roce 
2004.

Věřím, �e v roce 2005 při pohle-
du zpět budeme moci konstato-
vat naplnění vize ČRDM, tedy, 
�e ČRDM bude respektovanou 
společenskou silou, vnímanou 
jako oprávněný reprezentant 
zájmů české mláde�e a bude 
mít v tomto smyslu dominantní 
postavení jak v rámci ČR, tak 
na poli mezinárodním. Budeme 
k tomu potřebovat pomoc a na-
pření vás v�ech a já za ni předem 
děkuji.

Pavel Trantina, místopředseda 
ČRDM, Junák � svaz skautů a 

skautek ČR
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Roky života ČRDM
Pět let není období příli� dlouhé, z hlediska historického takřka nepatrné, ale pro Českou radu 
dětí a mláde�e je to celý �ivot a příle�itost ukázat, jak se má organizace k světu. Po pěti letech 
se u� dá zkrátka hodnotit. Pokusíme se vám přiblí�it uplynulé roky, abyste si mohli udělat 
představu, jak se na�e činnost postupem času rozvíjela. 

1998
První rok existence na�í �střechy� nebyl pochopitelně nijak bohatý na konkrétní akce a projekty. Zakládací 
listina byla podepsána 7. července a zalo�ení samo o sobě jistě �zabavilo� spoustu lidí na dlouhou dobu. 
Pro nás je právě zalo�ení jednoznačně nejvýznamněj�í událostí tohoto roku. Polo�ili jsme proto zástupcům 
zakládajících sdru�ení čtyři otázky, odpovědi na ně� by vám měly �narození� ČRDM přiblí�it z pohledu těch 
nejpovolaněj�ích.

1) Co vás a va�e sdru�ení před pěti lety vedlo k účasti na zalo�ení ČRDM?
2) Jak zpětně hodnotíte období vzniku ČRDM? Co myslíte, �e tenkrát mělo být jinak?
3) Myslíte, �e okolnosti zrodu ČRDM dodnes výrazně ovlivňují její činnost?
4) Co byste na�í stře�e popřáli k narozeninám?

Jana Vohralíková, předsedkyně 
ČRDM, YMCA v ČR
1) YMCA před sedmi lety zastá-
vala hodně otevřenou politiku a 
vnímala důle�itost komunikace 
se státem pro zlep�ení podmínek 
práce sdru�ení i postavení YMCA 
ve společnosti. Měla za sebou 
�patnou zku�enost členství v Kru-
hu, a tak byla svým způsobem 
i opatrná na nové členství. O to 
důle�itěj�í byly pro ni zásady nové 
spolupráce a opravdovost snah i 
předsevzetí. Za mého působení ve 
vedení YMCA tohoto kroku nikdy 
nelitovala.
2) Je moc tě�ké něco hodnotit 
zpětně. Po bitvě je ka�dý gene-
rál, to platilo včera a platí i dnes. 
Myslím, �e jsme vyu�ili nabídnu-
tou příle�itost ve správný čas. A 
jestli mohlo být něco jinak? Jistě, 
ale tenkrát jsme jednali, jak jsme 
nejlíp uměli v podmínkách, které 
byly. A jsem přesvědčená o tom, 
�e nikdo z nás nesledoval po-
stranní úmysly a ne�vindloval.
3) Myslím, �e ne. Jeden moudrý 
člověk mi kdysi řekl, �e nejvíc 
bolí, kdy� umírají na�e předsta-
vy. A o tom jistě byla a je i Česká 
rada a přístup jednotlivých or-
ganizací k ní. Ale co bylo, je u� 
pryč�
4) Přání jsem napsala v úvodníku 
a bojím se, �e u� lep�í nevymys-
lím.

Majka Světničková a Ale� Kra-
tochvíl, Asociace křesťanských 
sdru�ení mláde�e
1) V jednotě je síla a teplo (co� se 
hodí předev�ím tehdy, kdy� odně-
kud duje chladný vítr).
2) Lépe se to tehdy asi provést ne-
dalo. Bolestí, která v�ak přetrvává 
dodnes, je otázka spravedlivého 
vyva�ování vlivu velkých a malých 

línala v�emi tehdy existujícími, 
leč málo činnými stře�ními usku-
peními (Kruh sdru�ení dětí a mlá-
de�e či Seskupení sdru�ení dětí a 
mláde�e) zahleděnými předev�ím 
do sebe samých. Nijak nezakrý-
vám, �e zajímavým prvkem byla i 
společná účast Junáka a Pionýra, 
ale ono vůbec slo�ení té prvotní 
sestavy bylo zajímavé, co� dávalo 
oné iniciativě překvapující a nový 
rozměr.
Pro mě osobně to byla jedinečná 
příle�itost spolupracovat s lidmi, 
které jsem buď do té doby neznal 
vůbec, nebo jen povrchně a díky 
tomu jsem objevil nové a inspi-
rativní osobnosti či prostě jen 
príma kamarády � zkrátka lidi do 
nepohody, s nimi� se i dnes rád 
setkávám, a to i zcela neúředně 
(a doufám, �e tomu tak bude i 
v budoucnosti). Připadá-li před-
cházející vyjádření někomu hodně 
patetické, připou�tím to, ale po-
pisuji jen svůj pocit. Je známo, 
�e ve vztazích mezi lidmi není v�e 
jen dokonalé a bezproblémové, 
ale moje úcta ke kolegům vyrostla 

organizací dětí 
a mláde�e. To 
umo�nilo jiným 
bránit, aby 
ČRDM získala 
zastoupení na 
mezinárodní 
úrovni, jaké by 
jí po právu ná-
le�elo. Ov�em 
vzhledem k 
tomu, �e pod-
statněj�í je pře-
ce jen spolu-
práce na úrovni 
národní, nehy-
noucí zásluha 
České rady 
dětí a mláde�e 
spočívá v tom, 
�e se podařilo, aby �spolu mluvi-
la� v�echna velká sdru�ení dětí a 
mláde�e v republice � a přidalo se 
i mnoho těch men�ích.
3) Ano. Je to problém vícekolej-
nosti střech u nás, z čeho� vy-
plývá i nedostatečné zastoupení 
ČRDM v cizině (Evropské fórum 
mláde�e).
4) Aby byla dobrou střechou, 
chránící před nejrůzněj�í nepo-
hodou ty, které zastře�uje, a po-
skytující vlahý stín v pa(e)rných 
dnech.

Martin Bělohlávek, Pionýr
1) Pro Pionýra byl podíl na zalo-
�ení ČRDM zavr�ením jeho dlou-
hodobých (a častokrát veřejně 
vyjádřených) postojů. Spolupráce 
mezi sdru�eními (a zejména dětí a 
mláde�e) byla v�dy na�í prioritou. 
Proto součinnost několika sdru�e-
ní, která začala při ře�ení krizové 
ekonomické situace v roce 1997, 
aby posléze přerostla v ČRDM, ve-
dení na�eho sdru�ení přivítalo. O 
to více, �e původní iniciativa pro-
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právě i z rozporů mezi námi, či 
přesněji ze způsobů, jak jsme je 
ře�ili. 
2) Období vzniku ČRDM vnímám 
jako nepromarněnou příle�itost. 
Samozřejmě připou�tím, �e by se 
taková situace naskytla i jindy, 
ale trvalo by to zase třeba dlouho, 
ne� by při�la. My jsme ji vyu�ili a 
myslím, �e k obecnému prospě-
chu.
Jinak měla být určitě spousta 
věcí, ale jiné mohly být přece 
ve�keré poměry� Kdyby tehdej�í 
stře�ní organizace fungovaly, ne-
musela být vůbec ČRDM! 
Nicméně si myslím, �e ke startu 
ČRDM mohla přispět je�tě i dal-
�í sdru�ení. Konkrétně mám na 
mysli například Sdru�ení hasi-
čů ČMS, které ov�em do ČRDM 
vstoupilo záhy. Naproti tomu 
DUHA, která byla doslova u zro-
du, stojí dodnes mimo!? Kdyby 
tehdy � 8. června 1998 � slečna 
Radka Čáslavová při�la na dohod-
nutou schůzku, mohlo(?) být za-
kladatelů ČRDM devět a ne osm� 
A dnes, stejně jako před pěti lety 
říkám � �koda.
Je jedna okolnost, která ov�em 
tehdy opravdu mohla být jinak. 
Ale to jsme nemohli ovlivnit my. 
�lo o vpravdě hysterickou reak-
ci některých �představitelů� v 
sektoru sdru�ení dětí a mláde�e, 
kteří neunesli novou skutečnost a 
ztrátu svého monopolu. O zjevně 
nepřiměřené odezvě svědčí teh-
dej�í jejich argumentace hovořící 
o exkluzivitě, nedemokratičnosti 
a podobných nepravdách, jimi� 
jsme byli častováni. U� tehdy �lo 
o l�i � dokladem je stálý rozvoj 
ČRDM. A nesmyslnost jejich ar-
gumentů lze dolo�it útoky u� jen 
proti zvolenému pojmenování: jak 
jsme si prý mohli dovolit nazvat 
novou střechu Českou radou, 
kdo nám k tomu dal mandát� 
Na na�i repliku, �e jsme vyu�ili 
mo�nosti pojmenovat nově vzniklé 
sdru�ení, jak zakladatelé mohou, 
následovaly dal�í zlostné glosy� 
Jen�e to jsme ovlivnit nemohli 
� ostatně malost zůstala malostí 
i dnes. 
3) Okolností bylo mnoho� A 
jistojistě některé z nich působí 
i dnes, co� je samozřejmě dobře 
� mám tím na zřeteli určitou Þ -
lozoÞ i v přístupu ke sdru�ením 
či sdru�ení ke své reprezentaci. 
Dnes také nesdru�uje osm orga-
nizací, ale 55, co� také mění pod-
mínky práce. Ale rok 2003 pocho-
pitelně není rokem 1998, tak�e, 
jak je jiné prostředí kolem nás, 
musí se proměňovat i ČRDM. 
4) Na připomínce pátých naroze-
nin jsem u� přál ČRDM toleranci 

a výdr�. Jistě by toho mohlo být i 
více, ale kdyby se naplnilo třeba 
jen tohle, bylo by to hezké � tak�e 
celé ČRDM i nám v�em: toleranci 
a výdr�.

Zdeněk P�enica, Folklorní sdru-
�ení ČR
1) Jakkoli velká a významná or-
ganizace je méně ne� střecha, 
která značnou část aktivit dětí a 
mláde�e zastře�uje vůči státním 
orgánům. Myslím, �e podobně to 
vnímala i ostatní velká sdru�ení 
� A-TOM, ČTU, Pionýr, Junák, 
YMCA, AKSM. Ře�it problémy ve 
vět�í skupině je efektivněj�í pro 
sdru�ení i pro státní orgány a té-
měř 130 000 lidí (počáteční počet 
členů ČRDM) u� má váhu vůči 
státu.
Velkým přínosem je také, �e díky 
společnému postupu se organi-
zace více poznávají, vědí o sobě 
a komunikují. Je třeba dr�et po-
hromadě, proto�e ka�dá činnost 
pro děti a mláde� je záslu�ná a 
nezále�í na tom, která organizace 
ji dělá.
2) Myslím, �e jsme si tenkrát vy-
tvořili příli� slo�ité stanovy, které 
nám komplikovaly �ivot. Museli 
jsme je měnit a ani teď je nepova-
�uji za ideální.
Česká rada dětí a mláde�e vzni-
kala dost narychlo, ale myslím, 
�e plusy rozhodně převy�ují a je 
dobře, �e tu ČRDM je.
3) Myslím, �e vliv tady určitě je, 
ale výrazný u� ne.
4) Aby měla tah na branku, kte-
rý měla v době vzniku, kvalitní 
a nad�ené představitele, kteří 
budou víc komunikovat s před-
staviteli jednotlivých sdru�ení i 
čelnými představiteli státu.

Miroslav Mike�, Česká tábornic-
ká unie
1) Potřeba ře�ení společných pro-
blémů při práci s dětmi a mláde�í 
a hlavně vět�í úspěch při jednání 
s orgány státní správy.
2) Od vzniku ČRDM vykonali její 
zástupci velký kus servisní práce 
pro organizace pracující s dětmi a 
mláde�í, mo�ná, �e některé my�-
lenky a představy bylo třeba pre-
zentovat s vět�ím důrazem.
3) Nevím, zda ovlivňuje činnost 
ČRDM období vzniku, ale je nut-
né získat mladé kamarády do ve-
dení ČRDM, proto�e jejich pohled 
na problematiku �ivota dětských 
organizací je jiný ne� pohled otců 
zakladatelů.
4) Aby byla důstojným reprezen-
tantem dětských organizací a 
plnohodnotným partnerem orgá-
nům státní správy.

Tomá� Novotný, Asociace turis-
tických oddílů mláde�e
Ahoj lodi, 
byl jsem opravdu velmi blízko u 
zakládání ČRDM před těmi pěti 
lety a nevím, jestli mohlo být 
vůbec něco jinak. Rada vznikala 
v hektické a mně moc příjemné 
atmosféře, kdy nás sice na jed-
nu stranu rdousily ekonomické 
�balíčky�, ale na stranu druhou 
to dalo dohromady mno�ství za-
jímavých lidí. Pro mne byl tenhle 
moment nejdůle�itěj�í. 
Zakládání a rozjí�dění něčeho 
bývá často ta nejpříjemněj�í 
etapa, myslím, �e to tak bylo i v 
ČRDM. 
Mo�ná jsme mohli mít o fous jed-
nodu��í stanovy a méně kongresů 
a valných shromá�dění, ale tenhle 
názor vyplývá z mé celkové �ivotní 
nechuti k superslo�itým mecha-
nismům, hlasováním, lhůtám, 
hlasovacím lístkům a co já vím 
je�tě. Bylo to ale takhle zřízeno s 
nejlep�ím úmyslem,vím. 
A proč do toho tomíci �li? 
Proto�e si hned po balíčkách řekli 
s pionýry a s Folklorním sdru�e-
ním, �e víc hlav a víc nápadů víc 
zmů�e. Proto�e se kolem vzniku 
ČRDM začali anga�ovat schopní 
lidé. Proto�e Jana Vohralíková a 
dal�í vyzařovali elán a charisma, 
proto�e do toho �li i skauti, i kdy� 
to část jejich členské základny 
nesla velmi nelibě. To není málo 
důvodů!
Dal�í otázka je vá�ně zajímavá. 
Řada z nás přistupuje k Čes-
ké radě jako ke svému dítku, 
se vztahem nikoliv neutrálním. 
První tři roky to bylo myslím nej-
markantněj�í. Éra, kdy v jejím 
čele stáli �éfové nebo alespoň vý-
znamné postavy zakladatelských 
spolků, byla hodně dynamická. 
Jistě se nám ne v�dy dařilo, do-
hadovali, ano i hádali jsme se, ne 
v�dy měli členové představenstva, 
stojící je�tě v čele svého sdru�ení, 
na práci čas. 
Faktem ale je, �e tenhle stav se 
po výměně části představenstva v 
�ádném případě nezlep�il. 
Co zůstalo, je zájem o věc, vcelku 
korektní vztahy uvnitř ČRDM, 
fungující (byť někdy s vyplazeným 
jazykem) kancelář a hlavně: vý-
sledky!
ČRDM není �vanírna, jsou za ní 
výsledky. Bambiriády, pojistka, 
Archa, moře metodických mate-
riálů, řada prezentačních akcí po 
celé republice, konkrétní servis a 
konkrétní pomoc pro jednotlivá 
sdru�ení, kontakty s poslanci, 
státními úředníky, senátory, pest-
rá mezinárodní činnost... 
Česká rada má tvář, doslova i 
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obrazně.
Měla ji od začátku, nejen logem 
od tomíka Jiřího Choura. Tyhle 
�vlastnosti� si myslím nese s se-
bou stále. 
České radě přeju k narozeninám 
jen to nejlep�í. 

