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Rok 2007: Co nás čeká? • Opravdový jackpot • ČRDM na brněnském Regiontouru 2007 • Společná cesta člověka  a přírody • 
Kam-Paň Song • KUFR – Klub Úplně Fantastické Rekreace • Cena Přístav – ocenění podpory činnosti dětí a mládeže • Ledová Praha 



foto Ivo Skoček, Klub deskových her Vrtule, Vala�ské Meziříčí
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Fotogalerie Archy



Nedávám si �ádné novoroční sli-
by, předsevzetí či ultimáta. Nejsem 
ten typ, který by je dodr�el.  Přesto 
se sna�ím ka�dý nový rok začít ji-
nak � líp. Rok 2007 má v sobě sed-
mičku, a u� jen proto by měl být 
�ťastným. Říká se, �e k prvnímu 
obědu v novém roce by měla býti 
čočka. Aby se v rodině dr�ely pení-
ze a bylo dobře. Jsem inteligentní 
bytost a vím, �e peníze nejsou 
v�echno. Přesto mě ve starém úslo-
ví cosi zlákalo a předlo�ila jsem na 
novoroční stůl čočkovou polévku. 
Tedy polévku � měla to být polévka. 
Leč při stěhování zůstala kuchařka 
je�tě někde v krabicích, tak�e má 
rodina do sebe soukala cosi tekuté-
ho. Snědli to pod nátlakem, proto�e 
toho dne televizní reklama hlásila 
jackpot Sportky několik desítek 
milionů. Nevyhráli jsme, zbytek 
polévky letěl do odpadu. 

My asi nikdy nevyhrajeme moře 
bankovek, abychom mohli plavat 
jako ten pán v upoutávce. Co tedy 
čeká nás, �normální� smrtelníky, 
v novém roce?  

Nejdříve se budeme muset k jaru 

proházet prvním sněhem. Napadl 
po del�í době a předcházely mu 
takřka letní teploty. Novoroční 
výpravu jsme podnikli kolem řeky 
Litavky. Bylo krásných 12 stupňů 
nad nulou a nikdo z fotek nepo-
zná, �e takhle vypadá leden. V létě  
pojedeme na staré lodi Berounku. 
Budeme brodit jezy v rozedraných 
teniskách a savovat si ß ekatá trič-
ka. Opékat poslední chleba, proto-
�e měli v sámo�ce u� zavřeno. Já to 
jen ťukám do klávesnice a nemů�u 
se dočkat začouzeného spacáku 
a dlouhých debat nad vyhasínají-
cím ohněm. 

Znám stra�ně moc dětí, které 
čeká rok, jako ka�dý jiný. Ráno do 
�koly, ze �koly do dru�iny, z dru�i-
ny domů a doma dětský pokoj plný 
věcí, které jsou jim k ničemu. Bo-
jují samy se sebou. Bojují se svou 
samotou. Rodiče ují�dějí na koloto-
či práce, peněz, starostí a zmateč-
ného koloběhu. Na ně nemá nikdo 
čas. V�dycky jsem nesná�ela řeči 
typu �kdy� my byli mladí, tak v�e 
bylo jinak�. V�echno bě�í kupředu, 
tak�e děti u� prostě mají svůj mobil 
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Opravdový jackpot

jako samozřejmost. Vysoké kapes-
né se jim zdá ubohé a značkové 
hadříky nosí i s ko�em na odpad-
ky. Jen�e to opravdu dříve nebylo. 
V�echno se sice mění, ale v ka�dé 
době by si děti měly umět hrát.

Je jedno, zda si hrají s dřevěným 
koněm, s kopačákem, nebo s robo-
tem, který umí mluvit. Měly by se 
u toho usmívat, mít své kamarády 
a pocit, �e se nemohou dočkat dru-
hého dne. Usmívám se nad kluky, 
kteří mají svůj oddíl a sna�í se 
naučit sami postavit tee-pee u� od 
jara, proto�e by jim v létě na táboře 
spadlo na hlavu. Fandím malým 
po�árníkům, kteří se perou s tě�-
kou koncovkou, jen aby ji na konci 
správně zapojili a mohli tak prou-
dem vody shodit vzdálenou ple-
chovku. Vyhnala bych v�echny děti 
ka�dý den ven. Pryč od televize, 
videa, počítačů. Ať utečou z gaučů, 
pohovek a čtyř stěn. Jen tak za�ijí 
opravdová dobrodru�ství a skuteč-
ná přátelství. 

Tohle v�echno � a mnohem více 
� jim umo�ní organizace, které se 
zabývají volným časem dětí a mlá-
de�e. Existuje jich u� velké mno�-
ství, a děti tak mají mo�nost pro�ít 
si ten nový rok opravdu �ťastně. 
V oddíle, zájmovém krou�ku nebo 
na jednodenní akci si najdou nové 
přátele. Není toti� nic lep�ího, ne� 
mít kamaráda, kterému mů�ete 
zavolat i o půlnoci, �e se vám stýs-
ká. Takových lidiček je jako �afrá-
nu � tak�e hodně málo. Potkáte je 
vět�inou jen v dětství, ale společně 
s vámi zestárnou. 

Ať vás tedy v novém roce 2007 
čeká hodně spokojených dětí, 
�ťastných úsměvů, upečených 
chlebů, lehce sjetých řek, a hlavně 
si nezapomeňte hrát. To nevadí, 
�e vám u� dávno bylo deset, dva-
cet nebo třicet let. Mládí toti� není 
období �ivota, ale du�evní stav. To 
řekl pan Goethe a ten si jistě uměl 
hezky hrát. 

Srdečně vás v�echny v novém 
roce zdraví 

Marie Molková � Hromča
(molkova@novinar.cz)

kresba Marek Fajfr
ilustrační foto Středisko Radost



Martin Paclík, předseda Rady 
dětí a mláde�e Kraje Vysočina

V leto�ním roce  začínáme na-
�imi u� standardně zaběhlými 
aktivitami. 

Je to například kalendář tá-
borů, který funguje na adrese 
www.tabory-vysocina.cz; jde 
o čtvrtý ročník tohoto přehledu 
letních táborů na Vysočině � a jak 
webové stránky, tak i kalendář 
mají velký úspěch u veřejnosti 
i u organizací. Tak�e to je věc, na 
které teď pracujeme. 

Dal�í akcí, kterou jsme spustili 
od 8. 1. 2007, je anketa Dospělý 
kamarád. Jde o anketu pro �iro-
kou veřejnost z Kraje Vysočina 
a mů�e být při ní nominován ja-
kýkoliv pracovník s dětmi a mlá-
de�í, který má bydli�tě v tomto re-
gionu  a s dětmi pracuje alespoň 
pět let. Hlasovat v anketě je mo�-
né na stránkách www.rdmkv.cz. 
Je to novinka; tě�íme se, �e v prů-
běhu dvou měsíců, kdy tato anke-
ta pobě�í, dostaneme kontakty na 
řadu lidí, kteří pracují s mláde�í, 
dosud jsme o nich třeba ani nevě-
děli, a zaslou�í si, aby jim někdo 
veřejně poděkoval� 

Dal�í věcí, kterou Rada dětí 
a mláde�e Kraje Vysočina chystá, 
je dotáhnout do podoby, je� by 
pak mohla poslou�it veřejnosti, 
projekt týkající se  zmapování 
táborů. Máme zmapované tábory 
na Vysočině a příslu�nou elek-
tronickou mapu bychom chtěli 
poskytnout i �irokému okruhu 
zájemců. Myslím si, �e v první 
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Kateřina Zezulková, národní 
koordinátora evropské kam-
paně Ka�dý jsme jiný, v�ichni 
rovnoprávní

Kampaň se do-
stává do poloviny 
a já bych moc 
ráda, abychom 
v aktivitách nepo-
volili. Důle�itým 
úkolem je její 
medializace � do-
stat ji tam, kam 
chceme, zejména 
do vědomí mla-
dých lidí. Vést by 
je měla k jejich 
vlastní aktivitě a zájmu o témata 
lidských práv, rozmanité společ-
nosti a participace.

V počátku nového roku se 
nám podařil velký úkol, a to 
spustit nové internetové strán-
ky www.kam-pan.cz, které jsou 
jen o kampani, a vydat CD jako 
výstup aktivit za rok 2006. Dále 
jsme rozjeli hudební soutě� Kam-
-Paň-Song, která nezávisle navazu-
je na předchozí soutě� �Co Čech, 
to lidumil?!�, tentokrát v hudebním 
rytmu. Úkolem je zkomponovat pí-
seň, která se bude tematicky týkat 
lidských práv, rozmanité společ-
nosti nebo participace. Pro vítěze 
je připraven víkend v Berlíně, kon-
certní vystoupení či několik hodin 
nahrávání ve studiu zdarma.

Zatím největ�í připravovanou 
událostí by měl být koncert pro 
kampaň �  25. 5. na Sřeleckém 
Ostrově v období konání Bambiri-
ády, která je v leto�ním roce v je-
jím duchu. 

Na koncertě vystoupí např. New 
Orchestra of Dreams s Danem 
Bártou, 100°C, Vozovna Dukla, 
Ivan Hlas  a dal�í. Interprety jsme 
záměrně vybírali tak, aby jejich 
hudební �ánry byly odli�né, a tak 
podtrhly smysl kampaně.

Ráda bych, abychom kampaň 
dostali na Pozor, děti, co� je akce 
podobná té bambiriádní a bude 
o týden dřív v Brně. 

Odstartována bude i cílená 
mediální kampaň ve spoluprá-
ci s reklamní agenturou. Podle 
nejnověj�ích zpráv bychom se ve 
spolupráci s UNHCR měli podílet 
na programu v rámci Světového 
dne uprchlíků � 20. 6. Na akci 
budou pozváni zástupci NGO 
z Rakouska, Německa a ČR zabý-
vající se uprchlickou a migrační 
problematikou. Diskuze �u ku-
latého stolu� by měla být vedena 
nad současnou situací uprchlíků 
v jednotlivých zemích a celé se-
tkání by mělo slou�it k vzájemné-
mu sdělování zku�eností a navá-
zaní bli��í spolupráce, doplněno 
o workshopy a náv�těvu některé 
nevládní organizace pracující 
s cizinci. Scénář akce bude je�tě 
upřesněn.
Čekají nás účasti na křtu 

Czechkidu, co� je multikulturní 
vzdělávací program pro �koly, 
prezentace na veletrhu Forum 
2000�

Finanční rozpočet na kampaň 
byl zkrácen o milión � a ten bude 
chybět. Nechci fňukat, (stejně mi 
to nepomů�e ☺), jen je to trochu 
tě��í a některé aktivity se prostě 
musí vy�krtnout. 

Zamilovala jsem se do výstavy, 
kterou udělala British Council 
v Bruselu a proběhla v několi-
ka zemích Evropy. Jmenuje se 
�New Young Europeans� a jedná 
se o sérii fotograÞ í mladých lidí 
převá�ně cizinců bez doprovodu, 
kteří utekli ze své země a integru-
jí se do nové, evropské kultury. 
Výstava byla instalována ve vý-
znamných evropských městech 
(Brusel, Řím, Krakov, Londýn, 
Paří��) a v�ude měla velký 
úspěch. Ráda bych něco podob-
ného, (men�ího) udělala v rámci 
kampaně tady. Zatím jde spí� o 
sen, kterému chci dát reálněj�í 
podobu. 

