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foto RADAMOK � Rada dětí a mláde�e 
Moravskoslezského kraje



Ráda si pročítám ú�asnou 
knihu �Proč jsou �ťastné děti 
�ťastné�. Pan Steve Biddulph v ní 
mimo jiné pí�e, �e na�e mysl si 
pamatuje v�echno, co se nám kdy 
stalo! Mnohaleté výzkumy tento 
pozoruhodný objev stále více po-
tvrzují. V�echno � ka�dý pohled, 
zvuk či vyřčené slovo � je ulo�eno 
v na�í paměti. Často je obtí�né si 
na něco vzpomenout, nicméně je 
to tam a účinkuje to. Na zvrás-
něném povrchu na�eho mozku je 
zaznamenán celý ná� �ivot...

U� proto bychom se měli sna�it, 
aby vzpomínky na dětství byly 
pro na�e děti hezké. Zeptala jsem 
se mezi přáteli, co se jim vybaví, 
kdy� řeknu slovo �kola. První 
láska, kufřík s krtkem a v něm 
modré trenýrky a bílé cvičky, čer-
veně podtrhaná písmena v se�itě, 
kamarádi, prach z křídy, vycpa-
ná sova v kabinetu přírodopisu, 
dlouhé plá�tě na laborky... Bylo 
toho vá�ně hodně. Milé vzpomín-
ky; mo�ná proto, �e ty zlé jsme u� 
zapomněli. 

Stejnou otázku jsem polo�ila ve 
�kolní dru�ině dětem na prvním 
stupni. Paní učitelka, krátké pře-
stávky, svačina, zvonění, domácí 
úkoly. Děti se překřikují, dělají 
přitom grimasy a dál volají � po-
čítače, matika, prázdniny, blbci 
a hnus. Co�e�? Pousmála jsem 
se a koukla, kdo řekl ta slova. No, 
to bude asi pěkné kvítko! V rohu 
dru�iny seděl malý kluk. Seděl 

pryč od ostatních, na zemi, a já si 
ho celou dobu ani nev�imla. Při-
tom ho nejde přehlédnout. 

�Tobě se ve �kole nelíbí?� Začí-
nám normální otázkou. Sly�el ji 
zřejmě stokrát, ale přesto odpo-
věděl. �Ne, proto�e se mě ka�dý 
na něco ptá. Proto�e se na mě 
ka�dý divně dívá a proto�e chci 
být doma s mámou.� �No, jo, ale 
doma nejsou přestávky, nic by 
ses nenaučil a navíc bys neměl 
kamarády.� Nepřipadá mi, �e mu 
říkám něco světaborného, ale 
takové věci se přeci říkají. �Já u� 
stejně v�echno umím,  jednou 
budu doktor a operovat mě tady 
nenaučí.� No, řekněte, není ten 
kluk ú�asný? Je přeci zbytečné, 
kdy� chce být doktor, aby ztrácel 
čas ve �kole. 

�Jak se jmenuje�?� To také není 
moc originální otázka; alespoň 
jsem si tedy vedle něho sedla, 
abych měla na společný hovor 
stejnou pozici. �Honza �erif.� Hm, 
tak kluk bude zřejmě kovbojským 
doktorem. �Hele, �erife, tebe v té 
�kole fakt nic nebaví? V�dyť si 
snad největ�í ve třídě, to ti musí 
jít třeba skákání v tělocviku úplně 
samo.� No, teď jsem mo�ná zabo-
dovala. Sport a kluci, to jde k so-
bě. �Já se před tělocvikem nerad 
převlíkám.� Nejsem profík na lid-
ské du�e, ale myslím, �e klučina 
bude krapet mamánek, tak�e to 
nemá ve �kole lehké. Nevadí, je 
v první třídě, to se časem poddá. 
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Šerif

Máme kolena pod bradou a spo-
lečně si mlčíme.

Tak to byla má krátká sonda do 
vzpomínek při slově �kola. 