Josef Výprachtický, Junák 
� svaz skautů a skautek ČR
1) Hlavních důvodů pro nás bylo 
několik. Jedním z nich byla eko-
nomická situace v zemi (období 
tzv. balíčků v roce 1997), která se 
významně dotýkala i sdru�ení dětí 
a mláde�e, co� jsme chtěli spo-
lečnými silami ovlivnit. Druhým 
velice významným důvodem pak 
byla snaha zajistit odpovídající 
zastoupení českých sdru�ení dětí 
a mláde�e v zahraničí a nenechat 
se zastupovat představitelem 

dou. To se jí podařilo �evolučním� 
způsobem a� o několik let později.
3) Do jisté míry ano, ale ne pr-
voplánově. Jsou někde v podvě-
domí, zasuté a vyplouvající po 
časech na povrch�
Nemyslím, �e z na�í strany, ale 
v na�em okolí existují subjekty, 
které vznik a existenci nesou stá-
le stejně tě�ce�
4) Aby se jí podařilo naplnit Stra-
tegii do roku 2005. Junáci se na 
ní výrazně podíleli a naplnění vize 
a hlavních cílů strategie by pro-
to podle nás bylo tím nejlep�ím 
darem � pro ČRDM i její členská 
sdru�ení. Aby mohla pracovat ve 
prospěch dětí a mláde�e, které 
zastupuje, a nemusela se věnovat 
sporům, které ve svém důsledku 
�kodí v�em. Aby se do�ila spousty 
dal�ích, nejen let, ale i úspěchů 
v práci pro mláde�.

KSDM panem Proke�em, členem 
KSČM. A dal�ím významným dů-
vodem bylo dění kolem FDM. Ve 
v�ech těchto případech jsme cítili, 
�e přesahují mo�nosti a síly i těch 
největ�ích sdru�ení, a tudí� bylo 
nutností se spojit ke spolupráci.
2) Předev�ím ČRDM byla zalo�ena 
po měsících diskusí mezi sdru�e-
ními, ale přesto ve velmi krátké 
době z hlediska diskusí uvnitř 
sdru�ení. Pro nás, skauty, i pře-
sto, �e jsme měli vstup �poji�těn� 
usnesením valného sněmu z květ-
na 1998, to znamenalo dva, tři 
roky velkých diskusí, nač zaklá-
dat takovou platformu, proč v ní 
být spolu s pionýry, jestli to neo-
hrozí suverenitu Junáka apod. 
A co mohlo být uděláno jinak? 
ČRDM potřebovala v počátku 
mo�ná vět�í nápřah, aby se tehdy 
stala skutečně silnou národní ra-

O tom, jak plynuly roky ČRDM, by se jistě dalo vyprávět mnoho zajímavého a pamětníci by svými 
historkami určitě zaplnili víc ne� jednu Archu. Tolik místa ale bohu�el nemáme, a proto vám 
svou činnost přiblí�íme o mnoho stručněj�ím, leč výsti�ným přehledem realizovaných projektů. O 
některých z nich se dočtete mnohem více na dal�ích stránkách. V tomto přehledu nebude uveden 
projekt Zázemí, jen� je ka�doroční nedílnou součástí na�í činnosti. Cílem projektu je vytvoření 
základních podmínek pro činnost České rady dětí a mláde�e a jejích orgánů a návazně pro 
zaji�tění servisu pro členská sdru�ení i pro dal�í sdru�ení dětí a mláde�e. 

1999
Poji�tění
ČRDM uzavřela na rok 1999 
s Hasičskou vzájemnou 
poji�ťovnou smlouvu na úrazové 
poji�tění nejen pro svá členská 
sdru�ení, ale pro celkem 57 
organizací (194 110 osob). 
Podařilo se také po dlouhé době 
uzavřít poji�tění odpovědnosti za 
�kody způsobené třetím osobám.

Bambiriáda ´99 
(podrobnosti na str. 19) 

Sdílená poznání
Společné odborné semináře 
pro pracovníky sdru�ení dětí a 
mláde�e. Části projektu: Setkání 
´99 (více na str. 17), Pře�ijeme rok 
2000 � seminář věnovaný vzniku 
vy��ích územně správních celků 
k 1. 1. 2000. 

Informační publikace
ČRDM spolupracovala se 
sdru�ením Pionýr na distribuci a 
organizačním zaji�tění �Právního 
minima vedoucího dětského 
kolektivu�, vydala �Bezpečnost 
při práci s dětmi� a pracovala 
na přípravě výkladu Úmluvy o 
právech dítěte �Ahoj, Úmluvo�.

Po�koláci
Cílem byla snaha vytvořit síť 
nabídkových aktivit pro děti a 

mláde�, které by byly součástí 
�Minimálního programu pro 
�koly a �kolská zařízení v oblasti 
zneu�ívání návykových látek 
´�kola bez drog´� vyhlá�eného 
M�MT. Projekt byl zaměřen na 
krátkodobé volnočasové aktivity 
(jednodenní, víkendové a v období 
podzimních, zimních a jarních 
prázdnin).

Dobré je znát
Specializované vzdělávání 
pracovníků zapojených do 
výchovně-vzdělávacího procesu 
dětí a mláde�e tvořené kombinací 
seminářů, praktických cvičení 
a výcviku pro účinnou prevenci 
sociálně patologických jevů.

ARCHA
Rok 99 byl prvním, kdy vycházela 
Archa � zpravodaj o výchově 
a vyu�ití volného času dětí a 
mláde�e. Tento časopis je určen 
sdru�ením dětí a mláde�e i 
veřejným představitelům na 
v�ech úrovních, předev�ím těm, 
kteří se zabývají problematikou 
dětí a mláde�e. Vy�lo v�ech 
plánovaných deset čísel.

2000
Poji�tění
V roce 2000 ČRDM započala 
spolupráci s Generali Poji�ťovnou 
a.s., která vyhrála výběrové řízení 

na úrazové poji�tění pro sdru�ení 
dětí a mláde�e, a uzavřela 
s ČRDM smlouvu i na poji�tění 
cestovní a poji�tění odpovědnosti 
za způsobené �kody.

Bambiriáda 2000
(podrobnosti na str. 19)

Semináře:
Peníze, peníze, peníze�
Věnovaný problému správného 
účtování dotací a hospodaření 
s prostředky získanými 
zejména ze státního rozpočtu 
prostřednictvím grantů M�MT. 
Dobrovolník
Věnovaný tématice dobrovolnictví 
a dobrovolné slu�by
Setkání 2000 (více na str.17)
Pře�ijeme rok 2000? (II.)
Druhý ročník semináře 
zaměřeného na vznik vy��ích 
územně správních celků (k 1. 
1. 2000) a úkolů pro ná� sektor 
z toho plynoucích. 

Dobré je znát
V roce 2000 byl dokončen projekt 
�Dobré je znát� � proběhlo 
celkem 10 seminářů cyklu 
specializovaného vzdělávání 
pracovníků s dětmi a mláde�í 
směřujících k realizaci účinného 
systému prevence sociálně 
patologických jevů v ČR.

CVVZ 2000
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Tradiční �Celostátní velká 
výměna zku�eností� v Českých 
Budějovicích hostila přes 
600 účastníků. ČRDM zde ve 
spolupráci s Ministerstvem 
obrany ČR uspořádala diskusní 
fórum, jeho� hlavním tématem 
byly otázky NATO a základní 
vojenské slu�by, respektive civilní 
slu�by. 

www.sídli�tě.cz 
�Integrovaný protidrogový 
informační server pro děti a 
mláde��. Tento projekt realizovala 
společnost Solution s.r.o., 
ČRDM ho podporovala 
a podílela se zejména 
na jeho propagaci. 
Projekt bohu�el 
nedopadl zcela úspě�ně, 
zejména v důsledku 
administrativních 
problémů mezi M�MT ČR 
a provozovatelem Solution 
s.r.o.

evropa.adam.cz
Součástí ji� fungujícího 
serveru adam.cz se stala 
i nově vytvořená část 
http://evropa.adam.cz, 
informující o mláde�i 
v okolních státech Evropy a jejích 
aktivitách.

ARCHA
V průběhu roku 2000 vy�lo podle 
záměru deset samostatných čísel 
časopisu Archa � v nákladu v�dy 
1.500 kusů.

2001
Poji�tění
Úrazové poji�tění pro členy 
sdru�ení dětí a mláde�e bylo 
na základě výběrového řízení 
tentokrát opět sjednáno 
u Generali Poji�ťovny a.s. 
Poji�těných bylo opět více ne� 
přede�lý rok � 210 257.
ČRDM také s Generali 
Poji�ťovnou a.s. vyjednala 
poji�tění odpovědnosti za 
způsobenou �kodu jako určitou 
prémii pro svá členská sdru�ení. 
Současně Generali Poji�ťovna 
a.s. poskytla i výhodnou cestovní 
pojistku.

Bambiriáda 2001
(podrobnosti na str. 19)

Zahraničí
ČRDM byla v oblasti zahraničních 
vztahů mnohem aktivněj�í ne� v 
předchozích letech. Účastnila se 
příprav �Bílé knihy EU o mláde�i�, 
zahraničních setkání a seminářů, 

rozvíjela server Evropa.adam.cz 
a uspořádala akci pro partnerské 
národní rady mláde�e � �Setkání v 
srdci Evropy� Od září je při ČRDM 
aktivní pracovní skupina pro 
zahraničí. (více na str. 20)

Publikace
V tomto roce byla ČRDM velmi 
úspě�ná na poli vydávání 
metodických publikací.
Vy�ly dvě velice kvalitní 
publikace:
Mladí lidé v měnících se 
společnostech a ji� třetí vydání 

příručky Právní minimum 
vedoucího dětského kolektivu. 
O těchto i dal�ích publikacích 
vydaných ČRDM se více dočtete 
na straně 16.

Semináře
ČRDM v tomto roce uspořádala 
celkem čtyři: Setkání 2001, o 
něm� se více dočtete na str. 17.
Dobrovolník věnovaný 
připravovanému zákonu o 
dobrovolnické slu�bě.
Účetní byl slu�bou sdru�ením, 
je� nemají mo�nost sama zajistit 
�kolení svých účetních. Velkou 
část účastníků tvořili hospodáři 
nově vznikajících krajských rad 
dětí a mláde�e. 
Kraje III se konal během CVVZ 
v Olomouci. Skládal se ze 
seminární rozpravy se zástupci 
krajských rad a panelové diskuse. 

Internetové prezentace
ČRDM významně podpořila 
činnost stagnujícího NICEM 
společným projektem V síti, 
čím� do�lo k výraznému posunu 
v kvalitě informačního portálu 
www.adam.cz. Zástupci ČRDM se 
začali výrazně prosazovat v nově 
zvolené výkonné radě NICEM, co� 
se odrazilo v zkvalitnění práce 
NICEM. ČRDM poskytla pro 
realizaci www.adam.cz výborné 
zázemí (redakční místnost, PC, 
ale i metodika, podpora při 

jednáních). Historicky prvním 
�éfem redakčního centra se stal 
dr. Slávek Hrzal z Klubu Domino, 
Dětské tiskové agentury.

Internet v budově na 
Senová�ném náměstí
ČRDM převzala od NICEM 
zaji�ťování správy internetové sítě 
v budově na Senová�ném náměstí 
� podařilo se vyjednat výrazně 
kvalitněj�í připojení k internetu a 
zajistit soustavný servis od Þ rmy 
KARPO Consulting, s.r.o. 

ARCHA
V ročníku 2001 vy�lo 
v�ech plánovaných deset 
čísel, z toho dvě dvojčísla 
� 6/7 a 8/9.

2002
Poji�tění
ČRDM dále pokračuje 
ve spolupráci s Generali 
Poji�ťovnou a.s., se 
kterou uzavřela úrazové 
poji�tění pro celkem 
211 815 poji�těných a 
poji�tění odpovědnosti 
za způsobenou �kodu 

pro vedoucí svých členských 
sdru�ení.

Bambiriáda 2002
(podrobnosti na str. 19)

Setkání s politiky 
Proběhla dvě přátelská 
neformální setkání mladých lidí 
s významnými osobnostmi. První 
s předsedou Senátu Parlamentu 
ČR Petrem Pithartem a druhé s 
jeho senátní kolegyní Jaroslavou 
Moserovou. 

Zahraničí
V roce 2002 byly mezinárodní 
aktivity ČRDM obohaceny o 
členství ve dvou mezinárodních 
sítích EAICY a PREMJER, 
pokračuje práce na internetových 
prezentacích a rozvíjí se přímá 
spolupráce s evropskými radami 
mláde�e. (více na str. 20)
 
Vzdělávací činnost � Semináře
Podvojné účetnictví, daně 
a související otázky � kurz 
uspořádaný pro sdru�ení ve 
spolupráci s Institutem svazu 
účetních ve dvou prodlou�ených 
víkendech. 
Vzdělávací akce v rámci 
CVVZ v Praze � v rámci této 
celostátní akce uspořádala 
ČRDM tři semináře: �Duchovní 
výchova v �ivotě oddílu�, �Jak 
řídit neziskovou organizaci� a 

  ROKY ŽIVOTA ČRDM



ROKY ŽIVOTA ČRDM

10

�Jak média utvářejí ná� �ivot�, 
a čtyři diskusní fóra: �Na krok 
od Evropské unie Aneb co 
nám to přinese��, �Informace, 

zpravodajství, informační toky�, 
�Diagnóza: DOBROVOLNÍK� a 
�Potřebujeme spolupracovat?!�. 

Publikační činnost
V nákladu 5 500 kusů vy�la 
metodická publikace 
Bezpečnostní pravidla činností 
s dětmi a mláde�í (více na str. 
16).

�V síti� � neboli Adam.cz
byl v roce 2002 realizován 
Národním informačním centrem 
mláde�e, ČRDM se na něm nadále 
významně podílela. Vzrostl počet 
přispěvatelů i náv�těvníků (mezi 
500 a� 1000 přístupy za týden), 

v březnu 2002 proběhla zásadní 
přestavba těchto internetových 
stránek. 

Správa internetové sítě 
v budově na Senová�ném 
náměstí
Podařilo se výrazně zvý�it 
výkonnost internetového připojení 
z hlediska v�ech u�ivatelů (2 
Mb/s) a zajistit pokračování 
spolupráce se solidní Þ rmou 
(KARPO Consulting, s.r.o.) pro 
soustavný servis provozu této 
sítě za rozumnou cenu. Část 
prostředků tohoto projektu 
byla investována do moderních 
softwarových produktů 
zvy�ujících kvalitu provozu v celé 
síti.

ARCHA
Přes výrazná vnitřní úsporná 
opatření byl pro ARCHU rok 2002 
mimořádně úspě�ný, vy�lo v�ech 
deset čísel a podařilo se vydat tři 
speciální přílohy.

2003
Poji�tění
Ačkoli pro rok 2003 byla pojistná 
smlouva uzavřena mezi ČRDM 
a Generali Poji�ťovnou a.s. jako 
v předchozích letech, ČRDM 
nakonec nezprostředkovávala 
pojistku pro KSDM, který se v 
průběhu roku rozhodl uzavřít 
pojistnou smlouvu samostatně. 
Administrativní potí�e s tím 
spojené výrazně zkomplikovaly 
výplatu dotace na pojistku ze 

strany M�MT. Nakonec M�MT 
dotaci poskytlo, ale pouze pro 
členy do 26 let. Celou zále�itost 
se podařila zvládnout jen díky 
velkorysosti Generali Poji�ťovny 
a.s.