Kampaň je časově omezená, 
závěr proběhne ve �trasburku 
koncem září. Věřím v�ak, �e nás 
témata lidských práv, participace 

polovině leto�ního roku bychom 
mohli tohle zvládnout. Je to opět 
novum, které máme, pokud vím, 
jako jediní v České republice.

Místo Bambiriády chystáme le-
tos akci, kterou pracovně nazývá-
me Pozor, děti! Půjde o prezentaci 
a propagaci dětských organizací, 
které vyvíjejí činnost tady na Vy-
sočině. Rada se bude podílet té� 
na Celostátní velké výměně zku-
�eností, která proběhne v Tře�ti 
na Jihlavsku. Myslím si, �e to je 
hodně velká akce; jeliko� jsem 
jejím náčelníkem, tak se jí dost 
věnuji� a i z pohledu na�í Rady 
jako celku bude potřeba kus prá-
ce ohledně cévévézetky vykonat 
právě na podzim.

Zeptali jsme se: Co vás čeká v letošním roce?
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kresba Du�an Grombiřík

sdru�ení. Jednak jde o navý�ení 
prostředků na činnost, jejich� 
vý�e ji� řadu let stagnuje a reál-
ná hodnota dokonce klesá. Dále 
chceme  pomoci sdru�ením, je� 
převzala, mnohdy v dezolátním 
stavu, objekty od Fondu dětí 
a mláde�e, a nyní tě�ce hledají 
prostředky na jejich opravu. 

Bambiriáda se letos uskuteční 
v 27 městech, bude tématicky 
propojena s probíhající evropskou 
kampaní, v jejím rámci proběhne 
jeden či dva koncerty a usiluje-
me o je�tě lep�í mediální vyu�ití 
ve prospěch představení činnosti 
sdru�ení dětí a mláde�e veřejnos-
ti. 

V oblasti zahraniční spoluprá-
ce chceme na podzim dosáhnout 
přijetí za člena Evropského fóra 
mláde�e, Korejská republika má 
zájem na dal�í výměně pracovní-
ků s mláde�í a studentů a obdob-
ně se začínají ozývat i dal�í země. 
Evropská unie slaví 50. výročí 
od podpisu Římských smluv, co� 
přiná�í i dal�í mo�nosti pro mladé 
lidi ze sdru�ení, jak na aktivi-
tách během oslav reprezentovat 
Českou republiku. A opět jsou 
tu oblíbené jazykové kursy Rady 
Evropy a dal�í semináře a konfe-
rence, kam mů�eme vyslat na�e 
zástupce.

Nejvýznamněj�í interní zále-
�itostí ČRDM v roce 2007 bude 
nepochybně volba předsedy a 

a rozmanité společnosti neomrzí 
a aktivity s nimi spojené budou, 
mo�ná trochu jinak, pokračovat 
i nadále. 

Pavel Trantina, předseda Čes-
ké rady dětí a mláde�e

Činnost České 
rady dětí a mlá-
de�e (ČRDM) ne-
pochybně v roce 
2007 nepoleví, 
spí�e naopak. 
Valí se na nás 
řada nových 
úkolů a stávající 
projekty chceme 
zefektivnit. Tak�e 
nepochybně bude vycházet Archa 
(s drobnými změnami v graÞ ce), 
portál Adam.cz bude přiná�et 
denní zpravodajství z činnosti 
sdru�ení, ta budou informována 
pravidelnými mailingy o činnosti 
ČRDM.
ČRDM si v posledních letech 

získala dobré postavení na mi-
nisterstvu �kolství, mláde�e a tě-
lovýchovy, co� se odrá�í v lep�ím 
vzájemném pochopení a partner-
ské spolupráci s M�MT � třeba na 
úpravě pravidel pro dotace, ovliv-
ňování právních norem a pravidel 
pro čerpání strukturálních fondů 
EU nebo při spoluřízení evropské 
kampaně �Ka�dý jsme jiný, v�ich-
ni rovnoprávní�. Předpokládám, 
�e tento trend bude pokračovat 
i v roce 2007. První vět�í leto�ní 
aktivitou je příprava nové Kon-
cepce státní politiky vůči mladé 
generaci, na ní� se podílíme. Dále 
se ve spolupráci s M�MT pokusí-
me o komplexní novelizaci zákona 
o dobrovolníkovi, aby zahrnul 
v�echny formy dobrovolné práce 
a nediskriminoval dobrovolníky 
� členy sdru�ení, naopak, aby 
pozdvihl jejich práci v očích veřej-
nosti i potenciálních zaměstna-
vatelů. A sledování a ovlivňování 
dal�í legislativy se pomalu stává 
na�ím denním chlebem.

Na lednovém valném shro-
má�dění ČRDM vzali delegáti na 
vědomí výčet pracovních skupin, 
které pokrývají nejrůzněj�í nos-
ná témata oblasti práce s dětmi 
a mláde�í (např. připomínkování 
evropských dokumentů, postave-
ní dobrovolníků a uznávání nefor-
málního vzdělávání, výzkumy dětí 
a mláde�e, vzdělávání či vyu�ívání 
evropských fondů). Hledáme do 
nich v�echny, kteří mají znalosti 
a zku�enosti a ochotu vyu�ívat je 
ve prospěch ostatních. 

Stranou nezůstávají ani na�e 
snahy o zlep�ení Þ nanční situace 

představenstva na dal�í tříleté 
období na valném shromá�dění 
19. dubna.

A kromě toho nás v letních či 
podzimních měsících zřejmě čeká 
stěhování kanceláře z budovy na 
Senová�ném náměstí, který by 
měl být do jara 2009 kompletně 
zrekonstruován na Národní cent-
rum neformálního vzdělávání.

Máte-li chuť se zapojit do práce 
či jinak ČRDM podpořit, rádi vás 
uvítáme!

zpracoval �maj�

Témata Archy
1. 
Rok 2007 � co nás čeká?       
2. 
Děti a příroda                      
3. 
Přístup státu vůči mláde�i       
4. 
Bambiriáda 2007 (dvojčíslo)    
5. 
Jaké byly prázdiny?            
6. 
Profesionalita v na�í práci          
7. 
EU a mláde�                    
8. 
Chceme být vidět � jak se 
prezentujeme?  

Uzávěrky: 
31. 1.

 
12. 3.

 
16. 4.

8. 6.

20. 8.

1. 10.

4. 11.

30. 11.

Archa 2007 



Líbil by se vám třeba víkend v Berlíně? Takový 
jarně-letní výlet� polehávat v parku na trávě, 
v�echno kolem rozkvetlé a barevné, klasiÞ kace 
ve �kole uzavřená, zkou�ky za vámi, těsně před 
začátkem letních prázdnin� 
Nebo si zahrát na koncertě před skupinami jako 
100°C, Nightwork, Vozovna Dukla nebo New Or-
chestra of Dreams, s kterými zpívá Tonya Gra-
ves, mediální tvář na�í kampaně a dal�ími?

A co zdarma několik nahrávacích hodin ve 
studiu? To by taky �lo?

Pokud jste si na předchozí otázky odpověděli klad-
ně, a je�tě k tomu máte hudební nadání, pak jste to 
VY, pro koho je soutě� určena!
V rámci kampaně jsme ji� měli soutě� výtvarnou, 
fotograÞ ckou, literární a zaměřenou na nová mé-
dia. A proto, �e se nám va�e příspěvky pozdávaly, 
rozhodli jsme se nastartovat nové období kampaně 
v rytmu různých (jak jinak) hudebních �ánrů. 

O co tedy půjde?
KAM-PAŇ-SONG je soutě� pro kreativní, hudebně 

nadané mladé lidi (13-26 let), kteří by chtěli kam-
paň obohatit autentickou tvorbou. Je určena jak 
jednotlivcům, tak celým skupinám. Va�ím úkolem 
bude zkomponovat píseň, z které by byl obsa-
hově patrný její tematický vztah k lidských 
právům, rozmanité společnosti nebo participaci 
mladých lidí na �ivotě v ní.

Nechceme klást �ádná omezení, to by k výsledné-
mu efektu nijak nepřispělo � jediným omezením je 
obsahová blízkost k tématům kampaně. Příspěvky 
bude posuzovat odborná porota a pro vítěze jsou 
připraveny ji� zmíněné ceny (víkend v Berlíně, kon-
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certní vystoupení v centru Prahy na velkém pódiu 
a cca 16 hodin v profesionálním nahrávacím studiu 
3bees zdarma).

Bli��í informace o soutě�i získáte na adrese 
kampansong@kam-pan.cz nebo na tel. 234 621 542.

Tak tedy skládejte, nahrávejte a posílejte maxi-
málně 2 své skladby (nahrávky) v digitální a po-
slouchatelné podobě v některém z formátů: MP3, 
WMA (Windows media), RA (Real audio), WAV nebo 
klasicky � po�tou audio CD do 30. 4. 2007 na adre-
su České rady dětí a mláde�e, Senová�né nám. 24,  
116 47 Praha 1. 
Na va�e �songy� se tě�íme! Uveďte prosím jména 
autorů písně, jejich interpretů, bydli�tě a věk.

PODMÍNKY SOUTĚ�E: Zasláním svých děl sou-
hlasíte s jejich dal�ím bezplatným vyu�itím v rámci 
kampaně �Ka�dý jsme jiný, v�ichni rovnoprávní� 
a se zpracováním svých osobních údajů pro účely 
soutě�e dle zákona 101/2000 Sb. O ochraně osob-
ních údajů v platném znění. 
Zaslané práce se budou autorům vracet pouze na 
po�ádání!

Katka Zezulková
ilustrační foto Společenství Romů na Moravě

Kam-Paň Song

Cena Přístav - ocenění podpory činnosti dětí a mládeže
Motto: �Kdy� půjdu před tebou, mů�u splést cestu. Kdy� mne nechá� jít za 
sebou, mů�u se ti ztratit. Kdy� půjdeme vedle sebe, společně dojdeme k cíli.�

Jste sdru�ení dětí a mláde�e a místní nebo regionální zastupitelé podporují 
va�i činnost? Navrhněte je na udělení Ceny Přístav! 
Sdru�ení dětí a mláde�e svým členům umo�ňují kvalitní a účelné vyu�ití volného 
času, a podílejí se tak na předcházení negativních jevů, jako je dětská kriminalita, 
závislosti apod. Mají nezastupitelnou roli ve výchově, vedou děti a mladé lidi k ak-
tivní účasti na �ivotě obce, doplňují působení rodiny, �koly a dal�ích výchovných 
a vzdělávacích činitelů. Přesto často jejich činnost není doceňována. Bez místní 
podpory je ale tato činnost tě�ko představitelná, ba mnohdy neuskutečnitelná. Mo-
derní politici si toto uvědomují a aktivity dětí a mladých lidí, jako� i dobrovolníků 
s nimi pracujících, podporují.

CENA PŘÍSTAV je oceněním zástupcům veřejné správy na místní a regionální úrovni, kteří tuto funkci 
vykonávali alespoň po část období od 1. ledna předcházejícího roku, za významnou podporu mimo�kolní 
činnosti a zásadní přispění k jejímu rozvoji. Navrhovat kandidáty mohou písemně občanská sdru�ení 
dětí a mláde�e, domy dětí a mláde�e (střediska volného času), a to do 15. dubna. 