Paní dru�inářka mi odmyká 
dveře od pavilonu a při loučení si 
posteskne: �Honzík to má trochu 
tě�ké, je tu jediný.� Moc její větu 
nechápu, tak se sna�ím (spí�e ze 
zdvořilosti) o vtipnou odpověď �Já 
se také nerada převlékala, to �eri-
fa přejde,� připojuji úsměv, který 
mi ov�em velmi rychle zmrzl na 
rtech. �Nechtěla jsem vám zasa-
hovat do hovoru (hlas staré paní 
zvá�něl), ale Honzík nemá rád, 
kdy� se mu říká příjmením. Děti 
to na něj volají stále.� 

Jedna, dva, tři vteřiny � a u� mi 
to dochází. Taky mo�ná proto, �e 
sly�ím tiché vysvětlování. �Jme-
nuje se Jan Ch e r i f.� Příjmení 
mi hláskovala. �Jeho otec je Fran-
couz.� 

 Připadá mi přesto divné, �e 
by tenhle kluk, velký jako hora 
a krásný jako obrázek, měl kvůli 
příjmení takové problémy. Paní 
dru�inářka se ze strachu ohlí�í, 
zda nás někdo neposlouchá. Dě-
lám ze sebe chytrou a pronesu: 
�Co by měl říkat Ka�párek, Mrk-
vička, Pivoňka, �pína a dal�í?� 

Upřeně, udiveně a taky trochu 
ustaraně se na mě podívá a pak 
pronese tu hroznou větu: �Paní 
Molková, vy jste snad slepá. V�dyť 
ten kluk je přeci černej. Proto ho 
děti nemají rády!� Do tváře se mi 
vrhá zlost. Ne na děti. Na osobu, 
která je s nimi ve volném čase po 
�kole, na osobu, která si dovolí je 
vychovávat pod �títem pracovník 
�koly. 

Věřme, �e Honzíkův vstup do 
�koly byl jen ne�ťastným krokem 
na prima cestě dětstvím. Doufej-
me, �e se skvělému panu doktoro-
vi po letech vybaví jen usměvavá 
paní učitelka, jednička z matiky, 
natvrdlá zvědavá �enská v dru�i-
ně, vůně �kolní jídelny... 

Hezký den v�em, i těm jediným, 
přeje    

Marie Molková � Hromča
molkova@novinar.cz

 ilustrační foto Petr Vaněk



Představitelé 28 nestátních 
neziskových organizací obdr�eli 
pro léta 2007 � 2010 titul �Orga-
nizace uznaná M�MT pro ob-
last práce s dětmi a mláde�í�. 
Osvědčení o udělení titulu, o něm� 
rozhodla ministryně �kolství Dana 
Kuchtová, jim předala náměstkyně 
ministryně Eva Bartoňová spolu 
s předsedou senátního Výboru pro 
vzdělávání, vědu, kulturu, lidská 
práva a petice Karlem Bartákem 
21. března 2007 při slavnostním 
setkání ve Vald�tejnském paláci. 

Mezi uznanými organizacemi 
je i 18 členských sdru�ení České 
rady dětí a mláde�e (ČRDM).

Patron setkání Karel Barták 
v úvodní řeči zdůraznil, �e pro 
rozvoj mladého člověka je důle-
�itá nejen výuka, ale i výchova. 
�Musí se přiznat, �e doba po roce 
1989 slovu výchova nepřeje. Je 
to mo�ná kyvadlo dějin,� podo-
tkl senátor a připomněl, �e dříve 
byla mladá generace vychovává-