Bambiriáda 2003
(podrobnosti na str. 19)

www.adam.cz
Od 1. 6., kdy zaniklo NICEM 
sloučením s ČRDM je tento 
informační portál plně ve správě 
ČRDM.

Internet v budově na 
Senová�ném náměstí
se zatím daří udr�et v provozu i 
přes ni��í dotaci ne� v předchozím 
roce. V současnosti ho vyu�ívá 
25 neziskových organizací a 4 
komerční subjekty.

ARCHA
Na ročník 2003 je naplánováno 
6 řadových čísel a dva speciály, 
tento plán se zatím daří dodr�et 
a byla vydána jedna speciální 
příloha.

Co se teprve chystá:

Semináře
Setkání 2003 proběhne v říjnu 
a v listopadu budou následovat 
Semináře v rámci CVVZ 2003 
v Brně � pro úspěch budou 
zopakovány loňské semináře 
�Duchovní výchova v �ivotě 
oddílu�, �Jak média utvářejí ná� 
�ivot�, �Informace, zpravodajství, 
informační toky�.

Povídání na oslavě
26. června se v restauraci Zlatá lyra v Michalské ulici 
konala oslava u příle�itosti pátého výročí České rady 
dětí a mláde�e. Zúčastnilo se mnoho známých i méně 
známých tváří, mezi jinými pan ředitel IDM M�MT 
mgr. Pavel Janík, mgr. Jindřich Fryč, ředitel odboru 
mláde�e M�MT nebo ing. Petr Hájek, prokurista 
Generali Poji�ťovny a.s. (u ní� je ČRDM kompletně 
poji�těna).
V uvolněné příjemné atmosféře zaznělo mnoho přání k narozeninám ČRDM. Co například popřála 
předsedkyně Jana Vohralíková? 
�Já bych si stra�ně přála, aby si Česká rada do dal�ích pěti, deseti let vzpomněla na to, s čím začínala. 
Cíle, které jsme si tenkrát říkali a hodnoty, které jsme si slibovali, �e budeme vyznávat � a jestli si dobře 
pamatuji, tak to bylo v�dycky o otevřené a fér komunikaci, o tom, �e nikdy nebudeme bojovat pod pás, o 
tom, �e budeme důvěryhodní a uznávaní partneři, právě proto, �e budeme seriózní. Jestli nám tohle vydr�í, 
tak se nebojím ani o sjednocovací procesy, ani o nic dal�ího, proto�e to místo na slunci v�dycky budeme mít. 
Ale aby nám to vydr�elo, potřebujeme hodně velkorysosti. Potřebujeme si znovu a znovu uvědomovat takové 
to staré mu�ketýrské heslo: jeden za v�echny, v�ichni za jednoho. Samostatně nedoká�eme nic. Bude to 
čím dál hor�í a situace, jaká je dnes ve státní správě, nám to dává hodně, hodně jasně znát. Kdy� budeme 
dohromady a doká�eme se uvnitř dohodnout na jednom hlase, tak nám to půjde. Tak. Na zdraví��

  ROKY ŽIVOTA ČRDM
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Povězte je�tě něco k tématice, 
která se objevovala v těch 
písničkách�
Přiznám se, �e jsme ji zase tolik 
nedodr�eli, byla tam nějaká 
�ádost, abychom zpívali o vodě 
a o loďkách � to byla v podstatě 
ta první píseň, ale pak u� to byly 
více méně spirituály z na�eho 
repertoáru, tak�e tam se u� ty 
texty na objednávku moc změnit 
nedají� 

A je�tě poslední otázka � jak 
na vás celkově působí zdej�í 
atmosféra?
Tak atmosféra příjemná, jak 
říkám � nehrajeme na takových 
akcích často, spí� máme svoje 
koncerty, nebo hrajeme na 
festivalech, je to pro nás vlastně 
taková vzácnost, tak�e si to 
u�íváme jak mů�eme. 

Dal�ím osloveným byl Ondra Pohanka � člen Republikové rady Kruhu sdru�ení dětí a mláde�e. Rozhovor 
jsem zavedl na téma vztahu mezi Kruhem a ČRDM a na pohled do budoucnosti. Pova�oval jsem za 
zajímavé, aby se na stránkách Archy objevilo i stanovisko �druhé strany� k tomuto tématu. A o čem jsme si 
povídali?

Ty jsi tady dnes v podstatě jako 
nejvy��í představitel Kruhu, který 
byl pozván, jaká je přesně tvoje 
pozice v Kruhu?
Jsem nejvy��í představitel Kruhu, 
který tady je, ne který byl pozván, 
byl pozván i prezident Kruhu 
Milan Kroupa. Já  jsem člen 
Republikové rady. 

Tak trochu pro čtenáře � čím se 
zabývá� v Kruhu, jaká je tvoje 
práce?
Já tam nejsem dlouho, měli 
jsme zatím jen jedno zasedání 
Republikové rady, ale u� v tuhle 
chvíli je z jednání, která o tom 
vedeme, jasné, �e já budu mít 
na starosti zahraničí a �e budu 
asi hodně zasahovat do toho, jak 
bude vypadat zpravodaj, případně 
webové stránky, no a samozřejmě 
bych se rád anga�oval v tom, jak 
to bude vypadat s jednáním o 
národní radě.

To je samozřejmě téma, ke 
kterému směřuji. Jaký je teď 
takový oÞ ciální přístup Kruhu 
k tomu, jak se v poslední době 
vyvíjí situace mezi Kruhem a 
ČRDM? Jak k tomu vlastně Kruh 
přistupuje, je vůbec v zájmu 
Kruhu, aby do�lo ke sloučení 
s ČRDM?
Přístup Kruhu je opatrný. 
OÞ ciálně. Kruh si uvědomuje 

� napsali jsme to i do výroční 
zprávy �, �e jsme v závěrečném 
období na�í existence, �e musí 
dojít k přerodu do nějaké jiné 
organizace národní rady. A jestli 
je zájmem Kruhu vznik téhle 
rady? No, zájmem Kruhu jako 
takového asi vznik národní rady 
není, proto�e Kruh v tu chvíli 
skončí. Kruh tady není proto, 
aby hájil svoje zájmy, ale aby 
hájil zájmy organizací, které 
zastře�uje, a v jejich zájmu to 
stoprocentně je. Zájmem Kruhu 
tedy je � spí� to dostal za úkol, 
ne� �e by to bylo jeho zájmem 
� vést jednání k tomu, aby 
se vstupem České republiky 
do Evropské unie, s čím� se 
počítá v květnu pří�tího roku 
� vznikla národní rada a já jsem 
stoprocentně přesvědčen, �e to 
tak dopadne. 

Tak�e potom se Kruh spojí 
s ČRDM a vznikne jedna 
kompletní zastře�ující organizace. 
Tohle bude výrazný posun 
z hlediska reprezentace 
v zahraničí. Pokud vím, byly tu i 
nějaké tlaky právě ze zahraničí, 
aby se to změnilo?
Myslím si, �e to je i jeden 
z důkazů, �e jsme schopni 
spolupracovat, kdy� o to jde. U� 
del�í dobu jezdí na statutární 
zasedání Evropského fóra 

mláde�e v�dycky jeden zástupce 
Kruhu a v poslední době Pavel 
Trantina jako zástupce ČRDM 
a tohle se, doufám, mů�e leda 
rozvinout. Proto�e to zastoupení, 
které my teď v podstatě 
nemáme oÞ ciální � Kruh je jen 
pozorovatelem Evropského fóra 
mláde�e, přejde s tím, �e tady 
vznikne národní rada mláde�e, 
doplní jeho členství a my v tu 
chvíli budeme moci přijít na 
jednání Valného shromá�dění 
nebo Rady členů a říci �my jsme 
tady plný člen a my chceme tohle 
a tohle�. Teď tam máme právo 
pouze přihlí�et a to je v�e. 

Tak�e ta roz�těpenost � to, �e 
tady existují dvě organizace � by 
mohla být důvodem, proč Česká 
republika nemá významněj�í roli?
To je samozřejmě tím důvodem. 
Asi je zbytečné říkat, �e Kruh u� 
mohl být plným členem a nebýt 
ČRDM, tak u� bychom tam plné 
zastoupení měli, ale já to takhle 
nevidím jako nějakou křivdu 
� myslím, �e to je svým způsobem 
dobře, �e Kruh, který za�tiťuje 
men�inu organizací, nemá plné 
členství, a �e je správné, aby to 
plné členství měla a� Národní 
rada mláde�e.

-oko-

Mů�u vám polo�it několik otázek?
Samozřejmě�

Čekal jsem spí�e odpověď �Beze 
v�eho�, proto�e přesně tak se 
jmenuje va�e kapela� (smích) No, 
pojďme dále. Co vám organizátoři 
v�echno řekli, kdy� jste byli 
zváni na oslavu, řekli vám jen 
repertoár, který by od vás asi tak 
čekali, nebo i něco víc? Co víte o 
lidech, kteří se tady dnes objevili?
Tak věděli jsme, �e to je oslava 
pátého výročí Rady dětí a 
mláde�e, v podstatě i proto jsme 
na takovouhle akci při�li. Není 
úplně na�ím zvykem hrát na 
večírcích, nicméně vzhledem 
k tomu, �e téměř tři čtvrtiny 
kapely tvoří pedagogové, případně 
budoucí pedagogové, přeci jen 
Česká rada dětí a mláde�e s tím 
má něco společného, tak�e nám 

to bylo poměrně i blízké. 

Tak�e v kapele hrají je�tě 
studenti?
No někteří věční studenti � vedle 
mě sedí třeba Honza, ten bude 
studovat dokud bude moct, je na 
Pedagogické fakultě. Jinak zase 
na druhou stranu vět�ina lidí 
pracuje � Radka třeba (zpěvačka 
� pozn. red.) na základní �kole�

Je�tě kdybyste mohl přiblí�it 
repertoár, který jste tady dneska 
večer hráli?
Byly to převá�ně spirituály, co� je 
taková na�e doména, jinak tro�ku 
swingovek, dokonce tam byla 
jedna píseň na přání � byla to ta 
od dětí, kterou jsme to zahajovali 
� ta od Spirituál kvintetu, to bylo 
na objednávku. 

Dva přítomné jsem oslovil a polo�il jim několik otázek. Nejdříve jsme si povídali s Michalem Miklánkem, 
kapelníkem hudebního tělesa Bezef�eho � tato skupina výrazně přispívala k příjemné náladě celého večera 
svými �ivými, tak trochu swingovými rytmy.

  ROKY ŽIVOTA ČRDM
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Kancelář. U neziskové organizace čítající maximálně 
pár set členů to bývá skoro v�dycky tak, �e kance-
lář = byt předsedy nebo hospodáře té organizace. 
Osazenstvo � předseda, hospodář, nezřídka i věrné 
man�elky/man�elé. Jakmile v�ak �naroste� tako-
vá neziskovka do tisíců, pak � chtěj nechtěj � stojí 
před dilematem: Buď si vytvoří profesionální zázemí 
představované aspoň jedním placeným pracovníkem 
a jednou místností, kde kromě �idle a stolu je také 
prostor pro �lejstra a materiály�, k tomu telefon, 
počítač � nejlépe s připojením na internet; nebo se 
pokusí udr�et dosavadní styl práce � a dřív nebo 
později dílem u�tve, dílem poztrácí tu hrstku dobro-
volných nad�enců, kteří po své mnohahodinové pra-
covní zátě�i a někdy i dal�ím kole v rodině dr�í svůj 
�spolek� nad hladinou. Ano � správně předpokládá-
te, �e následně přestane být neziskovou organizací 
s více ne� tisícovkou členů � a aspoň na nějakou do-
bu (mo�ná nav�dy) přestane mít problém s tím, jestli 
si má vytvořit profesionální zázemí čili kancelář.
Svůj problém rozhodnutím vytvořit profesionální zá-
zemí v�ak ze světa nezprovodí ani ta NNO, která se 
pustí po dosud nevy�lapaných cestách. A je nabíled-
ni, kvůli čemu: otevře se nekonečný příběh hledání 
peněz pro zaplacení �kanceláře�. Samozřejmě v prvé 
řadě aspoň toho jednoho profesionálního pracovní-
ka. Kdy� na ministerstvu Þ nancí v první polovině 
90. let � to tam vládl Ivan Kočárník � vymý�leli pra-
vidla pro Þ nancování neziskových organizací, měli 
jasno předev�ím v tom, �e zásadně je třeba omezit 
dotační prostředky na jejich profesionální zaměst-
nance a na zahraniční aktivity. Tedy právě na ty 
nezbytné polo�ky činnosti NNO, na které se peníze 
od vlastních členů získávají velmi obtí�ně. Zejména, 
pokud by to měly být peníze na platy profesionálů 
udr�ující aspoň jakous takous relaci s tím, co by si 
tito profesionálové (právníci, ekonomové, �pičkoví 
mana�eři) vydělali jinde. Za�il jsem to v Junáku, 
kde jsem v té době byl členem ústřední rady. Ani 
tak veliká organizace, jakou je Junák, si s tím po 
vět�inu 90. let nedovedla poradit. Výsledkem bylo 
to, �e standardními zaměstnanci její kanceláře by-
li buď důchodci nebo pracovnice, od kterých bylo 
mo�no očekávat leccos, ale určitě ne �pičkovou 
profesionální práci. Tam teprve zásadní (několika-
násobné) zvý�ení registračních příspěvků vytvořilo 
zdroje, z nich� bylo od roku 1998 mo�né postavit 
profesionální zázemí, které mělo aspoň �anci zvládat 
úkoly, jaké �ivotaschopnost padesátitisícové organi-
zace nutně vy�aduje.
Svou Kancelář má i Česká rada dětí a mláde�e. I 
tahle kancelář začínala typicky: s jedním zaměst-
nancem, který � aby bylo ka�dému jasné, �e oprav-
du má co dělat � byl i místopředsedou ČRDM a 
navíc předsedou Pionýra. Faktem je, �e organizační 
řád Kanceláře předpokládal kmenových zaměst-
nanců pět: výkonný ředitel, jeho asistent, účetní, 
samostatný odborný pracovník pro informatiku, 
samostatný odborný pracovník pro zahraničí. Ten-
hle stav � pět plných pracovních úvazků � se nikdy 
od vzniku ČRDM nepodařilo naplnit. V současnosti 
je tu sice pět lidí zaměstnáno, dokonce v podstatě 
na těch pozicích, které předpokládal původní záměr, 
ale dva pracovníci � pro informatiku a pro zahraničí 

� jsou jen na poloviční úvazek. A co�e tahle Kance-
lář ve skutečnosti dělá? Tady máte � jen telegraÞ cký 
� přehled:
Přímá podpora sdru�ení dětí a mláde�e 
�  servisní činnost: informace o jednání orgánů 

ČRDM (VS, představenstvo atd.), informace za-
sílané na ČRDM kvůli rozeslání sdru�ením (z 
M�MT i odjinud), právní servis (FDM, smlouvy), 
servis v budově na Senová�ném náměstí (chod 
Kanceláře, internet síť LAN, nájmy, telefony, 
provoz zasedačky apod.)