Přesné propozice najdete na www.crdm.cz/pristav
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Expozice Hnutí Brontosau-
rus upozorňovala předev�ím 
na Prázdniny s Brontosaurem, 
nosný pilíř jeho činnosti, typický 
kombinací dobrovolnické práce 
ve prospěch přírody a kvalitního 
pro�itkového, herního a vzděláva-
cího programu. U �brontíků� jste 
si ale mohli také opatřit bro�uru 
�Kouzlo zapomenutého�, pojedná-
vající o práci s přírodními materi-
ály, nebo zakoupením beneÞ čního 
jesenického pohledu přispět na 
obnovu Jesenických pramenů. 

V obchůdku se skautským a tá-
bornickým vybavením Gingo �ly 
nejvíce na odbyt speciálně uprave-
né l�íce a malé dřevěné káči; sdru-
�ení Altus rozdávalo kalendáříky 
a pohlednice s námětem Bambi-
riády 2007 a RADAMOK (Rada 
dětí a mláde�e Moravskoslezského 
kraje) bavil příchozí jednoduchou 
hrou spočívající v třídění různo-
barevných víček od PET lahví na 
čas � hra připomínala ekologický 
projekt RADAMOKu, toti� soutě� 
ve sběru těchto uzávěrů. 

Od Sdru�ení přátel Jaroslava 
Foglara jste mohli získat časopis 
Bobří stopou, jinak dostupný jen 
předplatitelům, motivační kartič-
ky a kreslené pohlednice s dob-
rodru�nou tematikou. 

Dětská sdružení na rekordních veletrzích v Brně

Folklorní sdru�ení ČR o sobě 
dávalo velmi výrazně vědět vy-
stoupeními svých souborů 
a představilo i novou podobu mě-
síčníku Folklor. 

Na �ivé ukázky své činnosti vsa-
dila jako v�dy i Asociace malých 
debrujárů ČR; její stánek označe-
ný logem s �abákem Beppem čas 
od času obklopil hrozen lidí zau-
jatých zábavnými fyzikálně-che-
mickými pokusy, které jim pod 
dohledem zku�ených vedoucích 
předváděly děti z debrujárských 
klubů.

Ucelený přehled o podstatě, cí-
lech a nejdůle�itěj�ích aktivitách 
České rady dětí a mláde�e � orga-
nizace, která vý�e uvedené dětské 
a mláde�nické spolky (a desít-
ky dal�ích) zastře�uje � nabídl 
12. ledna odpoledne workshop 
�kola v pohybu, konaný v rámci 
doprovodných programů Region-
touru. �Mo�ná jste si v�imli, �e 
pou�íváme pro svá členská sdru-
�ení jako symbolu loďku � a pro 
ni hledáme dobrý a bezpečný pří-
stav,� podotkl během prezentace 
Rady její předseda Pavel Trantina. 
Po úvodním slově Pavla Hofrichte-
ra z informačního centra Borovice 
představil přibli�ně �esti desítkám 
přítomných nejen ČRDM, ale i její 
stě�ejní projekty včetně časopisu 
Archa a internetového serveru 
Adam.

Zatímco projekční technika 
zprostředkovala účastníkům 
workshopu atmosféru loňského 
ročníku Bambiriády, zazněly zá-
kladní údaje o ní � i to, �e leitmo-
tiv známé přehlídky činnosti dět-
ských a mláde�nických sdru�ení 
má letos korespondovat s my�-
lenkou evropské kampaně Ka�dý 
jsme jiný, v�ichni rovnoprávní. 
�I kdy� je ka�dé na�e sdru�ení 

jiné a vyvíjí různou činnost, má 
svoje místo na slunci,� pozna-
menal v této souvislosti předse-
da ČRDM. Seznámil přítomné 
i s Cenou Přístav, ka�doročně 
udělovanou osobnostem, které se 
zaslou�ily o rozvoj a podporu dět-
ských organizací, a vlastivědnou 
soutě�í Má vlast v srdci Evropy 
� poznej ji a chraň!, pořádanou 
ve spolupráci s Památkovou ko-
morou ČR. Ekologický rozměr 
workshopu vtiskli Martin Kří�, 
který mj. přiblí�il smysl středisek 
ekologické výchovy (např. Cha-
loupky) a jejich sítě (Pavučina), 
a �éf RADAMOKu Mojmír Nová-
ček výkladem o soutě�ním sběru 
plastových víček od nápojových 
lahví.

Česká rada dětí a mláde�e ne-
jela na Regiontour poprvé; letos 
v�ak byla její prezentace coby 
stře�ní organizace dětských 
a mláde�nických sdru�ení v rám-
ci �koly v pohybu dosud nejlépe 
propracovaná � a také nejobsáh-
lej�í. Forma, kterou si k propagaci 
sebe sama ta která dětská orga-
nizace zvolí, závisí předev�ím na 
ní. �lo-li o to, upoutat pozornost 
kolemjdoucích, tak v prostoru 
vyhrazeném členským sdru�ením 
Rady si ze �stánkařů� viditelně 
nejlépe vedli debrujáři.

Jiří Majer
foto autor

Organizátoři ka�doročních veletrhů cestování GO a Regiontour (Veletrhy Brno, a.s., pozn.), letos 
uspořádaných na brněnském Výstavi�ti v době od 11. do 14. ledna, oznámili rekordní počet 
vystavujících Þ rem: od loňska vzrostl o tři procenta a dosáhl čísla 1257. Zájemci o poznávání 
cizích, pro nás mnohdy exotických končin, ale i rázovitých českých a moravských regionů, tak 
měli o nabitý program postaráno. 
Mezi těmi, kteří se ucházeli o jejich pozornost v pavilonu V, bylo i několik členských sdru�ení 
České rady dětí a mláde�e (ČRDM) � ov�em díky její prezentaci na workshopu �kola v pohybu pak 
pota�mo vlastně v�ech devadesát pět�

Ve stánku ČRDM se střídali pracovníci 
kanceláře Rady

Debrujárské pokusy lákaly kolemjdoucí 
k zastavení
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ČRDM se podle Pavla Trantiny 
v leto�ním roce pokusí pro kraj-
ské rady dětí a mláde�e (KRDM), 
které jsou členkami ČRDM, za-
jistit nejen úrazovou pojistku, ale 
také sjednat pau�ální typ poji�-
tění odpovědnostního. Poněvad� 
krajské rady nemají individuální 
členy, nemohou mít úrazové po-
ji�tění; kdo ale být poji�těn mů�e, 
jsou jejich členské organizace. 
Podobně jako se připojují k po-
jistce ČRDM některé �nezastře�e-
né� organizace pracující s dětmi 

a mláde�í, mohla by postupovat 
i členská sdru�ení KRDM. 

�Pokud vyplní prohlá�ení, �e 
se připojují k poji�tění, a vy jako 
krajská rada potvrdíte, �e jsou 
va�imi důvěryhodnými členy, tak 
je do poji�tění zařadíme také,� 
uvedl předseda ČRDM. Měl by 
�anci �dosáhnout� na úrazové 
poji�tění i dobře fungující spolek, 
který pracuje vně krajské rady? 
V zásadě ano � pokud garanci za 
něj převezme KRDM. Pavel Tran-
tina má za to, �e takové případy 
budou spí�e ojedinělé a dotyčné 
sdru�ení bude mít patrně nikoli 
stovky, ale desítky členů, ne-li jen 
činorodé jednotlivce.

Jiným pojistným produktem, 
který se vztahuje pouze na člen-
ská sdru�ení ČRDM, je poji�tění 
odpovědnostní. Skládá se ze tří 
slo�ek: poji�tění ČRDM, organi-

zace jako takové a jednotlivců. 
Záměrem ČRDM je převést odpo-
vědnostní poji�tění na pau�ální 
typ, jako je tomu u úrazového. 
Podmínka, kterou je dostatek 
Þ nančních prostředků, zatím 
podle Pavla Trantiny splněna být 
mů�e� V ideálním případě by se 
pak odpovědnostní pojistka vzta-
hovala na hlavní vedoucí táborů, 
vedoucí �výchovných jednotek� 
(oddílů) a na statutární zástupce 
sdru�ení. �V ten moment vám 
ubude administrativa,� vysvětlil 
Pavel Trantina, v čem tkví přita�-
livost takto sjednaného poji�tění 
pro chod krajské rady. �Kdy� se 
stane pojistná událost, proká�e-
te, �e tento člověk k tomuto datu 
spadal do jedné z vyjmenovaných 
kategorií � a mů�e bě�et likvi-
dační řízení �kody,� dodal. I kdy� 
odpovědnostní poji�tění není 
levnou zále�itostí (má stát cca 
1,2 milionu korun), vedení ČRDM 
je pokládá za u�itečné, a proto 
o něm od loňského podzimu jed-
ná s M�MT.

Diskuse kolem poji�tění se lo-
gicky stočila na postavení kraj-
ských rad vůči ČRDM, respektive 
potřebě nově deÞ novat podmínky 
jejich členství v národní mláde�-
nické radě. 

Nejen Vladimír Kubát z RA-
DAMBUKu (KRDM Jihočeského 
kraje) soudí, �e daná situace vy-
volává potřebu vstoupit do stanov 
ČRDM a uvá�livě v nich provést 
určité změny. Pavel Trantina pro-
to hodlá svolat skupinu pro sta-
novy ČRDM.

Informoval rovně� o chystaném 
projektu úrazové prevence, na 
něm� ČRDM spolupracuje s Po-
ji�ťovnou Generali. Po důkladné 
analýze dat, která má poji�ťovna 
k dispozici, by měla světlo světa 
spatřit metodika předcházení úra-
zům při práci s dětmi a mláde�í. 
Pomocnou ruku při práci na me-
todice na místě nabídl zástupce 
Jihomoravské rady dětí a mláde�e 
(JmRDM) Pavel Zdráhal (Pionýr).

Spolu s kolegou Martinem Kří-
�em (Zeměpisná společnost Mora-

va) také seznámil ostatní s připra-
vovaným internetovým projektem 
Klubovny.cz. Jde o web, jeho� 
podstatou je interaktivní mapa, 
respektive vyhledávač, který 
má rodičům slou�it pro rychlou 
orientaci při hledání nejbli��í 
klubovny oddílu, do něho� by se 
jejich dítě mohlo přihlásit. 

�Ka�dé setkání krajských rad je 
velmi důle�ité, proto�e jsou roz-
místěny po celé republice. A to, 
�e se dovedou scházet, je jedině 
dobře: informace je třeba si vy-
měňovat. Pokud jde o sdru�ení, 
není bě�né, �e doká�í spolu ko-
munikovat a scházet se pravidel-
ně,� zhodnotil leto�ní brněnskou 
schůzku Martin Paclík.

Ačkoliv se to tak mů�e zdát, 
krajské rady dětí a mláde�e ne-
jsou regionálními organizačními 
články ČRDM. Vznikaly po roce 
1989 za různých podmínek, mají 
rozdílnou historii, společenský 
kredit, pracovní výsledky i vliv. 
V současné době nále�í k ČRDM 
čtyři z nich: RADAMOK, RADAM-
BUK, JmRDM a Krajská rada dětí 
a mláde�e Karlovarska. V době, 
kdy zájem o členství v národní 
radě naznačila Vysočina, registro-
vala ČRDM ji� do�lou přihlá�ku 
od obdobné organizace z Plzeň-
ska.

