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ZE STRÁŽNÍHO KOŠE

Kde je na obzoru ostrov nebo pevnina, blížící se ßotila
či tučný úlovek...? Rozhlížíme se i za vás...

Jiří Zajíc je kandidátem ČRDM do Rady České televize
Představenstvo České rady dětí a mládeže na svém jednání 17. února jednomyslně schválilo
kandidaturu Jiřího Zajíce na jedno z pěti uvolněných míst v Radě ČT.
Jiří Zajíc (nar. 1951) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK
(obor numerická matematika), působil jako matematik analytik vědeckého oddělení se zaměřením na využívání počítačů pro výuku a v letech
1990 – 2001 v Redakci náboženského života Českého rozhlasu, kterou
v lednu 1990 založil. V letech 2001 – 2005 byl ředitelem Kanceláře
České rady dětí a mládeže. Od roku 1968 je členem Junáka, za doby
totality vedl odbor turistiky TJ Sokol Praha Krč, při němž vzniklo několik turistických oddílů mládeže, jimiž za tu dobu prošlo několik tisíc
dětí a mladých lidí převážně z křesťanských a disidentských rodin. Od
roku 1982 do 1990 byl hlavním redaktorem (ilegálního) československého týmu pro křesťanskou výchovu. V letech 1990 až 2001 byl členem
Ústřední rady Junáka, zpravodajem pro duchovní výchovu a vztahy
s veřejností.
Věříme, že se Jiří Zajíc bude moci podílet na činnosti Rady České televize, v níž působil již mezi léty 1992 – 2000 (v letech 1993 až 1997 – za
předsednictví Jiřího Grygara – byl jejím místopředsedou). Jiří Zajíc má hlubokou znalost prostředí
médií, o čemž se mohli přesvědčit mj. účastníci jeho vždy plně obsazených seminářů na Celostátních
velkých výměnách zkušeností vedoucích dětských a mládežnických oddílů.

Navrhněte (už počtvrté) laureáty Ceny Přístav!
Komunální politici, kteří pomáhají v práci sdružením dětí a mládeže, jsou velmi vzácní. Ale víme, že existují. V uplynulých třech letech se ukázalo, že v nejrůznějších koutech naší země jsou lidé, kteří dávají zelenou mimoškolní činnosti a smysluplným volnočasovým aktivitám dětí a mládeže nejen slovy, ale také činy.
Nejsou jich (zatím) velké zástupy, ale jsou. Každý rok se s několika z nich setkáváme na pražské Bambiriádě. Přijíždějí z velkých měst i docela malých obcí. O tom, odkud budou kandidáti letos, může rozhodnout
třeba právě hlas vašeho sdružení.
Po tři roky udělovala Česká rada dětí a mládeže u příležitosti Bambiriády Ceny ČRDM Přístav jako ocenění
komunálním politikům za podporu práce s dětmi a mládeží. Nápad na vznik ceny
vzešel ze sdružení dětí a mládeže a z bambiriádních štábů, jež chtěly nějakým způsobem poděkovat svým zastupitelům za to, že je podporují v jejich práci pro děti
a mládež. Letos se budou kandidáti na Cenu Přístav vybírat již počtvrté.
„Cena Přístav je jednou z výrazných aktivit ČRDM nabídnutých sdružením dětí
a mládeže – dává jim možnost ocenit na národní úrovni ty starosty, zastupitele
a pracovníky samosprávy, kteří podporují činnost dětí a mládeže v konkrétních
místech naší země. Laureáti tak mohou být vzory dalším kolegům v jiných městech
a obcích. Myslím, že seznam dosavadních nositelů Ceny Přístav to jen dokládá. Věřím, že i letos se sejde řada velmi dobrých kandidátů a že sdružení nám tím způsobí
těžké rozhodování, komu cenu udělit. Těším se na to.“ – říká předseda České rady
dětí a mládeže Pavel Trantina.
Neváhejte a navrhujte! Čas pro podávání návrhů máte do 15. dubna 2005.
Veškeré potřebné informace (včetně statutu ceny a komentáře k němu) naleznete na stránkách http://crdm.adam.cz/pristav/.
Kontakt: Kancelář ČRDM, Senovážné nám. 977/24, 116 47 Praha 1, tel.: 234 621
209, fax: 234 621 541, Pavel Trantina, e-mail: crdm@adam.cz.
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Z ČRDM