�  vzdělávací činnosti: semináře pořádané ČRDM 
(Setkání v Senátu apod.), aktivní účast na semi-
nářích pořádaných někým jiným, psaní �osvěto-
vých� článků do různých médií (nejen na�ich), 
podíl na přípravě akreditačních podmínek pro 
vedoucí a sdru�ení

�  poji�tění pro sdru�ení dětí a mláde�e + marke-
tingová spolupráce: úrazové poji�tění, poji�tění 
odpovědnosti za �kodu, cestovní poji�tění, poji�-
tění nemovitostí

Publikační činnost 
� zpravodaj ARCHA (včetně přílohy pro sdru�ení)
� internetové stránky: CRDM.cz, ADAM.cz , Sidliste.cz
� výroční zpráva ČRDM
� propagační materiály ČRDM i členských sdru�ení
� metodické publikace (Právní minimum, Bezpeč-

nostní pravidla činností s dětmi a mláde�í atd.)
Celorepublikové prezentační akce 
� Bambiriáda (komplexní servis, hospodaření, 
propagace)
� CVVZ (prezentace ČRDM, aktivní účast na semi-
nářích, fórech a dílnách)
� REGIONTOUR (prezentace ČRDM a spolupráce 
s ostatními sdru�eními)
� aj.
Dal�í PR aktivity
� Kulaté stoly s VIP (zaji�tění účastníků i hostů, 

místa setkání, informací pro účastníky)
� Cena Přístav (kompletní agenda ceny pro komu-

nální politiky)
� Kormidlo (vytvoření a rozvoj struktury odkazů 

v oblasti výchovy, popis kategorií, naplňování 
odkazy)

� Asociace neziskových organizací ČR (organizační 
výbor celostátní konference aj.)

Spolupráce na tvorbě právních norem
� zákony (o podpoře práce s dětmi a mláde�í, o 

ochraně zdraví, o asignacích, o spolcích)
� vyhlá�ky a jiné normy (např. hygienická vyhlá�-

ka) 
Zahraniční a mezinárodní aktivity 
� projekty týkající se zahraničí (jak pro M�MT a 

ČNA Mláde�, tak jiné)
� zaji�ťování provozu www stránek Evro-

pa.Adam.cz a CzechYouth.Adam.cz
� zahraniční cesty z pověření ČRDM
� zahraniční hosté na pozvání ČRDM 
Kompletní vypracovávání projektů ČRDM (s vý-
jimkou zahraničních)
� pro M�MT (včetně v�ech doplňků a vyhodnoco-

vání), pro Ministerstvo obrany
� pro ostatní instituce (např. NROS, VIA)

Jiří Zajíc, ředitel Kanceláře ČRDM

Ta naše Kancelář
Motto

Pro řešení praktických úkolů a k zajištění organizačních záležitostí je 
zřízena Kancelář ČRDM



  ČRDM

13

dá střecha si v tomto roce administruje úrazové po-
ji�tění sama. Anebo jinak: Kancelář ČRDM zaji�ťuje 
servis této pojistky pro svá sdru�ení a sdru�ení Se-
skupení, Kruh pak pro svá členská sdru�ení. M�MT 
uhradilo úrazové poji�tění v�em členům zastře�e-
ných sdru�ení do 26 let věku, platbu za ostatní čle-
ny si musely střechy hradit ze svého. ČRDM oceňuje 
letitou podporu M�MT tomuto projektu � pova�uje 
hrazení úrazové pojistky státem za významný počin 
M�MT v rovině Þ nanční i morální jako symbol vyja-
dřující přínos občanských sdru�ení dětí a mláde�e. 
Doufáme, �e tato podpora bude pokračovat i v pří�-
tích letech, tentokrát ji� bez otřesů, je� jsme v leto�-
ním roce za�ili.

Pojistná smlouva pro cestovní poji�tění byla uza-
vřena s Generali Poji�ťovnou a.s. v roce 2000 a vzta-
huje se na členská sdru�ení v�ech střech, uvedená 
v seznamu pro úrazovou pojistku. Samozřejmě, �e 
si ka�dé členské sdru�ení mů�e samo zvolit, s kým 
si v případě cesty do zahraničí pojistku uzavře, nic-
méně stávající smlouva je velmi kvalitní nabídkou. 
V současné době vedeme jednání s GP o dal�ím 
zjednodu�ení a zrychlení administrace, abychom 
sdru�ením usnadnili její sjednávání a mohli poskyt-
nout kvalitní informace. 

Rámcová pojistná smlouva o poji�tění odpo-
vědnosti za �kodu byla uzavřena s Generali Po-
ji�ťovnou a.s. v roce 2000 na dobu neurčitou. Tato 
smlouva platí výlučně pro členská sdru�ení ČRDM. 
Sdru�ení se rozhodla dle vlastního uvá�ení, zda 
pojistné smlouvy vyu�ije, podmínkou je dodání 
jmenného seznamu jednou za čtvrt roku v určeném 
termínu a zaplacení pojistky. 

Ve výčtu pojistek nesmíme opomenout ani fakt, �e 
ČRDM ka�doročně hradí v�em �tábům bambiriád-
ních měst poji�tění majetku.

V roce 2003 zahájila ČRDM a Generali Poji�ťovna 
a.s. přípravu smlouvy o poji�tění majetku, kterou 
by uvítala zejména velká sdru�ení. Návrh pojistné 
smlouvy si ov�em vy�ádá del�í čas na zpracování, 
zejména proto, �e objekty sdru�ení jsou kvalitativně 
značně rozdílné a je nutné určit nějakou obecnou 
klasiÞ kaci majetku a stanovit administrativní po-
stup.

Informace k poji�tění ČRDM naleznete na 
www.crdm.cz. S dotazy se obracejte na zastcrdm@a-
dam.cz.

zpracovala Hana Konopiská

Významným servisem ČRDM pro členská sdru�ení 
jsou kvalitní pojistné smlouvy, jich� mohou vyu�ívat 
(úrazová, cestovní, odpovědnostní), a jejich adminis-
trace. I to je jedním z mnoha důvodů, proč se ČRDM 
ka�doročně rozrůstá o dal�í sdru�ení.

První smlouva na úrazové poji�tění byla sjednána 
ji� v roce 1999 s Hasičskou vzájemnou poji�ťovnou, 
a.s., od roku 2000 je partnerem ČRDM na základě 
ka�doročního výběrového řízení Generali Poji�ťovna 
a.s. Úrazová pojistka je velmi významná, neboť za-
ji�ťuje úrazové poji�tění pro děti, vedoucí i nečleny 
� účastníky akcí sdru�ení. Kancelář ČRDM v�dy 
administrovala na své vlastní náklady úrazové po-
ji�tění i pro členská sdru�ení dal�ích střech: Kru-
hu sdru�ení dětí a mláde�e, Seskupení sdru�ení 
dětských a mláde�nických organizací, Národního 
informačního centra mláde�e ČR. Například v roce 
2002 bylo poji�těno 42 sdru�ení ČRDM (176 585 
individuálních členů), 44 sdru�ení Kruhu (31 962 
individuálních členů) a 4 sdru�ení Seskupení (3 
268 individuálních členů). Úrazové poji�tění se sta-
lo jedním z ka�doročních projektů ČRDM a rovně� 
M�MT v něm spatřovalo jednu z priorit pro sdru�ení 
dětí a mláde�e a stoprocentně je zastře�eným sdru-
�ením dotovalo. Mimoto se účastníkem úrazové po-
jistky sjednávané ČRDM mohlo v�dy stát i jakékoli 
nezastře�ené sdru�ení dětí a mláde�e či s dětmi a 
mláde�í pracující, uhradilo-li si pojistku samo. Loni 
vyu�ila této mo�nosti 3 lokální sdru�ení. Povinností 
ČRDM, resp. Kanceláře, jako administrátora této 
pojistky, je dbát o řádný průběh této smlouvy (tedy 
zodpovědnost za přípravu a průběh výběrového 
řízení, infoservis pro sdru�ení, metodické pokyny, 
distribuce smluv a formulářů, jednání s GP a M�MT 
apod.).
Leto�ní rok byl, bohu�el, poznamenán snahou ně-
kterých zástupců Kruhu o diskreditaci ČRDM jako 
garanta této smlouvy, co� znamenalo komplikovaná 
jednání o její konečnou podobu. Na�těstí pro člen-
ská sdru�ení nedo�lo ke změně obsahu smlouvy, 
jen se formálně změnilo její záhlaví výčtem v�ech 
stře�ních organizací. To prakticky znamená, �e ka�-

ČRDM a pojištění
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Zákon o dobrovolnictví
Dobrovolná slu�ba, certiÞ kát dob-
rovolníka nebo alespoň ocenění 
dobrovolné práce � to v�echno 
byla témata, která se Česká rada 
dětí a mláde�e sna�ila komuni-
kovat od samého začátku. V�dyť 
přece ten, kdo věnuje část svého 
volného času slu�bě druhým, 
společnosti, je hoden ocenění. Ne 
pro vlastní dobrý pocit, ale třeba 
pro motivaci druhým. CertiÞ kát 
dobrovolníka měl navíc pomáhat 
mladým lidem, kteří se nedosta-
nou na vysoké �koly, zachovat 
si sociální návyky dobrovolnou 
prací v nevládních organizacích 
a navíc získat i dal�í zku�enosti, 
znalosti. Tyto diskuse probíhaly 
ponejvíce kolem návrhu zákona o 
sdru�ování, který ne moc slavně 
skončil a posléze při�el zákon o 
dobrovolné slu�bě. Diskuse kolem 
něho byly dlouhé a pro nás někdy 
překvapující. Přesto�e se v úvodu 
zákona praví, �e práce s dětmi a 
mláde�í je uznávána jako dob-
rovolná činnost, která spadá do 
vymezení tohoto zákona, o něco 
dále se tato skutečnost popírá. 
Zákon toti� říká, �e správný dob-
rovolník je ten, který není členem 
organizace, v ní� vykonává dob-
rovolnou slu�bu. Znamená to, �e 
kdy� člen Junáka vede ve svém 
volném čase oddíl dětí v Junáku, 
není dobrovolníkem dle tohoto 
zákona, ale ve chvíli, kdy� stejnou 
činnost vykonává v jiné organizaci 
např. Pionýr a je akreditován jako 
dobrovolník přes třetí organiza-
ci, je dobrovolníkem dle tohoto 
zákona. Zdá se vám to divné? 
Nám také, ale takhle to nakonec 
skončilo. Proto nám teď nezbývá, 
ne� se tě�it na nový návrh zákona 
o sdru�ování, který by deÞ noval 
vzájemně a obecně prospě�nou 
činnost a napravil to, co se ne-
povedlo. A tak máme před sebou 
zase jednou dost práce�

Jana Vohralíková

Letem světem nejen o hygienic-
ké vyhlá�ce
Stal jsem se, alespoň podle re-
daktorů Archy a jejich naléhání, 
abych psal, nechtěně jakýmsi 
guru hygienické vyhlá�ky, kolem 

jejího� tvoření jsem se (upozorněn 
Petrem Turkem z ČTU) před více 
ne� dvěma lety drobet anga�oval. 
Kolem vyhlá�ky bylo hodně vá�ní: 
jak to bude se sourozenci, kdy� 
děti mají spát jaksi pohlavně se-
gregovány, a sourozenci, na sebe 
zvyklí, jsou zrovna chlapeček a 
holčička třeba devítiletí, co se bez 
sebe ani nehnou, co je to tekoucí 
voda u záchodů a jak jí docílit, co 
udělat, běda, kdy� je ná� tábor 
dlouhý dvacet tři dní a nemáme 
ve stanech pevné podlá�ky...
Je dobře, �e řada kverulantů do 
vyhlá�ky rýpala a �ila, jakkoliv mi 
to občas při�lo tro�ku neuraste-
nické. Já ji teď drobet pochválím, 
napí�u, �e je vcelku rozumná, 
indiáni a jiní hygieničtí táborníci 
�e se při svých rituálech radostně 
a nahatě saunují dokonce podle 
vyhlá�ky (ta bere saunování jako 
očistnou kúru srovnatelnou s 
mytím, občas!), �e tekoucí voda u 
záchodů se dá hravě a umně vy-
ře�it barelem s dávkovačem, pár 
hadičkami, co patnáctiletí tábor-
níci rádi vymyslí a instalují a u� 
jen neradi doplňují...
Pochválím vyhlá�ku a určitě 
někdo napí�e, �e se ke zdravot-
níkům lísám a �e stojí stejně za 
houby. Nestojí. Je vá�ně docela 
rozumná a alespoň u tomíků jsem 
nezaznamenal �ádné velké ryky 
a skřeky vůči ní. Trochu rádo se 
vyhlá�kou děsí a dokola opakuje, 
�e potravinové vzorky, hnusné a 
shnilé, se musejí schovávat. To u� 
ale přece není deset let pravda! 
To kdy� někdy zničeně a nerad 
usednu na toaletu na Masarykově 
nádra�í, jsem �ťasten, �e Prezi-
dent Osvoboditel u� ne�ije, �e ne-
vidí ty hajzly, ano, hajzly, hnusné 
a smrduté a v�elijak ß ikované, 
neevropské a zrovna reakční, je-
zusmarjá! Tam bych posadil na 
tři hodiny v�echny kritiky vyhlá�-
ky a taky v�echny hygieniky, co 
vyhlá�ku moc pro�ívají a se vztý-
čeným prstem kárají na�e vedoucí 
víc, ne� oni zaslou�í. Záchody na 
Masarykově nádra�í a ve vět�ině 
českých nádra�í a taky v metru. 
Na ty by taky měla být vyhlá�ka. 
Je�tě musím napsat, �e obsluha 
toalet, ne, hajzlíků na Masaryko-

Účast na tvorbě právních norem
k činnosti České rady dětí a mláde�e neodmyslitelně patří. Ve Strategii ČRDM 2000 � 2005 je stanovena vize, 
kterou se zástupci ČRDM soustavně sna�í uskutečnit: ČRDM bude respektovanou součástí občanské 
společnosti a hlavním partnerem státu v oblasti politiky a koncepce mimo�kolní výchovy. Jak se 
jim to dařilo u tří významných právních norem, na nich� se podíleli, se dočtete dále.

vě nádra�í, je dvojí. Toaletní mu�i, 
ti jsou tolerantní, liberální a milí, 
ti vám dají hodně papíru. A toa-
letní �eny? Ty �etří. Hrozivě, ale 
přete se s nimi o kousek roličky. 
Já na to nemám sílu.To bych přál 
přednostovi toho nádra�í, nebo 
ministru �imonovskému, aby se 
s nimi přeli! Oni by mi jistě řekli, 
�e WC má v pronájmu ekonomic-
ký subjekt, a pokrčili by rameny. 
To na na�ich táborech je papíru 
v�dycky dost. 
Abych se vrátil k vyhlá�ce. Proto 
a z mnoha jiných důvodů si mys-
lím, �e vyhlá�ka je vcelku solidní, 
dokonce myslí i na to, �e děti 
nemohou spát devět hodin, kdy� 
hrají noční hru, lítají po lese, 
bojí se obě�enců, ječí, pla�í zvěř, 
plní bobříky a pera odvahy, nebo 
u�lechtile dr�í vigilie. Pak jsou 
pravda nevyspalé, ale to patří k 
táboru taky.
Myslím , �e anga�má v�ech zú-
častněných před dvěma lety neby-
lo nadarmo a jsem lehce �ťasten.

Tomá� Novotný

Zákon o práci s dětmi a mláde�í
ČRDM se v roce 2002 významně 
podílela na přípravě Koncepce 
státní politiky vůči mladé gene-
raci do roku 2007 a prosadila do 
ní mnoho námětů v oblasti práce 
sdru�ení dětí a mláde�e z pohledu 
organizací dětí a mláde�e, včetně 
priorit Evropského fóra mláde�e.
Od roku 2001 věnovali zástupci 
členských sdru�ení i ČRDM samé 
velkou pozornost přípravě zákona 
o podpoře práce s dětmi a mlá-
de�í (dnes návrh zákona o práci 
s dětmi a mláde�í). ČRDM k ně-
mu přistupovala se záměrem, aby 
vycházel z pozitivního pohledu na 
dobrovolné pracovníky, oceňoval 
jejich práci s dětmi a mláde�í, 
motivoval je k ní a příli�ně je ne-
zatě�oval dal�ími povinnostmi, na 
druhé straně aby skutečně napo-
máhal ochraně dětí při činnosti ve 
volném čase. Po řadě jednání, mj. 
i zevrubné diskusi s předklada-
telem zákona na představenstvu 
ČRDM, se zdá, �e poslední verze 
ze září 2003 mů�e získat podporu 
ČRDM.