Jiří Majer
Foto autor

Další krajská rada zvažuje vstup do ČRDM
Podmínky poji�tění, které dojednává Česká rada dětí a mláde�e (ČRDM) a Generali Poji�ťovna 

a.s., mohou být natolik zajímavé, �e převá�í misku vah ve prospěch vstupu dal�í z krajských mlá-
de�nických rad do zmíněné �stře�ní� organizace. Vyplývá to ze slov předsedy Rady dětí a mláde�e 
Kraje Vysočina Martina Paclíka. Spolu se zástupci dal�ích tří krajských mláde�nických rad se 
zúčastnil 12. ledna 2007 neformálního výročního setkání s předsedou ČRDM Pavlem Trantinou; 
schůzka se uskutečnila v jednom ze salonků pavilonu E areálu brněnského Výstavi�tě v době koná-
ní veletrhů cestování GO a Regiontour.

Brněnského setkání se zúčastnil spolu 
s dal�ími i předseda RADAMOK (Rada 
dětí a mláde�e Moravskoslezského kraje) 
Mojmír Nováček

Zprava: Martin Kří�, Pavel Zdráhal 
z JmRDM  (Jihomoravská rada dětí 
a mláde�e), Mojmír Nováček (RADAMOK), 
a v pozadí Martin Paclík (Rada dětí a mlá-
de�e Kraje Vysočina)
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Revizní komise České rady 
dětí a mláde�e (ČRDM) obnovila 
svoji činnost. Kancelář ČRDM 
najala daňového poradce, 
aby provedl audit, informoval 
na 25. mimořádném Valném 
shromá�dění (VS) Rady, kona-
ném 25. ledna 2007, předseda 
ČRDM Pavel Trantina. Kromě 
ekonomických otázek se dele-
gáti zabývali také rozvr�ením 
pracovních skupin, některými 
projekty za�títěnými Radou 
a padl i důle�itý termín vo-
lebního valného shromá�dění 
� nové vedení ČRDM má vzejít 
z hlasování 19. dubna t.r.

Pokud jde o revizní komisi, 
na svoji funkci ji� dříve fakticky 
a později i formálně rezignovala 
její bývalá předsedkyně. K resus-
citaci zmíněného kontrolního or-
gánu nyní přispěla kooptace nové-
ho člena. Stanovami daný nezbyt-
ný počet revizorů aktuálně doplnil 
Mgr. Josef Valter, právník stojící 
v čele Dětí bez hranic � sdru�ení, 
který vychovává mladé záchraná-
ře. Jeho kooptaci muselo ov�em 
je�tě �posvětit� valné shromá�dění 
ČRDM, a to byl také hlavní důvod 
jeho svolání. Delegáti tento výběr 
schválili. Zvý�it akceschopnost 
komise by napří�tě měla i přijatá 
změna v Revizním řádu, podle ní� 
kontrolní skupinu, provádějící 
revizi, mohou nyní tvořit jen dva 
členové komise.
Nedávné konzultace představen-
stva ČRDM s revizní komisí a se 
zástupci sdru�ení Pionýr vedly 
k přizvání experta, jen� provede 
audit. Valné shromá�dění ulo�ilo 
představenstvu, aby v měsíční 
lhůtě, po kterou bude najatý da-
ňový poradce pracovat, předlo�ilo 
závěry jeho �etření.

Valné shromá�dění dále vzalo 
ex post na vědomí návrh rozpočtu 
na rok 2006 a diskutovalo nad 
rozpočtovým rámcem pro rok 
2007. Pavel Trantina předeslal, 
�e předkládaný materiál vychází 
z neoÞ ciálních informací o ob-
jemu dotačních prostředků, je� 
by Rada mohla letos získat. Ji� 
nyní je v�ak podle něj zřejmé, �e 
ČRDM bude muset hospodařit se 
sumou o 2,5 milionu korun men-
�í, ne� jakou na leto�ek po�ado-
vala. Krácení se dotkne předev�ím 
evropské kampaně Ka�dý jsme 
jiný, v�ichni rovnoprávní (její� 

novou národní koordinátorku Ka-
teřinu Zezulkovou předseda Rady 
přítomným představil); peníze 
ubudou např. i v kapitole Publi-
kace a nejspí� se uskrovní i zpra-
vodajský server Adam a ti�těný 
věstník Archa. Rozpočtový rámec 
jako s prioritou počítá s nástu-
pem ekonoma-profesionála, který 
Kanceláři ČRDM schází, potvrdil 
předseda Rady. Valné shromá�-
dění v souvislosti s plánováním 
rozpočtu zavázalo představenstvo, 
aby při jeho sestavování � pokud 
bude třeba hledat zdroje na Þ -
nancování jiných činností � před-
nostně krátilo kapitolu Správa 
internetové sítě.

Jiný materiál, o něm� delegá-
ti VS jednali, mapoval stávající 
pracovní týmy ČRDM a mo�nosti 
jejich posílení. Kromě �esti ji� 
existujících pracovních skupin 
(Skupina Stát, Zahraniční komise, 
Výběrová komise pro Cenu Přístav, 
Pracovní skupina pro Stanovy, 
Bambiriádní �táb, Skupina pro 
komunikaci s Evropským fórem 
mláde�e) obsahoval i návrh na 
zřízení dal�ích sedmi. Závěr? VS 
ČRDM vzalo na vědomí výčet stá-
vajících pracovních týmů, stejně 
jako to, �e se do nich na místě 
přihlásili někteří z přítomných. 
Ke členským sdru�ením zároveň 
nasměrovalo výzvu, aby se jejich 
aktivisté�odborníci do činnosti 
těchto skupin zapojili. Bezpro-
střední zájem mezi delegáty byl 
třeba o práci v týmu nazvaném 
Skupina pro posílení Dobrovolné 
práce s dětmi a mláde�í, zlep�e-
ní postavení dobrovolníka a pro 
uznávání výsledků neformálního 
vzdělávání � do něj se je�tě bě-
hem jednání VS přihlásili Pavel 
Zdráhal (za Jihomoravskou radu 

dětí a mláde�e) a Stanislav Michek 
(Junák); �svého člověka� avizoval 
poskytnout Skupině pro evropské 
fondy náčelník Asociace TOM 
a jméno Tomá�e Kroupy z Mla-
dých konzervativců se objevilo 
hned ve dvou týmech: ve Skupině 
Stát a Skupině pro koncepci státní 
politiky vůči mladé generaci.

Jakub Kořínek z Pionýra před-
nesl jako tzv. pilný návrh společ-
nou výzvu delegátů svého sdru�e-
ní a Duhy nazvanou Va�e Evropa, 
va�e budoucnost. Ozřejmil, �e měl 
v půli ledna pod křídly IFM-SEI 
(International Falcon Movement 
� Socialist Educational Internatio-
nal) mo�nost zúčastnit se příprav-
ného jednání k mláde�nickému 
summitu, který se uskuteční 
v 24. � 25. 3. března t.r. v Římě 
u příle�itosti 50. výročí zalo�ení 
Evropského hospodářského spo-
lečenství. Součástí oslav má být 
i předání poselství evropské mlá-
de�e hlavám členských států EHS, 
rokujících tou dobou v Berlíně. 
�Přesto�e ČRDM není členem Ev-
ropského fóra mláde�e, vyzýváme 
ji, a tím i v�echna členská sdru�e-
ní, aby se zapojila do zorganizová-
ní národní debaty a nalezení cesty 
k oslovení co největ�ího počtu 
mladých lidí, a tak pomohla s vy-
tvořením vyjádření české mláde�e 
ke zmíněným tématům i s jmeno-
váním skutečně reprezentativní 
delegace�, zněl předkládaný apel. 
Valné shromá�dění ČRDM vy-
slovilo tomuto projektu podporu 
a schválilo zapojení Rady do něj; 
sestavením a vedením příslu�né 
skupiny zároveň pověřila Jakuba 
Kořínka. Delegace do Říma má být 
�estičlenná.

Na 25. mimořádném VS ČRDM 
se znovu projevil chronický neduh 
těchto setkání � relativně nízká 
účast. Delegáti před začátkem 
jednání toti� obdr�eli 49 ze 79 
mandátů; nutná vět�ina k tomu, 
aby byli usná�eníschopní, v�ak 
byla 53. Předseda Rady tedy 
formálně svolal náhradní VS se 
stejným programem a termínem 
zahájení o hodinu později. (Takto 
svolané náhradní VS je usná-
�eníschopné bez ohledu na počet 
přítomných.) �Prostoje� vyu�ili 
delegáti k tomu, �e jednotlivé body 
programu předjednali a připravili 
návrhy usnesení k následnému 
hlasování.

Jiří Majer

Revizní komise ČRDM opět funguje
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Prashanthovi je třináct, chodí do �ko-
ly Matky Terezy a kdy� se zrovna neu-
čí, pomáhá tatínkovi na poli. Má o dva 
roky star�ího brá�ku Srikantha a rád 
sportuje. Anglicky zatím moc neumí 
� jeho rodným jazykem je kannad�tina, 
bydlí toti� v Kullunje v Indii. 

O tom, �e v�emo�ná předvánoční se-
tkání nemusejí být jen nic neře�ícím, 
byť příjemným potlachem, přesvědčila 
večeře náčelníků dětských a mláde�-

nických spolků se zástupci státní správy (náměstkyně mi-
nistryně �kolství Eva Bartoňová, ředitel odboru pro mláde� 
Jaroslav Tuček), kterou nav�tívili i mj. bývalá předsedkyně 
ČRDM Jana Vohralíková či poslanec Petr Bratský. 
Během onoho předvánočního večera 19. prosince byl vybrán 
potřebný počet peněz na �adopci� indického třináctiletého 
mládence. 
Původní záměr adoptovat �syna� s poněkud vtipně znějícím 
jménem Prasad nevy�el, někdo byl rychlej�í. Náhrada je 
ov�em adekvátní, jmenuje se Prashanth. Chlapce má pod 
svou patronací Česká rada dětí a mláde�e. Vybrané peníze 
zajistí chlapci přístup ke vzdělání na celý rok. 

Děti k �adopci� vybírá ze zemí třetího světa Arcidiecézní 
charita. Máte-li zájem se o této činnosti dozvědět více, najeď-
te si na web www.adopcenadalku.cz.            (jih, ton) 

Prashanth se představuje

Spolková republika Německo byla dlouhá 
léta za vysokou a téměř neprůchodnou zdí. 
Po roce 1989 se začaly přes hranice inten-
zivně rozvíjet kontakty mezi sdru�eními dětí 
a mláde�e, vycházející někde z partnerství 
měst, někde zase z osobních pohnutek ve-
doucích dětských kolektivů. Motivací mnoh-
dy byla radost z poznávání neznámého 
a překonávání my�lenkových hranic�

V dne�ní době by se mohlo zdát, �e spolupráci českých 
a německých sdru�ení nic nebrání a mů�e se plně rozvíjet. 
Jen�e to často vypadá, �e namísto zdi přece jen zůstal ně-
jaký plot a někdy chybí motivace nebo odvaha, podívat se, 
jak to za plotem vypadá. Je systém práce s mláde�í rozdílný 
a jaká sdru�ení v Spolkové republice Německo působí?
Česká rada dětí a mláde�e ve spolupráci s Koordinačním 

centrem česko-německých výměn mláde�e TANDEM vydává 
publikaci, která pracovníkům s mláde�í umo�ní nahlédnout 
přes onen pomyslný plot a usnadnit tak první kroky při na-
vazování spolupráce s německými organizacemi. Publikace 
nese název �Who is who� (Struktura práce s mláde�í v SRN), 
a skládá se ze tří částí. V první části se lze dozvědět informa-
ce o obecných principech systému práce s mláde�í (kdo dělá 
co), druhá část je věnována adresáři celoněmeckých zastře-
�ujících sdru�ení (kde mohu hledat partnery) a v třetí části 
je zveřejněn výběr osobních zku�eností pracovníků s mláde�í 
při vzájemných hospitacích (co mů�u za�ít).