-

Změny v Kanceláři
ČRDM
Od 1. února má Kancelář ČRDM
nového ředitele, jímž se na
základě podzimního výběrového
řízení stal předseda ČRDM Pavel
Trantina.
Jeho zástupcem je, rovněž nově,
Mgr. Jiří Škvor, který v posledních letech působil především v zahraničí, a to jako
vedoucí misí společnosti Člověk
v tísni. Nejprve v Republice Srbsko
a Černá Hora v letech 2001 – 2003
a pak v Etiopii od roku 2003 do
podzimu 2004. V obou zemích pro
Člověka v tísni realizoval rozvojové
projekty v oblasti školství, vodního
hospodářství a v sociální sféře.
V Kanceláři ČRDM (K ČRDM) si oba rozdělili
pravomoci a oblasti zodpovědnosti takto:
Výkonný ředitel Kanceláře ČRDM Pavel Trantina
řídí činnost K ČRDM a zodpovídá za ni;
- zastupuje ČRDM při jednáních s institucemi,
orgány, organizacemi a jednotlivci;
- řídí ekonomické oddělení, mediální oddělení
a oddělení zahraničních vztahů;
- zajišťuje efektivní naplňování stávajících
zahraničních kontaktů ČRDM;
- přiděluje a koordinuje plnění jednotlivých
úkolů Kanceláře a sleduje plnění usnesení
a závěrů Představenstva a Valného
shromáždění ČRDM, resp. Kongresu;
připravuje podklady pro jednání;
- pravidelně provádí ve spolupráci s předsedou
a místopředsedy ČRDM hodnocení činnosti
Kanceláře; spolupodílí se na přípravě akcí
pořádaných ČRDM a v případě potřeby se jich
osobně zúčastňuje;
- spolupracuje s jednotlivými členskými
sdruženími;
- přijímá nové pracovníky, ukončuje pracovní
poměry, schvaluje odměny pracovníků
K ČRDM;
- spolupracuje s právním zástupcem ČRDM,
ve spolupráci s ním sleduje aktuální změny
v legislativě a vhodným způsobem na ně
upozorňuje P ČRDM či mikrotým Stát.
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Zástupce výkonného ředitele Mgr. Jiří Škvor:
je podřízen výkonnému řediteli K ČRDM;
zastupuje výkonného ředitele K ČRDM
v případě jeho nepřítomnosti;
podílí se na zajištění efektivní funkčnosti
Kanceláře ČRDM; řídí sekretariát, realizační
týmy jednotlivých projektů; podílí se na řízení
ekonomického oddělení, mediálního oddělení
a oddělení zahraničních vztahů; je zodpovědný
za personalistiku a vnitřní organizaci
K ČRDM;
v rámci možností usiluje o rozšíření stávajících
zahraničních kontaktů ČRDM a další expanzi
ČRDM;
v rámci pověření výkonným ředitelem Kanceláře zastupuje ČRDM při jednáních s institucemi, orgány, organizacemi a jednotlivci;
řídí projekt Bambiriáda a další projekty
K ČRDM spolupracuje s jednotlivými členskými sdruženími a na požádání, pokud
je to v souladu s činnostmi, které zajišťuje
K ČRDM, poskytuje konzultace a zajišťuje případnou odbornou pomoc;
podílí se na koordinaci plnění jednotlivých
úkolů K ČRDM;
podílí se na přípravě podkladů pro jednání;
spolupodílí se na přípravě akcí pořádaných
ČRDM a v případě potřeby se jich osobně zúčastňuje;
na základě rozhodnutí výkonného ředitele
Kanceláře ČRDM či usnesení Představenstva ČRDM plní případně další úkoly související s činností K ČRDM;
ve spolupráci s výkonným ředitelem K ČRDM
navrhuje přijetí nových pracovníků, ukončení
pracovních poměrů, navrhuje odměny pracovníků K ČRDM.

Poděkování Jiřímu Zajícovi
K 1. únoru 2005 po více než třech letech odešel
z Kanceláře ČRDM její ředitel Jiří Zajíc. V jeho
oddané práci nacházelo Představenstvo tolik
důležité bezpečné zázemí pro svou činnost.
Mnohokrát za nás vytahoval horké kaštany
z ohně, mnohokrát na sebe obětavě vzal další
úkoly, mnohokrát přišel s návrhy na řešení
zapeklitých problémů. To vše bez ohledu na
svůj prospěch a bez očekávání oÞciálního
uznání. Toto obětavé úsilí, dle mého mínění,
významně převažuje nad občasnými kritickými
připomínkami k jeho práci ze strany některých
z nás.
S Jiřím Zajícem odchází z kanceláře i poslední
člověk, jenž stál u zrodu ČRDM (a sehrál při
něm důležitou roli). Doufám, že se spolu s ním
nevytratí i onen počáteční duch ČRDM, tolik
důležitý pro dobrou spolupráci a rozvoj sdružení
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dětí a mládeže – ať už velkých či malých. Máme
na co navazovat.
Rád bych Jiřímu za jeho působení v Kanceláři
ČRDM poděkoval. Věřím, že se neztrácíme úplně
a že dokážeme využít jeho potenciálu i v nějaké
další spolupráci v oblasti dobrovolné práce
s dětmi a mládeží.
Jiří, díky!
Pavel Trantina,
předseda ČRDM a nastupující šéf její kanceláře