Pavel Trantina
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jednáních o smlouvách začali 
uvědomovat, �e se nejedná jen o 
izolovaný zájem jednoho sdru�ení 
(mnohdy na úkor ostatních), ale 
naopak, �e ČRDM vyvíjí úsilí, kte-
ré ve výsledku pomů�e v�em. 

Nevyskytly se během těch pěti 
let nějaké podstatné různice 
mezi sdru�eními v přístupu 
k téhle zále�itosti? A pokud 
ano � jak se je podařilo překo-
nat?
Vzhledem k mno�ství převádě-
ných objektů je počet těch, které 
se ukázaly z nějakého důvodu 
sporné, vcelku malý. 
Je jasné, �e tam, kde existovaly 
různé představy o tom, kdo má 
objekt nabýt, mohly takové situ-
ace nastat. Cestu k ře�ení vidím 
v dialogu a ve společném hledání 
ře�ení vyu�ití do budoucna. Mys-
lím, �e se tu u� něco povedlo.

Na�e snahy mohly u vněj�ích 
pozorovatelů vyvolávat dojem, 
�e nám jde příli� o majetek. 
Zvlá�tě o skautech je to sly�et 
ka�dou chvíli. Nedostali jsme 
se tím do podobně nepříznivé 
situace jako třeba církve, které 
si snahou po nápravě majetko-
vých křivd uzavřely cestu ke 
společnosti?
Myslím, �e je tu přece jenom je-
den podstatný rozdíl. Majetek 
SSM byl ústavním zákonem hned 
v roce 1990 určen pro vyu�ití dět-
mi a mláde�í. Přitom jeho vyu�ití 
pro mláde� bylo před vstupem 
FDM do likvidace zcela mini-
mální. Navíc se objem majetku 
zvlá�tním způsobem zmen�oval a 
zhor�oval se stav objektů, které 
FDM spravoval. V�em je přitom 
na první pohled jasné, �e např. 
Junák se svou padesátitisícovou 
členskou základnou potřebuje 
pro svou společensky prospě�nou 
činnost zázemí. A to se netýká 
jen Junáka, ale i Pionýra, A-TOM, 

Mohl bys nejdřív stručně říct, 
v čem byl v době vzniku ČRDM 
hlavní problém týkající se Fon-
du dětí a mláde�e z hlediska 
těch, kteří s dětmi a mláde�í 
opravdu něco pořádného děla-
li?

Základní a největ�í problém byl 
v tom, �e majetek určený dětem 
a mláde�i jim v podstatě vůbec 
neslou�il. Zdá se, �e jedinými po-
činy, které z této smutné situace 
poněkud vybočily, bylo vyhlá�ení 
programu �Střecha� v roce 1995, 
kde byl sdru�ením nabídnut do 
u�ívání zlomek celkového počtu 
objektů, a dvě grantová řízení 
v roce 1999, kdy v�ak u� byla 
důvěra ve FDM ztracena. Zbytek 
majetku spravovaný FDM �il od 
roku 1993 svým vlastním �ivotem 
a děti a mláde� z něj �ádný pro-
spěch neměly. 

Trápení s FDM se podstatně 
�zaslou�ilo� o to, �e se koneč-
ně velké organizace spojily a 
začaly � jako Česká rada dětí 
a mláde�e � �táhnout za jeden 
provaz�. Přineslo to ve věci 
FDM nějaký opravdový výsle-
dek? Jaký?
Ano, FDM byl jedním z význam-
ných impulsů pro vznik ČRDM. 
Společné úsilí přineslo konkrétní 
výsledky předev�ím ve spojení sil: 
jednak odborníků, jednak pod-
pory na�eho úsilí v poslanecké 
sněmovně. Poslanci si např. při 

Fond dětí a mládeže - věčné téma
Kdy� v listopadu roku 1990 schválilo Federální shromá�dění tehdej�ího Československa ústavní zákon o 
navracení majetku Socialistického svazu mláde�e lidu ČSFR, málokoho jistě tehdy napadlo, �e by je�tě po 
třinácti letech mohlo být kolem této zále�itosti �dusno�. Tedy rozhodně to nenapadlo velkou vět�inu z těch, 
kterým měl majetek co nejdřív slou�it. Od té doby nejen zmizelo Československo z mapy Evropy, ale zmizela 
i podstatná část tohoto majetku. Na rozdíl od Československa zmizel majetek dokonale a nenávratně. Nikoliv 
ov�em do tajných skrý�í sdru�ení dětí a mláde�e. 
Česká rada dětí a mláde�e od svého vzniku věnovala podstatné síly tomu, aby to, co je�tě zůstalo, konečně 
začalo opravdu dětem a mladým lidem slou�it. K tomu, aby se tím zabývala kompetentně a s patřičnou 
rasancí, vytvořila posléze pracovní skupinu. Jejími členy jsou Kateřina Brejchová (ekonom Pionýra), Tomá� 
Novotný (předseda A-TOM), Ale� Sedláček (náčelník LLM), Franti�ek �majcl (starosta Junáka) a Josef 
Výprachtický (tajemník ústředí Junáka), který je jejím předsedou. A právě jemu patřily na�e otázky.

LLM či dal�ích sdru�ení �

Jaký �scénář� nás nyní ve věci 
FDM čeká? A čím v tom mů�e-
me sami napomoci, aby se tato 
dlouhotrvající kapitola uzavře-
la?
To zále�í na tom, jaké rozhod-
nutí přijme v nejbli��ích dnech 
Poslanecká sněmovna. A to za 
prvé � zda se uskuteční III. kolo 
výběrového řízení. Za druhé � jak 
bude nalo�eno s velkými objekty 
jako je Senová�né v Praze a Čes-
ká v Brně, zda zůstanou určeny 
sdru�ením pracujícím s dětmi a 
mláde�í. Za třetí � zda se podaří 
zjednat nápravu ve věci podmínek 
a smluv, které jdou proti původ-
ním my�lenkám ru�ení FDM a ve 
svých důsledcích omezují a velice 
ztě�ují vyu�ívání převedených 
objektů, komplikují uvedení do 
provozuschopného stavu a navíc 
zvy�ují zatí�ení státního rozpoč-
tu. Je opravdu s podivem, �e 
stát stanovuje drastická opatření 
tam, kde jím jmenovaný správce 
� FDM � neuspěl, ani� měl jaká-
koli omezení. 
Tudí� pomoc vidím v takovém 

apelu na zákonodárce, který by 
ukázal, �e přebrané nemovitosti 
nesouvisí s pokusem o jakékoli 
obohacení, ale se snahou zod-
povědně vytvářet zázemí pro 
bohatou činnost sdru�ení dětí a 
mláde�e.

ptal se Jiří Zajíc
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Setkání v Senátu

1998 � První Setkání se nekonalo 
v senátu, ale v DDM hlavního 
města Prahy v Karlíně. Započalo 
v�ak tradici této akce, proto 
sem jistě patří. Po dlouhé době 
vytvořilo příle�itost pro společnou 
komunikaci sdru�ení dětí a 
mláde�e a o�ivení vzájemné spo-
lupráce. Nejvýznamněj�ím bodem 
programu bylo představení 
materiálu připravovaného M�MT 
spolu s dal�ími státními orgány a 
zástupci sdru�ení dětí a mláde�e 
� �Koncepce státní politiky ve 
vztahu k mladé generaci v České 
republice do roku 2002�.
 
1999 � Setkání zahájil hostitel, 1. 
místopředseda Senátu pan Ivan 
Havlíček, který nad akcí převzal 
zá�titu. Poděkoval v�em za práci, 
ji� tisíce dobrovolných pracovní-
ků s dětmi odvádějí, a připomněl 
nezbytnost spolupráce nezisko-
vého a vládního sektoru. Jana 
Vohralíková, předsedkyně ČRDM, 
v krátkém úvodu naznačila cíle 
setkání� A pak u� se rozeběhl 
připravený program, který se 
zabýval připravovanými programy 
podpory M�MT a přípravou 
zákona o mláde�i, o čem� infor-
moval náměstek ministra �MT 
pan Ladislav Malý, poji�těním, 
prezentací činnosti sdru�ení, 
vznikem nových krajů, vztahy s 
veřejností atd.
V kuloárech zazněl i návrh, 
aby hlavním bodem programu 
pří�tí podobné akce byly právě 
přestávky � během nich toti� 
dochází k desítkám neformálních 
setkání zástupců jednotlivých 
sdru�ení� A to byl přece jeden 
z cílů akce.
Setkání 99 se zúčastnilo 96 před-
stavitelů 69 sdru�ení z celé České 
republiky a hostů � mimo ji� 
jmenované například zástupkyně 

Setkání s názvem Setkání? Mů�e se zdát, �e něco chybí, ale není tomu tak. Tato akce se skutečně jmenuje 
jednodu�e Setkání. Její podstatou, i přes zajímavý program, je toti� hlavně mo�nost pro zástupce sdru�ení 
dětí a mláde�e, bez ohledu na jejich příslu�nost ke stře�ním organizacím nebo počet členů, sejít se jednou 
do roka z celé republiky, a vidět, �e v tom nejsou sami. �e i kdy� ka�dý trochu po svém, pořád táhnou za 
jeden provaz a mají podobné slasti i strasti, tedy aspoň v tom svém �ivotě spolkovém. Toto povzbudivé 
vědomí ale není jediným, co si účastníci odná�ejí s sebou � poka�dé je pro ně připravena spousta u�itečných 
aktuálních informacích a prostor pro diskusi s hosty. A aby bylo vidět, �e si na�í práce někteří vý�e postavení 
také nále�itě pova�ují, tento seminář se koná v prostorách, je� skutečně nikoho nepohor�í � v jednací síni 
Senátu Parlamentu ČR. Příle�itost pořádat takovouto akci na senátní půdě rozhodně není vnímána jako 
samozřejmost � zaslou�í si veliký dík a vděčnost a pro mnohé účastníky je natolik výjimečná, �e by sama o 
sobě mohla být důvodem jejich účasti.
Česká rada dětí a mláde�e pořádala první z těchto Setkání ji� v roce svého vzniku, tedy 1998, od té doby 
mů�eme směle hovořit o akci tradiční � vynechán byl pouze rok 2002, kdy byly v důsledku ničivých záplav 
senátní budovy uzavřeny. V leto�ním roce se mů�ete tě�it na říjen a páté pokračování seriálu Setkání.
Pro přiblí�ení atmosféry a dění na jednotlivých Setkáních následuje chronologické shrnutí čerpající hlavně ze 
star�ích ročníků Archy. 

noznačné deklarování zástupců 
obou stře�ních sdru�ení (ČRDM 
i KSDM) o nutnosti soustředě-
né práce na krajské úrovni bylo 
velmi důle�ité. 
Zástupci různých platforem i 
zcela volně působících sdru�ení 
se shodli, �e � přes různé pohledy 
na jednotlivosti � je potřebné 
v tradici těchto setkání pokračo-
vat.

2001 � Tento ročník za�tiťoval 
přímo předseda Senátu Parla-
mentu ČR Petr Pithart. Se�lo 
se zde 68 zástupců sdru�ení 
dětí a mláde�e. Vět�inu měli ti, 
kteří patří k men�ím sdru�ením, 
mnohdy �nezastře�eným� ani v 
ČRDM, ani v KSDM.
Na začátku vystoupil ing. Petr 
Hájek z Generali poji�ťovny a.s., 
která zaji�ťuje poji�tění občan-
ských sdru�ení dětí a mláde�e. 
Pak ředitel odboru mláde�e 
M�MT ČR mgr. Jindřich Fryč 
objasnil vývoj příprav návrhu 
zákona o podpoře výchovy dětí a 
mláde�e. Na něj navázali zasvě-
cenou prezentací tématiky dob-
rovolnické slu�by předsedkyně 
ČRDM ing. Jana Vohralíková a 
dr. Jiří To�ner z Národního dob-
rovolnického centra Hestia. Po 
obědě představili své instituce 
ředitel mgr. Pavel Janík z IDM 
M�MT a generální sekretář Hana 
Konopiská z NICEM. Na závěr 
při�ly informace o dosavadních 
zku�enostech s novou hygie-
nickou vyhlá�kou od MUDr. 
Petra Turka, který se významně 
podílel na prosazení korektur ve 
prospěch na�ich sdru�ení.
Mezi účastníky proběhla 
anketa o jejich dojmech, kterou 
naleznete v Ar�e 5/2001 nebo na 
www.adam.cz, její výsledky jsou 
velmi pozitivní.

ředitele odboru pro mláde� M�MT 
Zora Dvořáková, ředitel Institutu 
dětí a mláde�e Petr Pajkrt a dal�í. 

2000 � Účastníky přivítal 1. 
místopředseda Senátu P ČR pan 
Ivan Havlíček, který měl i v tomto 
roce nad akcí zá�titu. Se�li se 82 
zástupci z 61 sdru�ení. 
Letos organizátoři připravili 
program, který byl směřován 
předev�ím dovnitř na�eho 
sektoru. Za stě�ejní lze označit 
témata jako poji�tění a ře�ení 
krajských reprezentací sdru�ení 
dětí a mláde�e.
Vedle nich byla řeč pochopitelně 
i o celé řadě dal�ích aktivit. O 
bolavé a v mnoha pádech skloňo-
vané prezentační činnosti, o pre-
ventivním rozměru na�ich aktivit 
i o právních normách ovlivňu-
jících na�e akce. Vzru�ení se 
nedalo přehlédnout v okam�iku, 
kdy se diskuse stočila na proble-
matiku Fondu dětí a mláde�e.
Organizátoři letos nenaplnili 
program �nadoraz�, aby vy�li 
vstříc dřívěj�ím po�adavkům vol-
něj�ího rozvr�ení času. 
Řada vystoupení přispěla k vy-
jasnění některých jakoby zaml-
�ených momentů na�í práce � za 
zvlá�ť významný je mo�né označit 
právě blok jednání týkající se 
vytváření krajských reprezentací 
sdru�ení dětí a mláde�e. Jed-



Právní minimum 
vedoucího dětského 
kolektivu
Tato publikace vy�la 
ji� ve třech vydáních 
a na�la si cestu k ti-
sícům vedoucích od-
dílů, smeček, kmenů 
či klanů. U� to, �e u 
jejího zrodu stáli pionýři a přitom 
se záhy stala doporučenou pro 
vůdcovské zkou�ky skautů, svěd-
čí o tom, jak dalece překračuje 
hranice jednotlivých sdru�ení. 
Ka�dé vydání reagovalo na aktu-
ální podstatné změny ve v�ech 
právních předpisech, je� ovlivňují 
činnost sdru�ení dětí a mláde�e. 
ČRDM se na tomto projektu po-
prvé podílela v roce 1999, kdy se 
dohodla se sdru�ením Pionýr na 
vzájemné spolupráci a převza-
la zaji�ťování distribuce, v roce 
následujícím ji� převzala projekt 
celý. Zatím poslední, třetí vydání 
spatřilo světlo světa v roce 2001. 
To bylo obohaceno o dvě přílohy: 
o rozsáhlej�í práce odborníků 
zabývající se stále naléhavěj�ím 
problémem nejen činnosti výchov-
ných sdru�ení, ale celé na�í spo-
lečnosti � extremismem (zejména 
nacionálním) a jeho nábo�enskou 
podobou � sektářstvím.
Cílem publikace v�dy bylo, aby 
v ní čtenáři na�li mnohem víc, 
ne� kolik budou potřebovat při 
práci se �svými� děvčaty a kluky. 
Zpočátku odpudivá ko�ená řeč 
paragrafů toti� poskytuje celou 
řadu informací, které mohou být 
nesmírně důle�ité i v ka�doden-
ním osobním �ivotě. 