Vydání publikace umo�nila mj. podpora Ministerstva �kol-
ství, mláde�e a tělovýchovy a Česko-německého fondu bu-
doucnosti.

Publikace je pro členská sdru�ení k dispozici v Kanceláři 
ČRDM k osobnímu odběru zdarma, počet kusů je omezen 
a závisí na předchozí domluvě. V případě zájmu kontaktujte 
Michaelu Přílepkovou (prilepkova@adam.cz).

U sousedů za plotem

U �zelené� ministryn
Ať to nezní přespříli� optimisticky, 
ale dostat se k ministrovi (ministry-
ni) �kolství je čím dál tím snaz�í. Je 
to dobře.
Zatímco Ivan Pilip nás svého času 
přijal v obřím sálu k neosobní 
a chladné audienci (jiné slovo se 
nedá pou�ít � i po letech cítím onen 
aristokraticky přezíravý duch, který 
se nad námi, prostými zástupci spol-
ků, zrovna vzná�el!) a Petra Buzko-
vá si vlastně k pracovní schůzce ne-
na�la pořádně čas nikdy, poslední 
dvě �éfky úřadu reagovaly na na�i 
�ádost o přijetí doslova bleskově.
Ve čtvrtek 25. ledna jsme se tak 
se�li reprezentanti České rady dětí 
a mláde�e Pavel Trantina, Ale� Sed-
láček, Josef Výprachtický, Tomá� 
Novotný a Petr Halada s paní Danou 
Kuchtovou, ministryní �kolství Topo-
lánkovy vlády.
Jednání byla přítomna i náměstkyně 
ministryně paní Eva Bartoňová, ně-
kdej�í ředitelka odboru pro mláde�.
I díky tomu, �e paní ministryně při-
chází z terénu, tedy z prostředí �kol-
ství a neziskových organizací, bylo 
jednání věcné, praktické a velmi 
vstřícné.
Dana Kuchtová po�ádala o krátké 
představení České rady a spolků 
v ní sdru�ených. �ivá debata se 
rozvinula kolem dobrovolnictví � zdá 
se, �e paní ministryně je nakloněna 
na�emu záměru změnit v zákoně 
postavení dobrovolníka, resp. uznat, 
�e ty malé bonusy, které z dobro-
volné práce plynou, patří i �dovnitř 
sdru�ení�.
Současná právní úprava na to, �el, 
nepamatuje. 
Velký vhled a pochopení pro trist-
nost situace projevila paní minis-
tryně stran zchátralého majetku po 
někdej�ím SSM, který bez výrazněj�í 
státní podpory nedoká�í sdru�ení 
dobře spravovat. Přislíbenou pomoc, 
stejně jako vstřícnost při případném, 
alespoň �inß ačním�, navý�ení pro-
středků určených pro mláde�, velmi 
vítáme. Stejně tak Dana Kuchtová 
přislíbila, �e se zamyslí nad mo�nos-
tí udílet pro dobrovolné pracovníky 
s dětmi a mláde�í Cenu ministryně.
Z dvacetiminutového setkání jsme si 
odná�eli dobrý dojem � ké� by byl 
potvrzen i dal�ími vstřícnými kroky 
úřadu, jeho� kroky se ka�dodenního 
chodu na�ich spolků vět�inou bez-
prostředně dotýkají.

Tomá� Novotný 
předseda pracovní skupiny Stát 

při ČRDM

ÿe
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Zvedni svůj zrak a podívej se 
nahoru. A teď přivři oči. Celý 
vesmír je také v Tobě. Pamatu-
je�, jak jsi hořel ve hvězdách? 
Pamatuje� první �ivot? Pamatu-
je� počátky lidství a jeho cestu? 
Hnutí Brontosaurus a Ekocent-
rum Dúbrava Hodonín vyhla�ují 
13. ročník celostátní výtvarné, 
literární a fotograÞ cké soutě�e 
Máme rádi přírodu. Soutě� má 
dlouholetou tradici a jen loni ji 
účastníci obeslali úctyhodným 
počtem 1 726 prací. Mohou se do 
ní přihlásit jak před�koláci, tak 
děti ze základních a středních 
�kol; dílčí fotograÞ cké soutě�e se 
mohou účastnit v�ichni zájemci 
bez omezení věku. Ústřední téma 
letos zní: Společná cesta člověka 
a přírody a uzávěrka soutě�e je 
11. dubna 2007.
Zapojení do soutě�e by mohlo být 
pro autory prací prvním impulsem 
k úvahám nad vlastními postoji 
k přírodě a její ochraně. Věříme, 
�e soutě� alespoň u některých dětí 
a mladých lidí mů�e být podnětem 
k dlouhodoběj�ímu poznávání pří-
rody či zapojení se do její ochrany. 
Právě kvůli tomuto cíli se sna�íme 

v�em autorům ka�doročně podě-
kovat a opětovně je oslovit s dal�í 
nabídkou aktivit. Leto�ní téma 
by mělo mladé tvůrce inspirovat 
k zamy�lení nad vnímáním přírody 
z pohledu člověka kdysi a dnes, 
nad současnými mo�nostmi �ít 

blízko přírodě i nad dávným stra-
chem člověka z přírody v kontrastu 
s dne�ními obavami o přírodní 
prostředí.
Zájemci v zadání naleznou mno�-
ství podtémat, která jsou blízká 
jednotlivým věkovým kategoriím. 
Výsledky budou vyhlá�eny u pří-
le�itosti mezinárodního Dne Země. 
Vítězné výtvarné práce vystavíme 
na několika místech (v Hodoníně, 
Mikulčicích, Brně i jinde), literární 
dílka budou publikována v tisku. 
Na vítěze čekají pěkné, zajímavé 
ceny. Ka�dý účastník obdr�í malé 
poděkování.        Dalimil Toman

Kontaktní osoba:
Dalimil Toman
tel. 605 763 112, 544 215 585
email: sekce.brdo@seznam.cz

Kontakt na pořadatele 
(soutě�ní práce zasílejte na): 
Kancelář Hnutí Brontosaurus
Hvězdová 10, Brno, 602 00
sekce.brdo@seznam.cz

CEV Dúbrava Hodonín
Červené domky 4A, 
621 03 Hodonín
ekocentrum.hodonin@seznam.cz

Rozpis kategorií, soutě�ní pod-
mínky a dal�í informace lze na-
lézt na www.brontosaurus.cz, 
www.adam.cz

Ekofór 2007
Po nebývale úspě�ném loňském třetím ročníku 

soutě�e Ekofór, jeho� se účastnili autoři v�ech 
věkových kategorií (z velké vět�iny děti a mlá-
de�) dohromady se 622 díly, vyhlásilo Hnutí 
Brontosaurus čtvrtý ročník soutě�e tvorby vtip-
ných výtvarných děl s tematikou �ivotního pro-
středí. 

Od půli ledna mohou soutě�ící tvořit kreslené vtipy 
jako malé zamy�lení nad daným tématem a posílat je 
na ní�e uvedenou adresu ústředí Hnutí Brontosau-
rus, a to a� do uzávěrky 31. března 2007. 

Ústředním tématem leto�ního ročníku  je Zajíc.

Toto zvířátko se musí ve vtipu vyskytovat (v jakém-
koliv kontextu, tedy i okrajově, ale musí s celkem 
nějak souviset), co� je podmínkou zařazení díla do 
soutě�e. Přesto�e je soutě� věnována předev�ím mlá-
de�i, zapojit se do ní mohou lidé v�ech věkových ka-
tegorií, a to kreslenými vtipy v kategoriích �Zajíček� 
(kreslený vtip dětí do 15 let včetně), �Zajíc� (kreslený 
vtip autorů star�ích 15 let) a nově také �Příběh� 
(kreslený vtipný příběh ve formě tzv. stripů, bez vě-
kového omezení). 

Formát prací musí být 
max. jedna stránka A4 
(platí i pro kategorii �Pří-
běh�); jeden autor mů�e 
zaslat maximálně 3 práce. 

Zájemci o účast v soutě-
�i mohou svá díla posílat 
po�tou na adresu pořada-
tele:
Kancelář Hnutí Brontosau-
rus, Hvězdová 10, 602 00 
Brno nebo e-mailem: 
ekofor@brontosaurus.cz

Dal�í podrobnosti o sou-
tě�ních podmínkách na-
jdou zájemci na webové 
stránce (www.ekofor.cz).

Petra Kuchtová

Z loňského ročníku soutě�e: 
práce autorské dvojice Jiří 
Novák � Jaroslav Skoupý

Ze soutě�e Ekofór 2006: Nikola Vávrová, 10 let

Z loňského ročníku soutě�e: speciální 
uznání mimo pořadí udělila porota Ale�i 
Jirou�kovi za dílo nazvané Flora

Společná cesta člověka a přírody
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Zdravím Archu a pokusím se 
v ní trochu představit; snad to 
bude její čtenáře zajímat. 

Jsem občanské sdru�ení regi-
onálního charakteru, i kdy� do 
regionu občas zabrousí i někte-
ré du�ičky ze vzdálené Prahy. 
Region, ve kterém působím, je 
centrum Moravského Slovácka, 
co�, jak v�ichni víte, je Uherské 
Hradi�tě a �iroké okolí, no, 
v podstatě Zlínský kraj. 

KUFR je zkratka stra�ně 
dlouhého názvu: Klub úplně 
fantastické rekreace. 

Moje curriculum vitae (jak praví 
latiníci) je ale celkem jednoduché. 

OÞ ciálně jsem vznikl v květnu 
r. 1990, kdy se 
se�la parta (po 
na�em partyja) 
lidiček, kteří 
u� léta před-
tím jezdili na 
hory, ly�ovali, 
splouvali řeky, 
hráli softball 
a pořádali pro 
děcka tábory 
a tuto svoji 
činnost muse-
li, jak se u nás 
říká, za komančů kuklit pod 
různé podivné spolky. No, a po 
revoluci se rozhodli vzít svůj úděl 
do vlastních rukou, a tak jsem 
vznikl já � KUFR. Název se rodil 
tě�ce a i přes počáteční rozpaky 
(proto�e my jezdíme zásadně s ba-
tohem) se v�il a momentálně tedy 
existuje název KUFR � a pro členy 

výraz Kufráci. V regionu je ten 
pojem celkem známý. 

Tě�i�tě mé činnosti se za uply-
nulých 16 let v podstatě nezměni-
lo � je to turistika, i vysokohorská 
(na Slovensko jsme měli a na�těs-
tí stále máme kousek); v posled-
ních deseti  letech se velmi inten-
zivně přidala cykloturistika, ly�o-
vání (jak sjezdové, tak nádherné 
bě�kování), vodáctví, trochu horo-
lezení, ringo a nějaké společenské 
akce, třeba country bál.