občané podávat Senátu Parlamentu České
republiky do 31. března 2005 k rukám předsedy
Podvýboru Organizačního výboru pro státní
vyznamenání předsedy Senátu Přemysla Sobotky
na adresu: Senát Parlamentu České republiky,
Valdštejnské náměstí 4, 118 00 Praha 1.
První návrh ČRDM na vyznamenání jednoho
zástupce sdružení dětí a mládežeje je v Senátu již
připraven.

Úrazové pojištění v roce 2005

ZAJÍMAVOSTI
Nová ředitelka odboru pro mládež MŠMT
Zástupci ČRDM – předseda a místopředsedové
– byli ve čtvrtek
6. ledna 2005
prvními oÞciálními
návštěvníky
u nové ředitelky
Odboru pro mládež
MŠMT Ing. Evy
Bartoňové, jež do
funkce nastoupila
právě počátkem
ledna. „Ze setkání
a přístupu paní
ředitelky mám velmi
dobrý pocit. Je to
šaramantní žena
se zkušenostmi
v oblasti dobrovolné práce s dětmi a mládeží
a zájmem o dobrou partnerskou spolupráci
s ČRDM. Věřím proto, že naše koexistence bude
oboustranně prospěšná,“ řekl předseda ČRDM
Pavel Trantina.
Od té doby jsme již měli možnost setkat se s paní
ředitelkou při několika dalších příležitostech – při
slavnostním podpisu pojistné smlouvy s Generali
pojišťovnou a.s., u kulatého stolu, na akcích
některých sdružení. Přejeme jí při naplňování
jejího poslání mnoho úspěchů!

Možnost navrhovat státní vyznamenání
Horní komora Parlamentu ČR patří podle
§ 8 zákona č. 157/1994 Sb., o státních
vyznamenáních České republiky, k institucím,
které předkládají prezidentu republiky návrhy na
propůjčení nebo udělení státních vyznamenání.
Podněty a návrhy na státní vyznamenání mohou

Od počátku letošního roku
platí nová smlouva o úrazovém
pojištění, které opět pro
sdružení dětí a mládeže
poskytuje Generali Pojišťovna
a.s. a zajišťuje Česká rada
dětí a mládeže. Smlouva platí
tentokrát na dva roky a došlo
v ní k některým změnám
– nejvýraznější je u pojistného plnění, jež je nyní
výhodnější pro mladší členy.
Přečíst si ji můžete na internetových stránkách
www.crdm.cz v sekci Pojištění, kde naleznete
i rámcovou metodiku, jak postupovat v případě
uplatňování pojistky. Číslo smlouvy je stále totéž:
0202326385.
Od roku 2005 existuje také nový formulář,
jenž byl upraven v souladu s novým zákonem
o pojišťovnictví, ale prakticky se neliší od
předchozího formuláře Generali Pojišťovny
a.s., který odpovídá našim požadavkům a je
k dostání na každé pobočce Generali Pojišťovny
a.s. Nicméně až do vyčerpání zásob můžeme
používat formuláře loňské.

ZE SDRUŽENÍ
Valná hromada FoS ČR
Pracovní setkání zástupců členských souborů
Folklorního sdružení ČR se konalo 20. - 21. listopadu 2004 ve Velké Bystřici u Olomouce. Sjelo
se tam 134 zástupců 411 členských souborů
a několik dalších hostů. Jednání, kromě proslovů
hostí, bylo zaměřeno na stanovy sdružení, k
nimž byla otevřena obšírná diskuse. Nakonec
delegáti zvolili v několikakolových volbách nový
výbor a revizní komisi. Večer, který byl věnován
společné zábavě, zpěvu a tanci, zahájil domácí
soubor Haná.
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Tomíci oslavili 50. Tomíka
11. února se v novoměstském klubu Lávka
sešlo na 80 tomíků a jejich hostí, aby oslavili
50. jubilejní číslo svého
občasníku, které právě
vyšlo.
Oslava to byla vydařená,
hravá, podpořená
dataprojekcí a hledáním
Bóbika – ano, populární
postavičky z reklamy. Večer
zpestřily kapely Pilgrim
Pimple a drsní Hoši z Ejčí,
mezi hosty nechyběli
spolupracovníci časopisu,
šéf České rady dětí
a mládeže Pavel Trantina, vicestarosta skautů
dr. Jiří Navrátil, nebo pracovnice MŠMT Eva
Hampejsová a Slávka Vacková.
Republikový zpravodaj Tomík vychází jedenáctým
rokem většinou čtyřikrát ročně, a jako správný
spolkový časopis přináší informace z akcí,
náměty na výpravy, postřehy z oddílů, recenze na
vhodnou literaturu stran práce s mládeží…
Tomáš Novotný