Bezpečnostní pravidla činností 
s dětmi a mláde�í 
Publikaci zabývající se tímto 
tématem vydala ČRDM poprvé 
v roce 1999 � cílem bylo vytvoření 
obecného studijního materiálu 
pro dobrovolné pracovníky s dět-
mi a mláde�í k otázkám zaji�tění 
bezpečnosti při činnostech kolek-
tivů dětí a mláde�e. 
V roce 2001 mělo dojít k pláno-
vané novelizaci této velmi �ádané 
příručky, ale diskuse o metodické 
kvalitě prvního vydání i některé 
obsahové nejasnosti vedly ke zby-
tečným průtahům, tak�e ČRDM 
dala raději na podzim 2001 před-
nost vydání diskusního průvodce 
Mladí lidé v měnících se společnos-
tech, o něm� bude řeč je�tě ní�e. 
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Získaný čas a Þ nanční prostředky, 
o ně� bylo vydání kní�ky Mladí lidé 
v měnících se společnostech levněj-
�í ne� plánovaná novelizace �Bez-
pečnosti�, vyu�ila ČRDM k zadání 
tří srovnávacích studií, je� měly 
přinést odpověď na otázku, která 
ze stávajících příruček �Bezpeč-
nosti� dosud vydaných neziskový-
mi organizacemi je nejkvalitněj�í. 
Jednu ze studií vypracoval např. 
soudní znalec prof. Václav Ho�ek 
z Katedry pedagogiky, psychologie 
a didaktiky FTVS. V�echny tři ex-
pertní posudky jednoznačně dopo-
ručily vyjít z publikace ČSOP (Čes-
ký svaz ochránců přírody), jejím� 
autorem byl Jan Kutý.
ČRDM akceptovala stanovisko 
odborníků a nejen, �e tím u�etřila 
na výdajích, ale vydala kvalit-
ní publikaci, na její� metodické 
úrovni významně spolupracovalo 
také Tiskové a distribuční cent-
rum Junáka. Příručka vy�la kon-
cem roku 2002 v nákladu 5 500 
kusů a byla velmi rychle rozebrá-
na. Vzhledem k tomu, �e poptáv-
ka po ní je značná, ČRDM uva�u-
je o reedici, co� ov�em jako v�dy 
závisí na Þ nančních prostředcích.

Ahoj, Úmluvo
Jak název napovídá, 
publikace se sna�í vy-
lo�it jednotlivé články 
Úmluvy o právech dí-
těte, a tím roz�iřovat 
právní povědomí dětí 
i dospělých. Obsah 
Úmluvy je zde přiblí-
�en dvěma způsoby: výkladem 
článků textem srozumitelným i 
pro děti a krátkými komiksovými 
příběhy tematicky odpovídajícími 
jednotlivým článkům, je� publi-
kaci o�ivují a přibli�ují její obsah 
i nejmlad�ím čtenářům. Kromě 
přesného znění jednotlivých člán-
ků zde naleznete i náměty, úkoly 
a otázky k ře�ení pro děti nejrůz-
něj�ího věku a slovníček cizích 
pojmů. Velkou předností je, �e 
publikace je vydána na samostat-
ných listech, co� umo�ňuje její 
variabilněj�í pou�ití.
Je určena dětem a studentům 
základních a středních �kol, ale 
také učitelům, vedoucím oddílů, 
pracovníkům DDM a dal�ím od-
borníkům pracujícím s dětmi. 
My�lenka na takovýto projekt 
vznikla ji� někdy v roce 1994, 
ale teprve pod garancí ČRDM a 

Publikační činnost
Je jedním z významných přínosů ČRDM sdru�ením dětí a 
mláde�e. Kromě časopisu Archa ČRDM vydává metodické 
příručky, je� svým zaměřením přesahují zájem jednotlivých 
organizací. Jejich cílem je usnadnit práci dobrovolným 
pracovníkům s dětmi a mláde�í a přiná�et zajímavé podněty pro 
činnost sdru�ení i pro jednotlivce.

s Þ nanční podporou M�MT a dal-
�ích spolupracujících subjektů 
(Generali Poji�ťovna a.s., Pionýr a 
Nadace Dětem 3. tisíciletí) mohla 
počátkem roku 2001spatřit světlo 
světa. Perspektivně by mohlo dojít 
k novému zpracování, třeba ve 
spolupráci s dal�ími neziskovými 
organizacemi zabývajícími se prá-
vy dítěte.

Mladí lidé v mě-
nících se společ-
nostech
ČRDM se v roce 
2001 podaři-
lo získat práva 
k překladu vel-
mi zajímavého 
materiálu, který pro mladé lidi 
v zemích, je� po roce 1990 dostaly 
příle�itost vyjít na cestu k demo-
kracii, připravil UNICEF (Dětský 
fond Organizace spojených náro-
dů) a WOSM (Světová organizace 
skautského hnutí). Základem byl 
rozsáhlý průzkum, jej� v letech 
1990 a� 1998 provádělo Výzkum-
né centrum UNICEF právě v těch-
to evropských zemích. Společně 
s více ne� dvěma stovkami mla-
dých lidí z různých západoevrop-
ských zemí vyhodnotilo výsledky 
stovek �etření, rozhovorů, anket, 
průzkumů a diskusí. Kniha na-
bízí jejich společný pohled na 
nás. V kapitolách �Mláde� v čase 
změn�, �Zdraví�, ��kolní léta�, 
�Pracovní �ivot�, �Konß ikt se zá-
konem� a �Mladí občané� posky-
tuje řadu důle�itých informací 
a údajů a na základě nich klade 
otázky mladým lidem, kteří mají 
zájem o svém �ivotě přemý�let. 
Mladí lidé v měnících se společ-
nostech poskytují mladým lidem 
u nás náměty, jak a kde v�ude ve 
svém �ivotě mohou uplatnit prin-
cipy obsa�ené v Úmluvě o právech 
dítěte. 
Kromě M�MT se na Þ nancování 
vydání této publikace podílela 
česká odbočka UNICEF. Kvalitní 
provedení zajistilo Tiskové a dis-
tribuční centrum Junáka; pře-
kvapivě svě�í, inspirující a zá�iv-
nou publikaci podpořil kvalitním 
překladem Pavel Trantina.
Kromě sdru�ení dětí a mláde�e 
byl značný zájem i ze strany zá-
kladních a středních �kol, tak�e 
5 000 výtisků bylo v krátké době 
zcela roz�ířeno mezi čtenáře.
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Kde a jak ČRDM prezentuje sebe i druhé
Česká rada dětí a mláde�e pova�uje účinnou 
propagaci činnosti sdru�ení dětí a mláde�e za úkol 
prvořadého významu. Stále hledá nové cesty, jak 
tento cíl uskutečnit, a ji� ověřené příle�itosti se 
sna�í beze zbytku vyu�ívat. Proto také vymyslela 
Bambiriádu jako jedinečnou přehlídku činnosti 
sdru�ení a nabídku vyu�ití volného času dětí a 
mláde�e pro veřejnost. Zprvu nenápadný projekt 
situovaný do Prahy získal během let velký ohlas, 
tak�e leto�ní jubilejní pátý ročník Bambiriády 
pořádalo ji� devatenáct měst po celé České republice 
a zájem měst o její pořádání dále roste. Jedním 
z důvodů, proč mají sdru�ení zájem se Bambiriády 
účastnit či ji přímo pořádat, je bezesporu to, �e 
ČRDM se při ní neomezuje na přehlídku činnosti 
svých sdru�ení, ale prezentovat se zde mů�e jakékoli 
občanské sdru�ení či středisko volného času, je� 
má dětem a mláde�i co nabídnout. Bambiriáda je 
nejúspě�něj�ím projektem ČRDM, o čem� svědčí 
i vzrůstající náv�těvnost: kupříkladu pra�skou 
Bambiriádou pro�lo letos o 50% více náv�těvníků 
ne� loni. ČRDM ka�doročně v červnu vydává Speciál 
Archy věnovaný Bambiriádě a chcete-li se dozvědět 
více o jednotlivých ročnících, pak si nalistujte 
www.bambiriada.cz. Stručnou informaci o nich 
naleznete také na straně 19 této Archy. 
ČRDM se během roku dle svých mo�ností účastní 
akcí, na nich� lze prezentovat nabídku aktivit 
vhodných pro dobré vyu�ití volného času. Největ�í 
příle�itost má na ka�doročním veletrhu Regiontour, 
jen� se koná v lednu v Brně. Regiontour je 
veletrhem nabízejícím mo�nosti tuzemské dovolené 
a ČRDM patří mezi tradiční vystavovatele. Na 
plo�e 150 m2 vyroste na čtyři dny improvizované 
stanové městečko, kde náv�těvníci mohou získat 
nejen propagační materiály a podrobné informace 
o ČRDM, ale některá sdru�ení se tu sama přímo 
prezentují, a to jak předáváním informací o své 
činnosti, tak i jejím aktivním předváděním. Na 
tomto veletrhu je velmi dobře vidět, jak se ČRDM 
a její sdru�ení dostávají do povědomí. Na prvním 
ročníku, jeho� jsme se zúčastnili, se nás vět�ina 

lidí, kteří u nás zastavili, ptala, co �e jsme to vlastně 
za cestovku a po zji�tění, �e jsou vedle, rychle 
ztráceli zájem. Poslední rok ji� nebyla o nouze o 
náv�těvníky, kteří se ptali na kontakty, jednotlivá 
sdru�ení, jestli bude pří�tí rok zase Bambiriáda a na 
spoustu dal�ích věcí.
V minulých letech se ČRDM účastnila obdobného 
veletrhu i v Praze pod názvem Holiday World, kde 
měla jeden stánek a zaměřovala se předev�ím 
na propagaci vlastních aktivit, Bambiriády a 
internetových stránek. Proto�e se veletrh čím 
dál více zaměřoval spí�e na mo�nosti zahraniční 
dovolené, pova�ovala ČRDM dal�í účast za 
neefektivní a leto�ního ročníku se ji� neúčastnila. 
Dal�í zajímavou přehlídkou, na ní� se ČRDM 
prezentovala, byla Schola Pragensis, ka�doročně na 
jaře pořádaná Magistrátem hl. m. Prahy. Výstava 
byla určena předev�ím rodičům hledajícím pro 
své děti vhodnou základní či střední �kolu. Letos 
v�ak Magistrát jarní přehlídku zru�il a zatím není 
jasné, zda se uskuteční v avizovaném listopadovém 
termínu.
Veletrhy a akce pro veřejnost ale nejsou jedinou 

formou prezentace ČRDM. Čas 
od času je dobré se připomenout 
i ostatním, kteří se zabývají prací 
s dětmi a mláde�i. Ideální příle�itostí 
k tomu je CVVZ � Celostátní 
vzájemná výměna zku�eností. 
Tuto akci, pořádanou ka�dý rok 
jinou organizací a v jiném městě, 
nav�těvují stovky lidí z rozličných 
dětských a mláde�nických spolků. 
Předev�ím bě�ní vedoucí oddílů a 
dru�in, pro ně� jsou informace o 
ČRDM často velmi zajímavé, proto�e 
nejsou v takovém kontaktu s její 
činností jako vrcholní představitelé 
jejich sdru�ení.
Mimo zmíněné akce se ale Česká 
rada dětí a mláde�e prezentuje 
nepřetr�itě � chcete-li se o ní dozvědět 
více, nav�tivte její internetové stránky 
www.crdm.cz.

Hana Konopiská a Jakub Kořínek
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Bambiriáda
Základní motivací Bambiriády bylo poukázat 
na význam samotné výchovy a aktivit, které 
napomáhají rozvoji dětí a mláde�e v dospělé lidi 
schopné pro�ít hodnotný �ivot. Tím Bambiriáda 
samozřejmě nabízela prostor  k atraktivní prezentaci 
činnosti občanských sdru�ení dětí a mláde�e a 
středisek volného času z celé ČR a mo�nosti ukázat 
veřejnosti, �e se tato část neziskového sektoru 
významnou měrou podílí na rozvoji občanské 
společnosti. Nezanedbatelným přínosem bylo i 
setkání sdru�ení (dospělých � vedoucích a dětí) a 
jejich vzájemné poznání či netradiční forma náboru 
dětí, získávání dal�ích členů a spolupracovníků. Jak 
ukazuje stále se zvy�ující počet měst, Bambiriáda 
se stává významným komunikačním prvkem 
v rámci regionu � zájem veřejnosti přibývá, podpora 
komunálních politiků, Þ rem a institucí roste. 

1999 � První ročník Bambiriády proběhl pouze 
v Praze, na Dětském a Střeleckém ostrově, 
o posledním květnovém víkendu; ten se stal 
posléze tradičním termínem pořádání i Bambiriád 
následujících. Akce navázala na tradice setkávání 
organizací dětí a mláde�e, přímo pak na Hrad 
patří dětem, a přivítala třicet tisíc náv�těvníků. 
Ji� první ročník zalo�il dobrou tradici bohatého 
doprovodného programu mimo místo konání akce 
jako Dětský sněm či zvýhodněné vstupy do muzeí a 
dal�ích institucí.

2000 � O rok později nezůstává Praha v pořádání 
Bambiriády osamocena � přidává se dal�ích sedm 
měst � Brno, České Budějovice, Chomutov, Krnov, 
Mladá Boleslav, Plzeň a Zlín. Tím se z akce místní 
stala celostátní a velice významná, ka�dým rokem 
se rozrůstá a vstupuje stále více do povědomí 
veřejnosti. Získává zá�titu nejen primátora Prahy, 
ale i tří ministrů.

2001 � Bambiriáda se opět rozrostla, hostilo ji deset 
měst � Brno, České Budějovice, Chomutov, Liberec, 
Lomnice nad Popelkou, Mladá Boleslav, Ostrava, 
Plzeň, Praha a Zlín. Celou akcí se nesla symbolika 
mořeplavectví v duchu hesla �Jsme na jedné 
lodi�, co� ocenili zejména náv�těvníci pra�ských 
ostrovů vychutnávající si jízdy parníkem po 
Vltavě. Vzrůstající počet měst, v nich� Bambiriáda 
probíhala, i náv�těvníků probudil i zájem médií 
vět�í ne� v předchozích letech. Hlavním mediálním 
partnerem byla Česká televize, informace o akci se 
objevily v Českém rozhlase, Mladé frontě dnes, v 
řadě regionálních deníků a v několika týdenících.

2002 � V Praze se Bambiriáda přesouvá na 
Letenskou pláň (z důvodů rekonstrukce ostrovů), 
seznam pořádajících měst je bohat�í o  Chrudim, 

Olomouc, �umperk a Uherské Hradi�tě, Beroun pak 
ve Středočeském kraji vystřídal Mladou Boleslav, 
tak�e pořádajících měst je čtrnáct. Symbolem tohoto 
ročníku byl vláček představující dálky a jejich 
poznávání. Novinkou Bambiriády bylo roz�íření 
slu�eb Médiastanu (on-line zpravodajství, propojení 
měst). Při jejím slavnostním zahájení v Praze byly 
poprvé v historii ČRDM uděleny Ceny ČRDM Přístav 
sedmi komunálním politikům, kteří se významně 
zaslou�ili o podporu práce s dětmi a mláde�í.