Jsem samozřejmě sdru�ení vel-
mi demokratické, otevřené nejen 
pro členy, ale i pro �irokou, dlou-
hou a bystrozrakou veřejnost. 
Členská základna, která se ka�dý 
rok obnovuje, jeliko� dle stanov 
je členství jednoroční a po valné 
hromadě se musí poka�dé obnovit 
(tzn. vyplnit přihlá�ku a zaplatit 
členský příspěvek), se zase tak 

moc nemění. V současné době 
máme 204 členů, z toho dětí 72 
a mláde�e do �estadvaceti let 29. 
Samozřejmě musím přiznat, �e 
počet členů klesá, ale nevidím to 
zas tak tragicky. Hlavní příčinou 
asi je, �e nabídka mo�ností na 
trávení volného času je v�ude 
v okolí přepestrá a počítače nám 
odkrajují také nějaký díl času, 
hlavně u mláde�e. 

A co by si měl nový adept klubu 
zabalit do pomyslného kufříku? 
No do kufříku nic, ale do batohu 
dobrou náladu, být připraven na 
v�e mo�né i nemo�né, určitě dob-
ré oblečení (jeliko� není �patné 
počasí, jsme jen �patně oblečení, 
jak hlásá známý slogan). A taky 
trochu fyzičky (není podmínkou 
� Kufráci tě v nouzi donesou a� 
nakonec světa), mít snahu udě-
lat něco pro druhé a pleskačku 
vrcholovky (přelo�ím: pleskačka 
je česky placatice a vrcholovka je 
nápoj vyrobený ze zdravého ovoce 
pálením � destilací, nejlépe sli-
vovica). Samozřejmě vrcholovka 
se pou�ívá jen při dobytí vrcholu 
nebo při krizové situaci a zásadně 
pod dohledem lékaře. Program 
KUFRu je celoroční, celkem pes-
trý a obsahuje přibli�ně 35 akcí. 
K nejúspě�něj�ím akcím se řadí 
bě�kařský víkend v Kremnických 
horách (trať Bílé stopy), týdenní 
pobyt na horách o jarních prázd-
ninách, dlouhý víkend na kolech 
(v období cyrilometodějských 
svátků a na Jana Husa); nejdřív 
to byla �umava, pak Jizerky 
a chystáme se do Rakous do ob-
lasti Zeel am Zee, tradiční Odysea 
(týden strávený turistikou, cyk-
loturistikou a vodáctvím) � letos 

Haló, haló... Tady KUFR...



v Českosaském �výcarsku, je to 
akce určená hlavně pro rodiče 
s dětmi, bonbónkem bylo splutí 
Salzy a v září Chorvatsko na kole. 
A abych nezapomněl, v říjnu mí-
váme tradiční Burčákový pochod, 
no velmi zajímavá akce. A podle 
mého názoru tradiční a nejlep�í 
jsou Vánoce na horách, týden ly-
�ování, her a večerních programů 
tvořených účastníky, no pohoda, 
pohoděnka.

Zkusím přidat nějakou zajíma-
vou historku (jak říkám z natá-
čení), kterých byla samozřejmě 
spousta, ale zrovna mě � ehm, 
ehm � �ádná nenapadá� 

No, jedna by tu byla� 
Pádíme na bě�kách po krásně 

na�ehlené stopě z Pousteven s cí-
lem dorazit a� do Velkých Karlo-
vic. První zastávkou je Martiňák 
� polévka, čaj, pivko � a hurá dál. 
Ov�em ouha! Jednomu členu 
výpravy chybí před hospodou bě�-
ky! No ne, jedny tam jsou, úplně 
stejná značka, na�těstí i stejné 
vázání, ale délka a barva jsou 
poněkud jiné. Co se dá dělat, do 
cíle daleko, tak �up do nich a u� 
se za námi prá�í. V podvečer nás 
čeká v Karlovicích autobus; sedí-
me, �vaníme čekáme na poslední 
opozdilce, kdy� se do autobusu 
vřítí osoba z bě�kami podpa�í 
a volá: �Do�eňte ten autobus, co 
právě odjel beze mne ! Jsem jejich 
vedúcí!� To� říkám: �Strýcu, klid, 
máte mobil, tak jim brkněte, ať 
Vás počkají třeba ve Vsetíně, my 
za chvilku vyrá�íme.� A naráz se 
ze zadu autobusu ozve: �Bě�ky! 
On má moje bě�ky!� No, a byla to 
opravdu pravda. Nejen, �e strýc 
vedúcí si nechal ujet autobus, ale 
z Mariňáku jel na cizích bě�kách, 
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ani� o tom věděl. Výměna bě�ek 
proběhla rychle a ve Vsetíně jsme 
strýca vedúcího rad�i osobně pře-
sadili do jeho autobusu. A pak, �e 
náhoda neexistuje. 

Samozřejmě, �e při na�í činnosti 
spolupracuji i s jinými sdru�ení-
mi. Neju��í spolupráce se usku-
tečňuje s Duhou, respektive s du-
�inou Úsvit v Uherském Hradi�ti. 
Sdílíme spolu klubovnu, tvoříme 
spolu plány činnosti, vzájemně 
si pomáháme při jejich organiza-
ci, společně vydáváme zpravodaj 
a také spolu koordinujeme nákup 
sportovního materiálu. Dále spo-
lupracujeme také s uherskohra-
di�ťským Klubem českých turistů; 
zde se v�ak spolupráce odehrává 
jen ve vzájemném informování 
o pořádaných akcích. 

A co máme za lubem letos? Plán 
akcí je hotov, je jich celkem 36 
a z novinek je tam zdolání ferrat 
v oblasti Raxu v Rakousích a cyk-
listika v oblasti Zeel am Zee (ji-
nak pěkný nářez, během čtyř dní 
pětkrát  výjezd z doliny nad 2000 
metrů).

A co je�tě jako KUFR bych chtěl 
dodat? Propagaci provádíme pro 
členy pravidelným měsíčním 
zpravodajem, pro ostatní vývěsní 
skříňkou ve městě. 

Rozjeli jsme také na�e stránky 
na www.kufr-usvit.cz. To� se na 
ně mrkněte, tam je skoro v�ech-
no. KUFR je Þ nancován (no, cel-
kem tě�ce � jak jinak) z vlastních 
zdrojů, dotací města Uherské 
Hradi�tě a dotací M�MT. Vlastní-
me také vlek na kola, vlek na lodě 
� v�e za autobus, několik raftů, 
lodí a různý turistický materiál 
� v�e samozřejmě půjčujeme.

Nakonec přeji sobě i svým čle-
nům je�tě dlouhá léta činnosti 
a nev�edních zá�itků. 

Tak Archo, ahoj!
Vá� KUFR

a
Drahomír Hron, jeho předseda

KUFR 
čili 
Klub Úplně Fantastické 
Rekreace

Kontaktní adresa: 
Palackého nám. 293
686 01 Uherské Hradi�tě 

email: kufr.uh@seznam.cz
www stránky: 
www.kufr-usvit.cz
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Je to ka�dý rok svým způ-
sobem stejné. Asi dvacet lidí, 
takto tomíků nebo du�í spří-
zněných, zhruba od začátku 
prosince �administruje�: vyři-
zují autobusy, které pochodní-
ky přiblí�í ke startu pochodu, 
domlouvají místnost v roztoc-
kém zámku, ve které bude cíl, 
zaji�ťují tisk upomínek, výrobu 
razítek. Za to děkuji zejmé-
na Zuzaně Anto�ové 
z ústředí tomíků.
Tradiční součástí po-

chodu je i Matus, Malé 
turistické sázení. Jeho 
úspě�ní ře�itelé mohou 
v cíli dostat malou odměnu, ale 
otázky nejsou lehké. 
Leto�ní pochod probíhal za pěk-

ného dne, dobré nálady a hojné 

obsluhu buřtového stánku, na 
který se v�ichni pochodníci rok co 
rok freneticky tě�í, zaji�tuje rodi-
na Levých a Jiráků, letos rozhoj-
něná o mno�ství plavých dítek.
Na Okoři vystupovali �ermíři, 

roztočtí Skeletoni, kteří si pochva-
lovali hojné a vděčné publikum. 
Díky Barče Dezortové zde fungo-
valo bezvadné občerstvení. 
V�ichni, kdo dorazili do zámku, 

se potkali s králi, resp. králkami. 
Králové krásně zpívali a koledova-
li si o peníze, z nich� část dávají 
roztočtí tomíci tradičně na chari-
tu. 
Zámek je na�ím přirozeným po-

chodnickým cílem a spolupráce 
se Středočeským muzeem v tomto 
smyslu bezvadná. Díky jim!
A proč psát o na�em pochodu? 

Třeba proto, �e se na něm potká 
řada známých, přátel, cestou po-
klábosí, ledascos proberou a na-
plánují, �e se dá shodit nějaké to 
deko z těla zlenivělého Vánocemi 
nebo se jen tak projít místy doce-
la hezkou krajinou.
Pří�tí rok bude Tříkrálové Okoři 
čtyřicet. Tomíci přichystají při té 
příle�itosti nějakou trachtaci, tak 
si ji nenechte ujít.

Tomá� Novotný, 
náčelník Asociace TOM

P.S.: Nevíte, kde by se dal půjčit 
velbloud?účasti lidu na trasách 13, 16 

nebo 28 km. Jen roztockých od-
haduji na dvě stovky, zbytek do 
cca 750 přespolní.
Od veleslavínského startu a� 

ke sv. Juliáně nad Nebu�icemi 
se �lo po vlastním značení, které 
den předem v bahně obětavě in-
stalovalo Kuře s Tradákem. Mír 
jejich botkám. U číčovické kaple, 
v poslední době stíněné poměrně 
nevkusnými novostavbami, byli 
skoro samí blonďáci. Skutečně: 

Tříkrálový výšlap na Okoř
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dělí, středu a pátek od 14 do 18 
hodin. Dal�í informace najdete na 
www.zlatesipy.cz/vrtule. 

Ivo Skoček

zvem IGLU POP zaručují, �e se 
hráči rozhodně nenudí. 

Hráči-obři sedí u stolu nad 
vesničkou plnou iglú. Hra začíná 
tím, �e se ka�dý sna�í odhadnout 
počet obyvatel v iglů, a to co nej-
rychleji, aby stihl prozkoumat 
co nejvíce eskymáckých obydlí. 
Jakmile je vesnička rozebraná, 
postupně se odhaluje skutečný 
počet obyvatel v jednotlivých pří-
bytcích. Obři s nejlep�ím odha-
dem jsou odměňováni body a ty, 
jak u� tomu tak bývá, nakonec 
rozhodnou o vítězi. Iglu Pop je 
veselou a svi�nou hrou pro 2-6 
hráčů star�ích 7 let, jedno kolo 
hry trvá cca 15 a� 20 minut. 

Tentokrát se vítězi turnaje stali 
�těpán Volf, �těpán Bařina a Petr 
Markusík.

Klub deskových her Vrtule na-
jdete ve Vala�ském Meziříčí poblí� 
náměstí, v 1. patře nad jídelnou 
Mamulka. Otevřen je ka�dé pon-

lidí z období 2. světové války, roz-
hodli jsme se, �e se při na�í cestě 
pokusíme v Izraeli vyhledat a vy-
zpovídat lidi z bývalého Českoslo-
venska, kterým válka rovně� do 
�ivota nějak zasáhla.� 

Studenti se setkali celkem se 33 
pamětníky, mezi nimi� byla napří-
klad spisovatelka Ruth Bondyová, 
a zaznamenali jejich vyprávění. 
Díky úsilí studentů tak ji� osudy 
těchto lidí nebudou nikdy zapo-
menuty. Získané audionahrávky 
budou pou�ity pro potřeby České-
ho rozhlasu, zpracované písem-
né dokumenty budou přístupné 
v�em, kteří o to projeví zájem. 
Českobudějovičáci byli vůbec prv-
ními, kdo takovou akci v Izraeli 
realizoval, osudy mnoha krajanů 
nebyly doposud nijak zazname-
nány.