Valný sněm Junáka
Téměř pět stovek delegátů Junáka - svazu skautů
a skautek ČR se sjelo ve dnech 18. - 20. února
v malebné Třebíči, aby zvolili nové náčelnictvo,
revizní a smírčí komisi a schválili směřování
svého téměř padesátitisícového
hnutí na nejbližší léta. Sněm
byl oÞciálně zahájen příspěvky
vzácných hostí – zástupců
města, kraje, MŠMT, ČRDM,
spřátelených dětských
organizací i Slovenského
skautingu. Čas sobotního
odpoledne a večera byl věnován
diskusi nad návrhem stěžejního
materiálu Charta českého
skautingu jako základu programu a výchovného
záměru na nejbližších šest let. V nedělních
volbách bylo zvoleno desetičlenné Náčelnictvo
Junáka, v jehož čele na další tři roky stojí
náčelník Zdeněk Prančl, místonáčelník Jaroslav
Pulkrábek., náčelní Michala K. Rocmanová
a místonáčelní Markéta Vránová. Dále byla
zvolena smírčí a rozhodčí komise a revizní komise
Junáka. Atmosféra sněmu byla tvůrčí a delegáti
se shodli, že příště by měl být sněm delší, aby se
stihlo víc práce.
MR

BYLO & BUDE
Kalendář akcí sdružení 2005
1. 1. – Zlatý oříšek 2005 - ocenění mimořádných výkonů dětí v různých oborech, ČTv
23. 1. – 10. ročník turnaje ve hře Ringo, Horní
Bříza, Pionýr
29. 1. – 37. Skautský zimní přechod Brd,
Pražská rada Junáka
4. – 6. 2. – Ledová Praha, Praha, Pionýr
5. 2. beneÞční koncert Děti dětem, Praha,
Pionýr
5. 2. – Národní krojový ples, Žďár nad Sázavou,
FoS ČR
11. 2. – Oslava 50. čísla časopisu Tomík,
Praha, A-TOM
18. - 20. 2. – Valný sněm Junáka, Třebíč,
Junák - svaz skautů a skautek ČR
19. 2. – Moravský ples, Praha, FoS ČR

Bude
12. 03. -13.03. – Kosmický bál, Brno, sál CVČ
Lužánky ZČ Hnutí Brontosaurus Orchis,
http://orchis.brontosaurus.cz/kluby
25. 3 - 28. 3. – Sociální dovednosti (a jak se jim
naučit), Velký vůz – sdružení pro rozvoj osobnosti, 777 189 183, kancelar@velkyvuz.cz
22. – 24. 4. – republikové Þnále Ringo, Pionýr,
www.pionyr.cz
23. - 24. 4. – celonárodní výstup k mohyle na
Ivančeně a vzpomínkový akt u příležitosti
60. výročí popravy členů slezského
junáckého odboje, Cieszyn a Český Těšín,
www.skaut.cz/křižovatka
28. 4. - 1. 5. – Západočeské Jamboree bez
hranic, Plzeň, Junák - svaz skautů a skautek
ČR, www.plzen-jamboree.info
28. 4. - 1. 5. – OBROK 2005 - celostátní
roverské setkání, Junák - svaz skautů a
skautek ČR, www.skaut.cz/obrok
26. – 29. 5. – Bambiriáda 2005, Brno, České
Budějovice, Děčín, Frýdek-Místek, Havířov,
Hlučín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov,
Chrudim, Karviná, Klatovy, Liberec, Mělník,
Olomouc, Opava, Ostrava, Plzeň, Praha,
Prostějov, Přerov, Šumperk, Tábor, Třebíč,
Třinec, Uherské Hradiště, Zlín, ČRDM,
www.bambiriada.cz

Ze strážního koše – informační příloha Archy – zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže
Pro potřeby sdružení dětí a mládeže vydává Česká rada dětí a mládeže, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1,
tel. 234 621 379, e-mail: archa@adam.cz
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