2003 � Zatím poslední ročník s mottem �Tvoříme 
barevný svět aneb Čím dnes pomů�eme naplnit 
srdce na�ich dětí, tím ony zítra naplní ná� svět�. 
Ukázal, �e růst Bambiriády se hned tak nezastaví. 
Ubyla sice Lomnice nad Popelkou a Beroun předal 
�tafetu Příbrami, ale v Děčíně, Frýdku-Místku, 
Havířově, Hradci Králové, Karviné a Klatovech 
se letos bambiriádní kolotoč roztočil poprvé, čili 
�bambiriádních� měst bylo tentokrát 19 s ú�asnou 
náv�těvností čítající téměř 250 tisíc lidí. Celá akce 
je ve znamení roz�iřování počtu sdru�ení, jejich 
nabídky, doprovodných akcí i slu�eb. Poprvé je 
Bambiriáda prezentována jako celoroční akce, neboť 
ji� od počátku roku se ve spolupráci se sdru�ením 
Duha konaly doprovodné kulaté stoly, při nich� 
se scházeli mladí lidé, zástupci mláde�nických 
parlamentů, s významnými politickými a kulturními 
osobnostmi.

Nejvýznamnější celostátní akce 
České rady dětí a mládeže



v Praze konzultační setkání). K procesu tvorby Bílé 
knihy přispěla ČRDM projektem internetového 
dotazníku, podílem na uspořádání �národní 
konzultace� a průbě�ným informačním servisem, 
jeho� vyu�ily i orgány státní správy.
V říjnu se poprvé v historii zástupce ČRDM 
zúčastnil jednání Valného shromá�dění Evropského 
fóra mláde�e (na písemnou �ádost z Bruselu jej 
do dvoučlenné delegace přibral KSDM, dosavadní 
pozorovatel ve fóru). Nově zvolený prezident 
Evropského fóra mláde�e nav�tívil v listopadu 
ČRDM.
Rozběhl se velký projekt ČRDM: �Evropa.adam.cz� 
� zpravodajství o Evropě a mo�nostech v ní pro 
českou mláde� na internetu
(http://evropa.adam.cz). ČRDM měla svého 
zástupce ve výběrové komisi programu EU �Mláde��. 
Během roku se mimo jiné uskutečnily zajímavé 
bilaterální akce s Bavorským kruhem mláde�e 
(náv�těva u nich a u nás) a s Radou mláde�e 
Slovenska.

V roce 2001 ČRDM zintenzivnila práci v oblasti 
zahraničních vztahů . Ať ji� svou účastí při 
přípravách Bílé knihy EU o mláde�i, cestami 
na zahraniční setkání a semináře, přípravou 
a administrováním serveru Evropa.adam.cz či 
uspořádáním vlastní akce pro partnerské národní 
rady mláde�e (Setkání v srdci Evropy).
Příprava Bílé knihy EU pro oblast politiky mláde�e 
se zavr�ila představením tohoto dokumentu 
v listopadu 2001 na Kolokviu v belgickém Ghentu 
(Gentu) za účasti české delegace, v ní� nechyběl 
zástupce ČRDM Pavel Trantina. Ten se také 
v průběhu roku aktivně účastnil probíhajících 
diskusí � ať ji� v hospodářské a sociální radě EU, 
na půdě Rady členů Evropského fóra mláde�e 
či v České republice, kde v květnu řídil první 
mezinárodní Setkání v srdci Evropy, nav�tívené 
sedmnácti zástupci deseti národních rad mláde�e ze 
zemí připravujících se na členství v EU. 
Z řad ČRDM rovně� vy�el jediný zástupce českých 
sdru�ení mláde�e na Fóru mláde�e 31. generální 
konference UNESCO v Paří�i. Tato i dal�í pracovní 
cesty �vyslanců� ČRDM do zahraničí (Fórum 
mláde�e Středoevropské iniciativy, Festival 
občanství ve Francii apod.) přinesly spoustu nových 
informací a předev�ím významných kontaktů, které 
jsou pro intenzivní mezinárodní spolupráci klíčové.

V roce 2002 Česká rada dětí a mláde�e roz�ířila 
své mezinárodní aktivity. Stala se členem dvou 
mezinárodních sítí � EAICY (Evropská aliance 
zařízení pro volný čas dětí a mláde�e � www.eaicy.cz) 
a PREMJER (síť evropských regionálních a 
národních rad mláde�e � www.premjer.net). 
V kanceláři ČRDM jsme přivítali dva mladé 
dobrovolníky ze zahraničí a řadu zahraničních 
náv�těv. ČRDM pokračovala v provozování 
serveru Evropa.adam.cz, kde informuje mladé 
lidi o mo�nostech v Evropě, a rozjela i anglické 
zpravodajství o mláde�i v ČR na adrese 
http://CzechYouth.adam.cz. Kromě toho vytvořila a 
spravuje internetové stránky EAICY.
Rok 2002 byl ve znamení pokračování diskusí o Bílé 
knize EU o mláde�i. ČRDM se podílela na překladu 
Bílé knihy do če�tiny a v rámci Národní konference 
o mláde�i řídila diskusní skupinu o mimo�kolní 
výchově a vzdělávání. Místopředseda Pavel 
Trantina zastupoval ČRDM na konferenci �13410s� 
(�Třináctka kandidátských zemí pro náctileté�) 
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Zahraniční aktivity ČRDM
Jako reprezentant velkého mno�ství organizované 
mláde�e u nás si Česká rada dětí a mláde�e 
uvědomuje, �e se podílí na vytváření obrazu 
České republiky v Evropě a ve světě a �e je 
spoluzodpovědná za vývoj �ivotních podmínek pro 
mladé lidi nejen na území na�eho státu.
Za jeden z klíčových úkolů po svém vzniku 
pova�ovala proto ČRDM napojení na zahraniční 
partnery a instituce, stejně jako spolupráci 
s Ministerstvem �kolství, mláde�e a tělovýchovy 
v oblasti zahraničních vztahů..

Ji� v roce 1998 se zástupci ČRDM zúčastnili 
v oÞ ciální delegaci ČR dvou významných světových 
akcí � 1. světové konference ministrů zodpovědných 
za mláde� v Lisabonu a Světového fóra mláde�e 
OSN v Braze (Portugalsko) � a aktivně se podíleli na 
vypracování Bra�ského akčního plánu mláde�e a 
Lisabonské deklarace.

V roce 1999 se více rozeběhla spolupráce se dvěma 
partnerskými radami mláde�e � Radou mláde�e 
Slovenska a Bavorským kruhem mláde�e � po 
náv�těvách jejich valných shromá�dění. Zástupci 
ČRDM pracovali v Komisi mobility M�MT, podíleli 
se na organizaci krátkodobé studijní náv�těvy 
pracovníků s mláde�í na České národní agentuře 
Mláde�. Rovně� reprezentovali ČR na několika 
zahraničních akcích.

V roce 2000 ČRDM nastoupila aktivní kurs 
v zahraničních vztazích. Podařilo se dosáhnout 
toho, �e je Evropským fórem mláde�e pova�ována 
za důvěryhodného partnera, jen� má co nabídnout. 
Proto byli na Evropské setkání mláde�e v Paří�i, 
jím� v rámci EU započaly přípravy k vytvoření tzv. 
�Bílé knihy o mláde�i�, pozváni také dva zástupci z 
ČRDM. Koordinátorem české delegace se navíc stal 
zástupce ČRDM, který udr�oval kontakt s ostatními 
národními koordinátory ze střední a východní 
Evropy (ČRDM nabídla, �e v květnu 2001 uspořádá 



v Budape�ti, kde se hovořilo o zavádění dokumentu 
v zemích EU a zemích kandidátských.
V době Bambiriády proběhlo ji� druhé Setkání 
v srdci Evropy, jeho� se na pozvání ČRDM zúčastnili 
mladí lidé z Polska, Slovenska, Slovinska, Německa 
a ČR.
Významná byla i účast na�ich zástupců na akcích 
v zahraničí: na Fóru pro děti a rodinu pořádaném 
Radou Evropy ve �trasburku, na konferenci 
ministrů zemí Rady Evropy zodpovědných za 
mláde� v řecké Soluni, na konferenci Youropa 
v Dánsku, na konferenci sítě PREMJER v řeckém 
Korintu apod. Dobrou spolupráci má ČRDM s 
Radou mláde�e Slovenska � zúčastnili jsme se 
např. jí organizovaného Mladého parlamentu i 
výročního valného shromá�dění, její zástupci přijeli 
na Setkání v srdci Evropy. ČRDM je zastoupena v 
Česko-slovenské komisi pro spolupráci mláde�e, 
stejně jako v obdobné komisi pro spolupráci s 
Německem, a v roce 2002 se aktivně účastnila jejich 
činnosti.
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Evropské fórum mláde�e po celý rok hledalo cesty, 
jak dosáhnout odpovídajícího zastoupení České 
republiky. Proto jsme měli mo�nost v Praze na 
říjnovém kulatém stole sdru�ení dětí a mláde�e o 
mo�nostech dosa�ení jediné národní rady mláde�e 
v ČR přivítat zástupce Fóra Finna Denstadta a 
místopředseda ČRDM se mohl zúčastnit valného 
shromá�dění Evropského fóra mláde�e na Maltě.

Spolupráce a aktivity z minulých let pokračují 
úspě�ně i v roce 2003. ČRDM se účastní 
jednání a diskusí na evropské úrovni (například 
konference EUR-OP-A v Litvě, Youth Event na 
Krétě), v létě mj. spolupořádala v Praze setkání 
téměř padesáti mladých lidí z 10 zemí pod názvem 
Evropa zítřka. V současné chvíli stojí ČRDM jako 
sebevědomá národní rada mláde�e s dobrými 
vztahy s partnerskými organizacemi v Evropě, je� 
se aktivně podílí na obhajobě zájmů mláde�e i za 
hranicemi státu.

Pavel Trantina, místopředseda a zahraniční 

Krajské rady dětí a mládeže
V souvislosti s reformou státní správy podle 
ústavního zákona 347/1997 o vytvoření vy��ích 
územních správních celků, který rozdělil republiku 
na čtrnáct krajů, vypracovala na sklonku roku 
1999 Česká rada dětí a mláde�e v návaznosti 
na své aktivity z předcházejících období  projekt 
s názvem �Kraje 2000�. Cílem projektu bylo podpořit 
a zejména servisně zajistit my�lenku ustavení 
krajských institucí, je� by reprezentovaly sdru�ení 
dětí a mláde�e.
Jeliko� obdobný projekt pod názvem �Participace 
mláde�e v jednotlivých krajích� podal i Kruh 
sdru�ení dětí a mláde�e, rozhodlo M�MT, aby 
zástupci ČRDM a KSDM pracovali na jednom 
projektu společně.  ČRDM tehdy poukazovala 
na významné odli�nosti v pojetí obou projektů, 
ale chápala, �e vzájemná spolupráce je �ádoucí. 
Zásadní odli�ností se ukázal být náhled na způsob 
vytvoření krajských institucí. Zatímco KSDM 
zastával názor ustavit krajské instituce v podstatě 
direktivně shora, přímo za dozoru zástupce KSDM, 
ČRDM důsledně prosazovala demokratický přístup   
tvorby těchto institucí zdola. V představenstvu 
ČRDM panovala obecná shoda, �e  zakládání 
institucí na úrovni krajů nelze nikterak nařizovat 
a je plně v kompetenci regionů. To ostatně vyplývá 
ji� ze samotné podstaty ČRDM, která je zastře�ující 
servisní organizací a nikoli nadřízeným orgánem.
Přes částečně rozdílný pohled na věc společná 
jednání ČRDM a KSDM nakonec vyústila v dohodu 
o spolupráci podepsanou v srpnu 2000. Její 
podstatou bylo vymezení patronátů nad jednotlivými 
kraji při ustavování krajských institucí, a to 
rovnoměrně půl napůl, ka�dá střecha tak �bděla� 
nad ustavením krajských rad v sedmi regionech. 
ČRDM přijala garanci nad krajem Budějovickým 
(dnes Jihočeským), Karlovarským, Libereckým, 
Pardubickým, Plzeňským, Ostravským (dnes 
Moravskoslezským) a Zlínským. V ka�dém ze sedmi 
krajů se stalo koordinátorem jedno ze sdru�ení 
ČRDM, je� mělo za úkol kontaktovat co nejvíce 
regionálních sdru�ení dětí a mláde�e a oslovit je 

nabídkou k participaci s cílem vytvořit legitimního 
partnera orgánům státní správy, samosprávy a 
v�em dal�ím subjektům � v Jihočeském YMCA 
v ČR, v Karlovarském FoS ČR, v Libereckém Pionýr, 
v Moravskoslezském FoS ČR, v Pardubickém 
SHČMS, v Plzeňském Junák � svaz skautů a 
skautek ČR, ve Zlínském A-TOM. Na Karlovarsku 
převzala později iniciativu vzhledem k vytí�enosti 
zástupců FoS ČR dvojice zástupců Junák � Pionýr, 
z tého� důvodu se na Ostravsku pru�ně chopil 
problematiky A-TOM.  
ČRDM si byla od počátku vědoma, �e vytváření 
krajských subjektů demokraticky �zdola� je 
procesem dlouhodobým a organizačně jistě 
náročným, ale jednotlivá sdru�ení musejí jasně 
deklarovat své zájmy a názory. Byla průbě�ně 
v kontaktu s představiteli v�ech svých regionálních 
sdru�ení a poskytla jim několik metodických 
materiálů (�Základní podkladový materiál pro 
Koncepci práce s dětmi a mláde�í v kraji�; 
�Konkrétní náměty na činnost sdru�ení, jejich 
orgánů a společných institucí na úrovni obcí 
a krajů�; Pokyny k vyúčtování dotace apod.). 
Součástí servisu ČRDM krajským radám bylo 
i odpovídání na mno�ství telefonických dotazů 
a písemných připomínek; názory, náměty, 
připomínky a zku�enosti jednotlivých sdru�ení 
obratem poskytovala v�em zúčastněným. V rámci 
CVVZ 2000 v Českých Budějovicích uspořádala 
seminář �Pře�ijeme rok 2000? � zaměřený právě na 
problematiku zakládání krajských institucí a v roce 
2001 uspořádala v Praze dvě setkání zástupců 
krajských rad se zástupci M�MT a předání prvních 
zku�eností.
Vět�ině krajů se během let 2000 a� 2002 podařilo 
radu ustavit a  úspě�ně udr�et: jihočeský 
RADAMBuK, liberecký RADAMLK, moravskoslezský 
RADAMOK, hradecká Aliance, Středočeská rada 
pro děti mláde� či zlínské Spektrum patří dnes 
k významným krajským subjektům a  jsou partnery 
ČRDM  jako pořadatelé lokálních Bambiriád.
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Stručně o ČRDM
Členská sdru�ení
Českou radu dětí a mláde�e tvo-
ří velmi pestrá rodina sdru�e-
ní. Různí se velikostí � od těch 
nejmen�ích s méně ne� deseti 
členy po desetitisícová celostátní 
� i zaměřením � klasická turis-
tická a tábornická s v�eobecným 
zaměřením, křesťanská, ekologic-
ká, vlastivědná, kulturní, sdru�e-
ní mladých novinářů, debrujáři a 
mnoho dal�ích.
Na následujících dvou grafech je 
znázorněn vývoj členské základny 
ČRDM. Na první pohled je zřejmé, 
�e počet sdru�ení narůstá rychleji 
ne� počet individuálních členů, 
co� má dva důvody � první je, �e 
přistupující sdru�ení jsou pře-
vá�ně men�í, regionální či míst-
ní. Druhý, méně výrazný je, �e 
vět�ině sdru�ení pozvolna klesá 
počet členů (toto je patrné hlavně 
v rozdílu mezi roky 2000 a 2001. 
Za celou dobu činnosti ČRDM 
ukončila členství tři sdru�ení � M 
Centrum Tábor z důvodu ukonče-
ní činnosti v březnu 2001, Tech-
sport klub ČR z důvodu neplacení 
členských příspěvků v roce 2002, 
Sdru�ení klubů správných kama-
rádů ČR z důvodu ukončení čin-
nosti v lednu 2003.