na v duchu socialistických idejí. 
�Výraz výchova chápu zcela jinak, 
a je to výchova v tradicích stře-
doeropského prostoru, chcete-li 
křesťansko-�idovské ideologie. 
Jako bychom se toho v�ichni báli: 
V rodinách chtějí hlavně úspě�né-
ho člověka, který vystuduje nebo 
je úspě�ný ve sportu, v kultuře, 
vydělává peníze. A já mám takový 
pocit, �e nad výchovou jako by 
se nikdo téměř nezamý�lel,� míní 
Karel Barták. Čerstvým dr�itelům 
uděleného titulu organizace uzna-
né ministerstvem �kolství pro 
práci s mláde�í v této souvislosti 
vysekl poklonu: �Pro význam va�í 
práce před vámi hluboce smekám 
� a jsem hrozně rád, �e mohu 
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vlastně své první vystoupení v té-
to oblasti pro�ít právě s vámi,� 
pronesl senátor.

Slova uznání zazněla rovně� 
z úst představitelů ministerstva 
�kolství Evy Bartoňové a Jaro-
slava Tučka. Udělením titulu 
podle nich stát vlastně garantuje 
činnost těchto organizací před 
veřejností. O tom, �e získání ates-
tu zdaleka nebylo samozřejmostí, 
svědčí celkový počet podaných 
�ádostí o něj � na ministerstvo 
jich do�lo 104. 

Organizacemi uznanými M�MT 
pro oblast práce s dětmi a mlá-
de�í jsou: Agentura Koniklec, 
Asociace středo�kolských klu-
bů ČR, Asociace turistických 
oddílů mláde�e, Centrum pro 
volný čas mláde�e, Česká tá-
bornická unie, Duha, Folklorní 
sdru�ení ČR, GEMINI, Hnutí 
Brontosaurus, Hudební mlá-
de� ČR, Junák-svaz skautů a 
skautek, Klub Domino � DTA, 
Kolpingovo dílo, Kondor, Liga 
lesní moudrosti, Náchodská 
prima sezona, Pionýr, Royal 
Rangers, Salesiánské hnutí mlá-
de�e, SARKANDER, Sdru�ení 
dětí a mláde�e TILIA, Sdru�ení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
Sdru�ení mladých ochránců 
přírody ČSOP, Sdru�ení přátel 

Jaroslava Foglara, Sdru�ení tu-
ristických a tábornických oddí-
lů, Společenství harmonie těla 
a ducha, YMCA v ČR a YWCA 
v ČR. 

Jejich zástupci jeden po dru-
hém předstoupili před senátora 
Bartáka a náměstkyni ministry-
ně Bartoňovou a přijali od nich 
spolu s deskami, obsahujícími 
osvědčení o udělení zmíněného 
titulu, i krátké osobní blahopření. 
Hlavním sálem Vald�tejnského 
paláce se přitom rozléhal potlesk 
přítomných.

Poté se mikrofonu ujali předse-
da ČRDM Pavel Trantina a náčel-
ník Asociace TOM (a �éf pracovní 
skupiny ČRDM �Stát�) Tomá� No-
votný, aby poděkovali � nejen za 
projevená uznání, ale i za zájem 
o činnost dětských a mláde�nic-

Osmadvacet  uznaných sdružení
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v těchto organizacích. Výchova 
je zvlá�tě dnes � jak koneckonců 
říkal i pan senátor Barták � veli-
ce důle�itá, a práce, kterou tato 
občanská sdru�ení vykonávají, se 
mnohdy bere jako samozřejmost. 
Byli jsme prostě zvyklí z totality, 
�e určité organizace měly jaksi 
v popisu práce s dětmi pracovat. 
Dnes u� je to jinak, ale společnost 
to bohu�el tak nevnímá. Největ-
�ím přínosem uděleného ocenění 
je právě signál k veřejnosti: Jsou 
tady lidé, kteří dobrovolně, zdar-
ma, ve svém volném čase pracují 
pro děti a mláde�,� soudí Michal 
Kubík.
Osvědčení o udělení titulu pro 
svoji organizaci Royal Rangers si 
z Vald�tejnského paláce odná�el 
i Jan Holeček z její 37. Přední 
hlídky Kladno: �Pokud mám říci, 

kých spolků obecně a za zastání, 
které předev�ím v osobě náměst-
kyně ministryně mají. Oba se mj. 
zároveň zmínili i o naději na brzké 
přidělení dotačních prostředků, 
na které, řečeno slovy Tomá�e 
Novotného, letos �je�tě o fous ne-
trpělivěji ne� jindy� dětská a mlá-
de�nická sdru�ení čekají.