Do Izraele odjelo 11 studentů 
a 2 učitelé. Na leteckou dopravu 
jim přispělo M�MT ČR. Ostatní 
náklady, jako je ubytování, pře-
prava nebo třeba průvodcovské 
slu�by, zajistila izraelská pobočka 
Programu, která nese název Iz-
raelská Cena pro mláde� (Israeli 
Youth Award). �Je skvělé, �e Cena 

vévody z Edinburghu má pobočky 
téměř po celém světě. Díky na�im 
hostitelům jsme po celou dobu 
pobytu měli prima zázemí a cítili 
jsme se velmi bezpečně. To bylo 
hlavně důle�ité pro na�e rodiče 
doma, kteří o nás měli ze začátku 
trochu strach,� shrnuje své dojmy 
Zuzana Kruchňová. 

S celým projektem studentům 
pomáhali i kulturní ata�é ČR 
v Tel Avivu Robert Řehák a ho-
norární konzul ČR v Haifě Roni 
Gipsz, kterým se podařilo krajany 
v Izraeli vyhledat a pozvat na se-
tkání.

Kromě práce na projektu účast-
níci nevynechali ani prohlídku 
Tel Avivu, Haify a samozřejmě Je-
ruzaléma. Nav�tívili i kibuc Givat 
Chaim Ichud, v něm� se nachází 
muzeum Terezína. Role průvodce 
se zhostil Petr Lang, který Te-
rezínem i Osvětimí sám pro�el. 
Expedici, kvůli které skupinka 
do Izraeli vlastně přijela, si pak 
splnili čtyřdenním pochodem přes 
Negevskou pou�ť.

Tisková zpráva 
sdru�ení Program pro mláde� 

Cena vévody z Edinburghu

Skupina středo-
�kolských studentů 
se rozhodla v rámci 
svého projektu �Za-
pomenuti� vypátrat 
a vyzpovídat v Izra-
eli československé 
veterány 2. světové 
války a občany, kte-
ří pře�ili holocaust. 
Na desetidenní cestu se mohli 
vypravit díky Programu pro 
mláde� Cena vévody z Edinbur-
ghu v ČR, který ve spolupráci 
s izraelským ústředím Progra-
mu akci za�títil organizačně 
i Þ nančně.

�Ka�dý účastník Ceny vévody 
z Edinburghu, který plní nejvy�-
�í, zlatý stupeň, musí absolvovat 
expedici s několikadenním po-
bytem v přírodě,� přibli�uje dů-
vod cesty Vladimír Kojan, učitel 
a zároveň vedoucí Programu při 
Gymnáziu J. V. Jirsíka v Českých 
Budějovicích, a dodává: �My jsme 
si za cíl putování zvolili Izrael. 
A proto�e se v na�í �kole dlouho-
době věnujeme projektu �Zmizelí 
sousedé�, který pátrá po osudech 

V�ichni se vrhnou na drobná 
obydlí a začnou s nimi potře-
pávat. Zku�eněj�í krátce, začá-
tečníci déle a u ucha. V�ichni 
se v duchu sna�í odpovědět 
na tuté� otázku: �Kolik je asi 
uvnitř Eskymáčků?�

Tak začínala ka�dá nová hra 
turnaje, který pro �irokou veřej-
nost pořádal klub deskových her 
Vrtule ve Vala�ském Meziříčí v so-
botu 13. ledna 2007.

Snadná pravidla a rychlý prů-
běh hry eskymáckých obrů s ná-

Čeští studenti hovořili v Izraeli se „zmizelými sousedy“

Klub deskových her Vrtule pořádal turnaj ve hře Iglu Pop
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kazem  je TenSing, jedna z ak-
tivit organizace YMCA v ČR.

TenSing (TS) je určen pro v�ech-
ny mladé lidi ve věku od 13 do 
20 let (ale i star�í, zále�í na tom, 
jak starý se kdo cítí). TenSing 
je amatérská, hudebně-sociální 
záliba nad�ených teenagerů. Sa-
mozřejmě, �e ka�dý TS chce být 
co nejlep�í, ale nejdůle�itěj�í je 
příjemně a u�itečně strávený čas, 
při kterém mají zájemci mo�nost 
dostat se k tomu, co by si třeba 
jinde nezkusili (sólový zpěv na 

mikrofon, hra na bicí, elektrickou 
kytaru apod.).

Základní ideje této ymkařské 
aktivity se dají vyjádřit pomocí 
tří �K�:

Kultura � vedoucí se sna�í vyjít 
vstříc současné kultuře mladých 
lidí (v praxi jsou vedoucími sami 
teenageři).

Kreativita � v�e je koncipováno 
tak, aby byli �náctiletí� co nejmé-
ně pasivní, a co mo�ná největ�í 
část programu si vymysleli a při-
pravili sami.

Kristus � TS je otevřený pro 
v�echny � jak pro věřící, tak i pro 
nevěřící. TenSing je místem, kde 
se mladý člověk seznámí s křes-
ťanstvím zblízka, v praxi a na 
příkladu ��ivých� křesťanů, ani� 
by jejich přesvědčení musel při-
jmout. Je místem pro diskusi 
a společná zamy�lení nad �ivo-
tem.

Skupina se dělí do men�ích 
skupin � dílen (workshopů). Ka�-
dá dílna se zabývá svojí zvlá�tní 
aktivitou � tancem, divadlem, 
zpěvem (a capella) a hraním v ka-
pele. Ka�dý mů�e zjistit, co mu 
jde nejlépe, co ho nejvíc baví, 
a najít tu své uplatnění.

TenSing vznikl v roce 1967 
v Norsku jako výsledek hledání 
nových cest k mladým lidem. 
V osmdesátých letech, okolo 
roku 1985, se začíná TenSing 
pomalu �ířit i do ostatních evrop-
ských zemí. V současnosti je jen 
v Norsku okolo 200 tensingových 
skupin a v ostatních zemích je�tě 
minimálně jedenkrát tolik. Dal�í 
prudký rozmach zaznamenal TS 
v Evropě po pádu �elezné opony 
v roce 1989.

Historie českého TenSingu 
začala po listopadu 1989 za vy-
datné pomoci TenSingu Norsko. 
První skupiny v roce 1992 vznikly 
v Krnově a v Praze. V součas-
nosti funguje v České republice 
dvanáct tensingových skupin. 
Společně se vídají na celorepubli-
kových festivalech, táborech a se-
minářích.

Více na www.tensing.cz.
Julie Nepustilová, YMCA

Ten Sing - Teenager’s Singing 
aneb Však my se z té puberty nějak vyzpíváme

Zpívat pís-
ničky svých 
oblíbených 
interpretů, 
vystupovat 
na koncer-
tech, v zá-
dech mít 
dvacetičlenný sbor a po boku 
kapelu, hrát divadlo, zkou-
�et sestavy moderního tance, 
a je�tě se u toho v�eho dobře 
pobavit, získat nové kamarády 
a zku�enosti� �e to nejde mít 
v�echno najednou? Ale ano, dů-
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Pololetní prázdniny klepa-
ly na dveře a některé rodiny 
a dětské kolektivy mo�ná pře-
mý�lely, jak tento volný čas 
strávit. Jiné měly tuto otázku 
u� vyře�enou, proto�e se ji� 
v předchozích letech účastnily 
akce zvané Ledová Praha a vě-
děly, co v�echno nabízí. Pro 
děti z celé ČR se otevřely dveře 
muzeí, památkových objektů 
a dal�ích zajímavých míst. Na 
dny 2. � 4. února byl pro kolek-
tivy ze základních �kol, dět-
ských domovů, 
domů dětí a mlá-
de�e, občan-
ských sdru�ení, 
ale i pro rodiny 
s dětmi připra-
ven bohatý zají-
mavý program.

�Ledová Praha umo�ňuje ná-
v�těvu známých a významných 
míst, která souvisí s minulostí 
i současností Prahy. Ka�doročně 

nabídku vyu�ije kolem osmi tisíc 
účastníků� říká Irena Černá, zá-
stupce organizátorů. 

Ledová Praha nabídla dětem 
aktivně strávené �kolní volno 
a díky spolupráci s celou řadou 
institucí i mo�nost na vlastní oči 
vidět to, co znají pouze ze �koly. 
Byla pro ně připravena řada vol-
ných, případně velmi zvýhodně-
ných vstupů. K tradičním místům 
patřilo Národní muzeum, Pra�ský 
hrad, �idovské muzeum, Muzeum 
hl. m. Prahy, Muzeum Policie, 
Petřínská rozhledna, Botanická 
zahrada UK, ale také �i�kovská 
vě�, Muzeum voskových Þ gurín či 
Bobová dráha, nově byl nabízen 
Mořský svět, Loreta a Katedrála 
sv. Víta. �Za touto nabídkou při-
jí�dí mnoho dětí do Prahy poprvé 
a jsme rádi, �e počet autobusů, 
je� vyjí�dějí ze vzdáleněj�ích dět-
ských domovů a �kol stále narůs-
tá,� upřesňuje Irena Černá. 

Děti se mohly zúčastnit také 
tradičního koncertu Děti dětem, 
jen� se konal v Kongresovém cen-
tru Praha v sobotu 3. února. Tato 
akce byla vrcholem Pionýrského 
Sedmikvítku � otevřené kulturně-
-umělecké soutě�e sdru�ení Pio-

nýr, které se ka�doročně účastní 
na 10 000 dětí. I letos zde byly 
předány Putovní poháry předsedy 
vlády ČR.

Vstupenky na akci Ledová Pra-
ha, které byly zdarma a opravňo-
valy k získání velmi zvýhodněné-
ho vstupného či k volnému vstu-
pu, si mohli zájemci vyzvednout 
na Ústředí Pionýra.

Ledová Praha je společně pořá-
dána občanským sdru�ením Pio-
nýr a Nadací Dětem 3. tisíciletí. 
Dal�í informace najdete na 
www.detidetem.cz  nebo 
www.ledovapraha.cz.

Mgr. Martin Bělohlávek, 
místopředseda Pionýra

Ledová Praha 2007

Zúčastněte se přípravy poselství pro summit mládeže v Římě
Evropský aparát není jen kolos chrlící desítky regulací a vyhlá�ek na 

haldách papírů � svědčí o tom i iniciativa Evropské komise, která se sna�í 
zapojit mláde� do utváření budoucnosti Evropy. 

U příle�itosti 50. výročí podepsání Římské smlouvy, kterou bylo zalo�eno 
Evropské hospodářské společenství, bude 24. �  25. 3. v Římě uspořádán 

summit mláde�e, jen� předá poselství mladých lidí hlavám států EU, které budou ve stejné době jednat 
v Berlíně. Poselství bude zformulováno z výstupů debat v jednotlivých státech k �esti hlavním tématům: 
Budoucí evropská ústava, Sociální a ekonomický model, Udr�itelný rozvoj, Role EU v globalizovaném světě, 
Demokracie a občanská společnost, Mláde� a vzdělávání. Z debat, probíhajících u nás v ČR ve vět�ině 
krajů, vzejde také �estičlenná delegace, která bude zastupovat ČR v Římě a podílet se na dialogu evropské 
mláde�e s politickými �pičkami. 