Dotace
Celá na�e činnost by byla ne-
představitelná bez dotačních pro-
středků, z nich� naprostá vět�ina 
pochází od M�MT ČR. Jakou 

Od počátku své činnosti je ČRDM 
v tomto směru velmi aktivní, po-
suďte sami:
� Odborná komise Rady vlády pro 

nevládní a neziskové organizace 
1998 � 1999

� Skupina TASK FORCE při Me-
ziresortní protidrogové komisi 
1998 � 1999

� Komise mobility M�MT 1998 � 
2000

� Dozorčí rada FDM 1998 � 2000
� Komise FDM k nemovitostem 

1998 � 2000
� Expertní komise M�MT � k 

projektům na následující rok 
1998 � 2002

� Komora mláde�e M�MT 1998 � 
2003

� Přizvaní jako experti k jednání 
Podvýboru pro mláde� Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu ČR 
1998 � 2003

� Komise pro udílení grantů �ČNA 
Mláde�� (dříve Mláde� pro Evro-
pu) 1998 � 2003

� Rada vlády pro státní informač-
ní politiku � 1999

� Pracovní skupina M�MT pro 
přípravu zákona o mláde�i 
1999 � 2003

� Republikový výbor pro děti, mlá-
de� a rodinu 2000 � 2001

� České fórum pro informační 
společnost  (poradní orgán Rady 
vlády pro státní informační poli-
tiku) 2000 � 2003

� Pracovní skupina pro přípravu 
hygienické vyhlá�ky � 2001

� Rada vlády pro nestátní nezis-
kové organizace a její výbory 
2002 � 2003

NICEM / KOCVAK
Valná hromada Národního infor-
mačního centra mláde�e České 
republiky (NICEM) schválila k 
prvnímu červnu 2003 zánik NI-
CEM sloučením s ČRDM. NICEM 
bude pokračovat v činnosti jako 
organizační jednotka bez právní 
subjektivity s názvem �Komuni-
kační centrum výchovných aktivit 
ČRDM � NICEM (KOCVAK). Jeho 
poslání � v současnosti hlavně 
provozování internetového portálu 
www.adam.cz � zůstane zachová-
no. 

Pokud se o České radě dětí 
a mláde�e chcete dozvě-
dět mnohem více, nav�tivte 
www.crdm.cz.

Þ nanční podporu pro na�i činnost 
se daří rok od roku získat uka-
zuje následující tabulka. Velká 
část dotace je ka�doročně určena 
na úrazové poji�tění pro sdru�ení 
dětí a mláde�e, proto uvádíme 
vý�i dotace i bez této částky.

rok dotace bez ÚP dotace včetně ÚP
1998 423 710,20 /
1999 4 032 131,63 6 943 181,63
2000 5 314 820 8 448 155
2001 7 289 181,5 10 439 181,50
2002 6 381 277,81 9 560 392,81
2003 5 595 000 7 974 585

Řízení ČRDM
Nejvy��ím orgánem ČRDM je val-
né shromá�dění, na něm� jsou 
přímo nebo prostřednictvím ko-
mory zastoupena v�echna člen-
ská sdru�ení. Nejméně jednou za 
tři roky se také schází kongres 
ČRDM, jeho� se účastní tři dele-
gáti  z ka�dého členského sdru�e-
ní, členové VS, představenstva a 
revizní komise.
Nejvy��í statutární představitelé 
jsou předsedkyně Jana Vohralí-
ková (YMCA v ČR) a místopředse-
dové Pavel Trantina (Junák, svaz 
skautů a skautek ČR) a Martin 
Bělohlávek (Pionýr), kteří stojí 
v čele devítičlenného představen-
stva, jeho� slo�ení a kontakty na 
členy najdete na www.crdm.cz.

Stanovy
V listopadu 2002 pro�ly stanovy 
ČRDM zásadní novelizací. Po-
čet mandátů i vý�e členských 
příspěvků se odvozuje od počtu 
členů do 26 let, členství ji� není 
děleno na řádné a mimořádné a 
členy se vedle občanských sdru-
�ení mohou stát i ostatní druhy 
nestátních neziskových organizací 
� obecně prospě�né společnosti, 
krajské rady dětí a mláde�e, úče-
lová zařízení církví atd. � pokud 
jejich hlavním posláním nebo 
jeho součástí je práce s dětmi a 
mláde�í.

Zastupování
Jedním z cílů ČRDM, který byl 
jasně formulován ve strategii 
2000 � 2005, je být respektova-
nou součástí občanské společ-
nosti a hlavním partnerem státu 
v oblasti politiky a koncepce mi-
mo�kolní výchovy. Jednou z cest 
jak toho docílit, je co nej�ir�í za-
stoupení v pracovních skupinách 
a poradních tělesech orgánů zá-
konodárné moci, zejména M�MT. 
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Cestování v roce 2003
Pro řadu turistů je dnes téměř 
nemyslitelné v případě plánova-
ného pobytu v zahraničí nebýt 
dobře zabezpečen pro případ 
nouze. Jedním z významných 
nástrojů, jak se vyvarovat kom-
plikací při cestách do zahraničí, 
je bezpochyby cestovní poji�tění. 
Průběh uplynulých sezón nazna-
čuje, �e i některé ekonomické 
faktory tomuto trendu výrazně 
přispívají � vzpomeňme eko-
nomickou recesi na západních 
trzích, nízké úrokové sazby, po-
silující kurs české koruny vůči 
ostatním měnám. 

Také leto�ní rok dokazuje, �e lidé 
tráví více volného času při svých 
pobytech v zahraničí a jeví tak 
stále silněj�í zájem o uzavření 
pojistné smlouvy cestovního po-
ji�tění. V porovnání s předchozími 
lety se mů�eme pochlubit stabil-
ními nárůsty v počtu poji�těnců i 
v objemu předepsaného pojistné-
ho. Významně se na této skuteč-
nosti podílí produkce zdravotních 
poji�ťoven, se kterými v oblasti 
cestovního poji�tění úspě�ně spo-
lupracujeme.
 
Nejčastěj�ími riziky, je� jsou 
z poji�tění kryta, jsou standard-
ně léčebné výlohy a náklady 
spojené s transportem klienta 
zpět do České republiky. Vedle 
těchto rizik jsou nabízeny je�tě 
dal�í varianty komplexní pojistné 
ochrany. V průběhu minulých let 
jsme v�ak zaznamenali i některé 
komplikované případy, kdy klienti 
uzavřeli smlouvy cestovního po-
ji�tění s nízkými pojistnými část-
kami a pro převoz do republiky 
byla uvedená suma nedostačující, 
či poji�tění nesjednali vůbec. Jak 
drahá jsou některá o�etření v ci-
zině, se mů�eme sami přesvědčit 
z následujících příkladů:

borelioza � o�etření v Rakousku 
5 706,- Kč;
řezná rána na noze � o�etření ve 
�výcarsku 58 000,- Kč;
infarkt � hospitalizace v Rakous-
ku 142 000,- Kč;
zánět slepého střeva � hospitali-
zace v Chorvatsku 198 028,- Kč.
 
Otázkou minulých let a jistě i 
leto�ního roku (např. aktuálně 
v kontextu změn ve způsobu Þ -

nancování zdravotní péče na Slo-
vensku) se v�ak stalo téma posky-
tování zdravotní péče při cestách 
do zahraničí hrazené zdravotní 
poji�ťovnou. Od 1. 4. 2001 je 
v platnosti mezistátní smlouva 
mezi Českou republikou a Sloven-
skou republikou, od 1. 7. 2001 
mezistátní smlouva mezi Českou 
republikou a Rakouskem. Podle 
těchto smluv uhradí příslu�ná 
zdravotní poji�ťovna svému po-
ji�těnci na území druhého státu 
předev�ím nutnou a neodklad-
nou zdravotní péči, tj. péči při 
stavech ohro�ujících �ivot, při 
vzniku nebo při podezření na 
vznik náhlého onemocnění a nebo 
zhor�ení zdravotního stavu, kde 
by odklad poskytnutí této péče 
mohl vést k ohro�ení �ivota nebo 
k vá�nému zhor�ení zdravotního 
stavu, při úrazu a bezprostředně 
po něm. 

Ze svých zku�eností jsme ne-
zaznamenali, �e by o komerční 
poji�tění byl ze strany na�ich 
poji�těnců při cestách do zahra-
ničí sní�ený zájem, spí�e naopak. 
Lidé si zvykli jaksi automaticky 
před svým odjezdem do zahraničí 
uzavřít pojistnou smlouvu ces-
tovního poji�tění. Okam�ik účin-
nosti obou mezistátních smluv 
byl načasován na počátek letní 
sezóny, co� dle na�eho úsudku 
chování turistů nijak výrazně ne-
ovlivnilo. Systém pro poskytnutí 
nutné a neodkladné péče garan-
tovaný mezistátní smlouvou je 
v porovnání s komerčním poji�tě-
ním zatím stále o něco více kom-
plikovaný, např. před výjezdem 
klientů do Rakouska je nutné 
vyzvednutí patřičného formuláře 
na pobočce zdravotní poji�ťovny. 
Ten je v případě potřeby ambu-
lantního o�etření nutné předlo�it 
na pobočce některé z rakous-
kých oblastních nemocenských 
pokladen, která vydá tzv. ne-
mocenský lístek, s ním� je pak 
nutné obrátit se na některého ze 
smluvních lékařů. V případě, �e 
tento postup nebude dodr�en, 
bude muset klient takovou am-
bulantní péči uhradit a s její re-
fundací se potom obrátit zpětně 
na svou zdravotní poji�ťovnu. 
V akutních stavech se tak nedá 
vyloučit úhrada zdravotní péče 
v hotovosti. 

Ve srovnání s vý�e uvedeným 
postupem komerční poji�ťovny 
standardně nabízejí asistenč-
ní slu�bu hovořící česky, která 
je k dispozici 24 hodin denně a 
která na základě vyhodnocení 
zdravotního stavu pacienta zabez-
pečuje převoz do nejbli��ího zdra-
votního střediska, přebírá ve�keré 
garance pro úhradu nákladů 
do vý�e stanovených pojistných 
částek za klienta.
Podle zku�enosti i přes platnost 
obdobných pravidel v Evropské 
unii činí takto při cestách obvykle 
i její občané. Smlouvy jsou pak 
jakýmsi záchranným základ-
ním pásem, aby se český občan 
v cizině neocitl v nouzi zcela bez 
pomoci. 

Na�ím cílem je být perfektní v or-
ganizování a Þ nancování záchran-
ných akcí a poskytování slu�eb 
souvisejících s pobytem na�ich 
poji�těnců v cizině. Proto doporu-
čujeme na�im klientům uzavírat 
i nadále smlouvy cestovního po-
ji�tění. 

Co zbývá konstatovat závěrem? 
Přejeme vám, abyste měli jen pří-
jemné vzpomínky!

Ing. Petr Hájek
vedoucí odboru poji�tění osob
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ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE

ČRDM – aneb „střecha“ se vám představuje
Střecha? Není pochyb, �e ji ka�dý pořádný dům potřebuje. Chrání ho proti 
vněj�í nepřízni a poutníka současně zdálky upozorňuje: Jsme tady. Jestlipak 
ale �střechu� potřebují sdru�ení dětí a mláde�e? Potřebují chránit proti �vněj�í 
nepřízni� a současně na sebe viditelně a přita�livě upozorňovat? Samozřejmě. 
Onou �vněj�í nepřízní� by v prvé řadě mohly být různé právně zakotvené nápady 
o tom, kdo, kde a jak smí či nesmí s dětmi a mladými tuhle činnost konat � tak-
�e by se záhy ukázalo, �e ji vlastně nemů�e konat skoro nikdo, nikde a nijak. A 
pak jde o peníze. Rozhodně si nemyslíme, �e jde o peníze a� na prvním místě, 
ale jde také o peníze. Málo jich mají pochopitelně v�ichni. Někteří subjektivně 
� a vět�ina z nás objektivně. Jde o to, aby pro výchovu dětí a mladých lidí vůbec 
byly. A k tomu je � v mediálním věku zejména � potřeba �být viděn�. Správným 
způsobem, správnými lidmi.
O tohle se sna�í pochopitelně ka�dé sdru�ení dětí a mláde�e. Od největ�ího a� 
k úplně malému. Jeliko� výsledky téhle snahy nebyly v 90. letech nijak valné 
(také pochopitelně), zkou�ejí to v posledních letech společně. Velká vět�ina těch 
známých si v létě roku 1998 k tomu zalo�ila Českou radu dětí a mláde�e. Do 
��títu� si vepsala toto: �Posláním ČRDM je podporovat v duchu Úmluvy o 
právech dítěte oprávněné zájmy dětí a mláde�e ve snaze napomáhat v�e-
strannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní, du�evní, tělesné a 
sociální. Své poslání naplňuje ČRDM tím, �e podporuje činnost svých čle-
nů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských 
a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM zastupuje své 
členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.�

Kdo mezi nás patří: Asociace debatních klubů, Asociace křesťanských sdru�e-
ní mláde�e, Asociace malých debrujárů ČR, Asociace středo�kolských klubů ČR, 
Asociace turistických oddílů mláde�e ČR, Asociace víceúčelových základních 
organizací technických sportů a činností ČR, AZIMUT, Česká tábornická unie, 
Dorostová unie � sdru�ení křesťanských dorostů, Dětské umělecké studio Mi-
levsko, Folklorní sdru�ení ČR, Hnutí Brontosaurus, Hnutí GO!, INEX � sdru�ení 
dobrovolných aktivit, Informační centrum oddílů a klubů, Junák � svaz skautů 
a skautek České republiky, Jockey klub Malý Pěčín, Keltoi � občanské sdru-
�ení, Klub Domino, Dětská tisková agentura, Klub úplně fantastické rekreace, 
Křesťanské sdru�ení Benjamin � místní sdru�ení 04, Květ � sdru�ení klubů dětí 
a dětských domovů, Liga lesní moudrosti, Lípa 2, Malý princ o.s., Mláde� Čes-
kého červeného kří�e, Moravský klub myslivecké výchovy, NTS Texas Rangers, 
Občanské sdru�ení Altus, Občanské sdru�ení Lačhe Čhave, Občanské sdru�ení 
Letní dům, Občanské sdru�ení Táborníček, Občanské sdru�ení ZIP, Pionýr, Prí-
ma děti, Program pro mláde� Cena vévody z Edinburghu, RADAMBUK (rada dětí 
a mláde�e Jihočeského kraje), Royal Rangers v ČR, Salesiánské hnutí mláde�e, 
Salesiánské kluby mláde�e, Samostatná dětská organizace Vlčata, Samostat-
ný kmenový a klubový svaz Dakota, Sdru�ení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
Sdru�ení Klubko, Sdru�ení mladých ochránců přírody ČSOP, Sdru�ení Rubín, 
Spojené ruce, Společenství (Jan 10), STUD Brno, SVČ Pohoda při Slezské diako-
nii, T.O. Střelka, Totem Ostrava, YMCA v České republice, ZÁLESÁK � svaz pro 
pobyt v přírodě, Zeměpisná společnost �Morava�.
 
Podpůrné a spolupracující organizace: Sdru�ení pracovníků DDM v ČR 

Sdružení  
pracovníků 
DDM v ČR

Príma děti

společenství 
(Jan 10)