Ačkoliv pozvánka na setkání 
v Senátu avizovala osobní účast 
ministryně �kolství Dany Kuchto-
vé, musel ji Jaroslav Tuček hned 
na počátku omluvit pracovním 
zaneprázdněním ve Sněmovně. Ze 
stejného důvodu zůstaly během 
ceremoniálu osiřelé i �idle za kon-
ferenčním stolem se jmenovkami 
poslanců Waltra Barto�e, Pavla 
Ploce a Petra Bratského. Po oÞ ci-
ální části programu, zahájeného 
a ukončeného vystoupením �es-
ťového kvarteta �áků Gymnázia 
Jana Nerudy, následovala nefor-
mální beseda spojená s poho�tě-
ním.

A jak vůbec vnímají udělený 
titul jeho čerství nositelé? Uzná-
ní, motivace, signál k veřejnosti 
� taková slova pou�ili ve svých 
odpovědích zástupci tří namát-
kou vybraných �uznaných� orga-
nizací. 

�Ocenění od M�MT pro nás zna-
mená samozřejmě závazek a moti-
vuje nás minimálně na dal�í čtyři 
roky ke zlep�ování práce s dětmi. 
Velice si toho ocenění vá�íme,� 
řekla Kateřina Hájková ze Sdru-
�ení turistických a tábornických 
oddílů, působícího ve čtvrtém 
pra�ském obvodu.
Michal Kubík z Kolpingova díla 
České republiky zasadil událost 
do celospolečenských souvislos-
tí. �Velký význam spatřuji v tom, 
�e je to signál vyslaný směrem 
k veřejnosti, aby do�lo k vět�í-
mu uznání dobrovolnické práce 

co pro nás znamená, tak určitě 
ocenění na�í práce, tak jako asi 
pro v�echny. To je jedna věc. Dru-
hou věcí je fakt, �e nejsme moc 
velká organizace. Tak�e pro nás 
jde samozřejmě určitým způso-
bem o presti�ní zále�itost, proto�e 
na�e práce není vidět tolik jako 
práce organizací, které mají pě-
tinásobek, �estinásobek členů, 
ne� máme my. Pro mě osobně je 
docela překvapením, jak se mi-
nisterstvo k těmto organizacím 
staví, a �e konečně v na�em státě 
� po sedmnácti letech od Same-
tové revoluce � začíná být vidět, 
�e si jeho �pičky uvědomují, �e 
je potřeba pracovat s děckama 
a s mláde�í i někde jinde ne� ve 
�kolách a v rodinách.�

Jiří Majer
Foto autor



Několikrát jsme se setkali s problémem, kdy oddíl, 
kmen nebo jiná skupina dětí a mláde�e chtěl tábořit 
na pozemku soukromého zemědělce, stejně tak jako 
v přede�lých letech. Zemědělec jejich činnost pod-
poroval; v podstatě od nich nechtěl ani �ádné peníze 
za pronájem louky. Najednou se zalekl, proto�e mu 
na regionální zemědělské agentuře řekli, �e podle 
metodiky Ministerstva zemědělství (dále jen Mze) 
nemů�e pobírat zemědělskou dotaci, proto�e na čás-
ti jeho pozemku bude stanový tábor. 

Kdy� jsem se informoval na Státním zemědělském 
intervenčním fondu (dále jen SZIF) , který má na 
starosti kontrolu obhospodařování pozemků pro 
MZe, bylo mi řečeno, �e v jejich interní metodice 
nejsou přechodné stanové tábory překá�kou pro vy-
placení dotací. Ov�em v metodice MZe  se neoperuje 
s pojmem trvalé a přechodné, nýbr� pouze �stanové 
tábory�. 