Více informací o akci a jednotlivých tématech, termíny debat a jejich výstupy najdete na adrese 
www.crdm.cz/youthsummit. Skrze tyto webové stránky se mů�ete také připojit k debatě.
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podoba, se kterou je mo�né oslo-
vovat co nej�ir�í veřejnost. Čtená-
ři jsou dnes hodně vybíraví a for-
ma je často oslovuje stejně, ne-li 
více ne� obsah. Svoje dosavadní 
více ne� čtvrtstoleté novinářské 
zku�enosti chci nyní namířit prá-
vě tímto směrem. Aby byl časopis 
aktuální, moderní, čtivý, dyna-
mický a vypovídající.

Jaký je vá� vztah k folkloru 
a lidovým tradicím a zvykům? 

Můj vztah je bytostný, byť jsem 
v �ádném folklorním souboru ni-
kdy nepracoval. Vystudoval jsem 
ale teorii kultury a umění, este-
tiku, o lidové kultuře, tradicích 
a venkovském prostoru pí�i jako 
novinář u� více ne� pětadvacet 
let, navíc se venkovem a jeho kul-
turou aktivně zabývám i ve své 
spisovatelské a kulturně spole-
čenské práci. S Folklorním sdru-
�ením České republiky spolupra-
cuji tři roky. Na vesnici �iji, kon-
krétně na Malé Hané, na pomezí 
Boskovicka, Konicka a Jevíčska 
a v některých obcích se aktivně 
podílím na organizování konkrét-
ních projektů v rámci místních 
Programů obnovy venkova.

Jaké jsou va�e koníčky a záli-
by?

Vedle psaní, jsem autorem dva-
nácti knih, je to předev�ím mysli-
vost, ale i zde je to spojeno s au-
torskou činností. Jsem předsedou 
Klubu autorů myslivecké beletrie 
Českomoravské myslivecké jedno-

Folklor si zaslouží moderní časopis...
ty. Hodně se věnuji cykloturistice, 
na kole jsem ji� projel kus Evro-
py. Rád čtu, fotografuji a pozná-
vám nové lidi.

Co byste vzkázal čtenářům ča-
sopisu na začátku roku 2007?
Čtenáře chci po�ádat, aby časo-

pis pozorně četli, byli tolerantní 
k počátečním bolístkám, ale pře-
dev�ím sami přicházeli s konkrét-
ními náměty, posílali své články 
a příspěvky. Je to toti� předev�ím 
jejich časopis a poprvé ve vět�í 
míře dostávají �anci aktivně jej 
tvořit a zkvalitňovat. Ji� první 
ohlasy svědčí o tom, �e nový me-
diální produkt byl vesměs přijat 
jako změna pozitivní a nezbytná, 
dávající vět�í �anci představovat 
folklor jako prvek aktivní prezen-
tace na�ich regionů i České re-
publiky jako celku. A to rozhodně 
není málo.  
Děkuji za rozhovor.

Slávek Hrzal

...říká v rozho-
voru Oldřich Kou-
delka, nový �éfre-
daktor časopisu 
Foklor. 

U� koncem pro-
since na�li v po�tě 
pravidelní odbě-
ratelé první číslo 
nového 18. ročníku. A mo�ná to 
pro některé bylo jedno z dal�ích 
vánočních překvapení. Časopis je 
u� na první pohled úplně jiný, ne� 
na jaký byli po léta zvyklí. I to je 
důvod, proč vznikl tento rozhovor.

V čem je časopis Folklor nový? 
Předev�ím je nový svou tváří 

a periodicitou. A také tím, �e se 
více zabývá lidovou kulturou jako 
rozmanitým celkem, nejen děním 
kolem souborů a festivalů. Více 
se dívá do budoucnosti, není pou-
hým vzpomínkovým bulletinem. 
Určen je �iroké rodině v�ech, kteří 
mají rádi folklor, které tato oblast 
oslovuje a inspiruje. A to mohou 
být i laikové, lidé, kteří mají rádi 
konkrétní regiony, jejich tance 
a písničky, obyčeje. Jediné, co 
mne mrzí je, �e dostat se více do 
veřejnosti není mo�né vzhledem 
k omezeným Þ nančním prostřed-
kům. Ty limitují rovně� počet 
stran nového časopisu. Proto ji� 
na startu hledáme cesty, jak situ-
aci vylep�it.

Proč jste kývnul na výzvu FoS 
ČR a stal se �éfredaktorem ča-
sopisu Folklor, co vás na tom 
lákalo?

I kdy� nabídka převzít funkci 
�éfredaktora časopisu Folklor při-
�la poněkud nečekaně, zastihla 
mne v rychlíku, pova�oval jsem ji 
za určitou výzvu nejen pro sebe, 
ale pro v�echny, které jsem krátce 
nato k projektu přizval, tedy no-
vou redakční radu, graÞ cké stu-
dio, tiskárnu, spolupracovníky. 
Myslím si, �e celé folklorní hnutí 
si zaslou�í skutečně moderní 
časopis, který je mo�né v rámci 
ekonomických limitů vytvořit. Tím 
vůbec nechci říci, �e předchozích 
sedmnáct ročníků bylo �patných, 
naopak, ale časopis byl dosud 
určen jen vedoucím souborů, ma-
na�erům a více či méně odborné 
veřejnosti. Ale chyběla mu aktu-
álnost, �íře čtenářského záběru 
a rovně� skutečně časopisecká 

Zpravodaj ČRDM o výchově 
a využití volného času dětí a mládeže

Registrace Ministerstvem kultury: MK ČR 8135
Tematická skupina 13A/A8, ISSN 1212 – 5016
Podávání novinových zásilek povoleno 
Českou poštou, s.p., odštěpný závod Přeprava, 
č.j. 1259/99 ze dne 29. 3. 1999

Redakce: Jiří Majer – vedoucí redaktor
Adresa redakce: Česká rada dětí a mládeže
Senovážné náměstí 977/24, 116 47 Praha 1
tel: 234 621 210, fax: 234 621 541
e-mail: archa@adam.cz
IČO: 68379439

Graf. úprava a sazba Michala Rocmanová, akad. mal.
Tiskne TG TISK s.r.o. Lanškroun
Fotografie z archivů členských sdružení ČRDM
Příspěvky přijímáme nejlépe ve Word 7.0 nebo RTF 

Vychází 8 x za rok
Toto číslo vyšlo v únoru 2007
Zpravodaj Archa je nekomerční tiskovinou, která není 
určena k prodeji.
Archiv čísel Archy od roku 1999 ve formátu PDF 
najdete na adrese http://www.crdm.cz/archa

Foto na přední obálce: archiv Hnutí Brontosaurus 
a ZC Slunovrat, KUFR a Mojmír Nováček; foto 
na zadní obálce: Pionýr, Radka Páleníková, Jiří 
Majer, A-TOM, Ing. Rudolf Valášek a Dětská tisková 
agentura



19



Ve dnech 30. 11. � 2. 12. 2006 se v Čelákovicích usku-
tečnil seminář �Spolupráce v oblasti sociální práce mlá-
de�e v České republice a v Německu�. Hlavním organi-
zátorem setkání byla Asociace nestátních neziskových 
organizací v ČR a na jeho přípravách spolupracovala 
i ČRDM. Akce se zúčastnilo na 40 zástupců z ČR i z Ně-
mecka z organizací SKOK, Česká asociace streetwork, 
TANDEM Plzeň nebo Slezská Diakonie.   -kam-

V prosinci 2006 se v Lobodicích na okrese Přerov ko-
nal druhý ročník netradiční halové soutě�e nejlep�ích 
jednotlivců z hasičských sborů sdru�ených v Moravské 
hasičské jednotě. Mladí hasiči si měřili síly v soutě�i 
zaměřené na vědomostní discipliny a praktické doved-

nosti, které získali v prů-
běhu výcvikového roku. 
Své vědomosti prokazovali 
v testech, do kterých bylo 
zařazeno 222 otázek z po-
�ární ochrany, zdravovědy, 
pravidel silničního provo-
zu a topograÞ e. Praktic-
ká zkou�ka se skládala 
z člunkového běhu, rozha-
zování hadic na terč, uzlo-
vé �tafetě a �plhu na laně.

Ing. Rudolf Valá�ek

Ačkoliv je do konce �kolní-
ho roku je�tě hodně daleko, 
přípravy celostátní akce 
zvané Bambiriáda, která 
mu tradičně zhruba o měsíc 
předchází, nabírají obrátky. 
Letos se má Bambiriáda 
konat v téměř třech desít-
kách měst České republiky 
v době od 24. do 27. květ-
na 2007.         -maj-

Odjí�děli jsme s dobrým, ba skvělým pocitem! V těchhle 
pár slovech se schová půl roku příprav, moře telefono-
vání, vyjednávání, prostě velká organizátorská práce 
na straně jedné a nápady, příprava Þ lmů, her, scének 
a písniček, jako� i fotografování a jiných skvělých vý-
tvarných počinů na straně druhé. To v�e byla (o třetím 
lednovém víkendu) Kukla. Vlastně byl, proto�e v podání 
mladých mu�ů (a několika slečen) z poděbradského 
oddílu TOM Robinsoni je Kukla hlomozný mu�, který 
pobíhá po Poděbradech, děsí lidi na kolonádě, bosou no-
hou čvachtá v ka�ně a � nastojte � sahá na pověstného 
lázeňského trpaslíka...      -ton-

Co má vět�í cenu: bezpečí, anebo soukromí? Ukázkovou 
debatu, točící se kolem této sporné otázky, předvedla 
čtveřice studentů 23. ledna 2007 v prostorách Evrop-
ského domu v centru Prahy. Akci, k ní� poskytlo prostor 
zastoupení Evropské komise v ČR, zorganizovalo sdru�e-
ní Centrum pro komunitní práci a Debatní klub Nad Alejí. 
V ČR existuje rozsáhlá síť obdobných juniorských forma-
cí, sdru�ených v Asociaci debatních klubů. Jejich členové 
si v korektně vedených diskuzích s jasnými pravidly 
brousí rétorické a argumentační schopnosti. -maj-

Předná�el o indiánech, 
o zvířatech, o �ivotě v di-
vočině. Zavítal do Ymky, 
do dvou skautských klu-
boven� Řeč je o legendár-
ním Ernestu Thompsonovi 
Setonovi a jeho téměř tý-
denním pobytu v Praze na 
sklonku roku 1936. Kulaté 
výročí této události důstoj-
ně připomněla 14. prosin-
ce 2006 Liga lesní moud-
rosti slavnostním večerem.

-maj- 

Na českých �kolách učí 35 Ámosů. Počet vyplývá z při-
hlá�ek do 14. ročníku ankety o nejoblíbeněj�ího učitele 
České republiky Zlatý Ámos. �áci základních a střed-
ních �kol do ní nominovali 23 �en a 12 mu�ů. Je to 
počet, který řadí 14. ročník k nejúspě�něj�ím v historii 
ankety.           (Dětská tisková agentura)

Před 50 lety vy�lo první 
číslo jednoho z nejoblíbe-
něj�ích dětských časopisů, 
který s oblibou sháněli 
i mnozí dospělí � ABC 
mladých techniků a příro-
dovědců. Padesáté výročí 
�Ábíčka� si 21. ledna připo-
menuli v Praze  jeho bývalí 
redaktoři, výtvarníci a dal�í 
spolupracovníci. K  nefor-
mální vzpomínce výročí se 
připojil i Pionýr.         -krt-

Přečtete si na www.adam.cz...