Kmen Ligy lesní moudrosti Kruh vznesl dotaz na 
MZe a odpověď byla v rozporu s informací SZIFu. 
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Objednali jsme se tedy s pracovní skupinou Stát při 
ČRDM k panu ministru Gandalovičovi. Kdy� přeci 
proběhne tábor po posečení louky a na podzim ze-
mědělec je�tě udělá druhou seč, tak jak by mohlo 
být naru�eno zemědělské vyu�ívání pozemku? 

Pan ministr si dával načas a po několika urgen-
cích kanceláře A-TOMu, jmenovitě Zuzky Anto�ové, 
jsme dostali odpověď. Domníváme se, �e odpověď je 
dostatečně jasná a �e mů�e pomoci táborům, které 
by se octly v podobné situaci jako kmen Kruh. 
Nakládejte s vyjádřením ministra, které najde-
te na internetové adrese http://www.adam.cz/
dokumenty/2007/ministerstvo-zemedelstvi-taboreni-
odpoved-gandalovic.jpg, jak budete potřebovat. 
Ať je nám v�em k u�itku. 

Ale� Sedláček � Tokaheya, 
náčelník Ligy lesní moudrosti 

a 1. místopředseda ČRDM 
ilustrační foto LLM

Táboření na zemědělské půdě

Ministryně bez portfeje MUDr. D�amila Stehlíková 
(Strana zelených) informovala o vzniku Fóra nestát-
ních neziskových organizací fungujícího při Radě 
vlády pro neziskové organizace. 
Za členy rady jmenovala koncem března ministryně 
Stehlíková i předsedu ČRDM Pavla Trantinu a člena 
představenstva ČRDM Romana Málka, jeho� navrh-
la Koalice nevládek Pardubicka.

Fórum má přiná�et aktuální a z praxe ověřené 
informace a podněty přímo od lidí, působících v ne-
ziskovém sektoru. První setkání přípravného výboru 
proběhlo 7. března 2007 v zasedací místnosti budo-
vy Úřadu vlády.

Do fóra je mo�né se přihlásit přes e-mail 
NNO@vlada.cz s předmětem Přihlá�ka. Účastníkem 
či účastnicí fóra se mů�e stát ka�dý člen nebo ka�dá 
členka, zakladatel nebo zakladatelka nestátní nezis-
kové organizace. Ka�dých 4 - 5 měsíců bude svoláno 
setkání účastníků a účastnic fóra s ministryní k 
aktuálním tématům v oblasti nestátních nezisko-
vých organizací. 

�Podíl nestátních neziskových organizací na celo-

společenském vývoji je ji� nyní 
v České republice významný. Ve 
srovnání s jinými demokratický-
mi zeměmi je v�ak nedostatečný. 
Jednou z příčin je mnohdy ne-
vyhovující příslu�ná legislativa 
a také nedostatečná systémová 
opatření, která by usnadnila 
vznik a samotnou existenci ob-
čanských iniciativ a nestátních 
neziskových organizací,� řekla 
ministryně Stehlíková. 

Doplnila, �e legislativní či systémové změny, týka-
jící se právě neziskového sektoru, nemohou vznikat 
�od stolu�, bez spolupráce s těmi, kterých se dotýka-
jí. Právě proto bylo zalo�eno fórum. Důraz na nezis-
kový sektor se Zeleným podařil vnést do programu 
vlády, i proto byla tato oblast včleněna do agendy 
resortu bez portfeje, vedeného ministryní D�amilou 
Stehlíkovou. S neziskovým sektorem spolupracuje 
i poslanecký klub Strany zelených. 

Zdroj: ICN

Vzniklo Fórum nestátních neziskových organizací

kresba Marek Fajfr

Logo Rady vlády pro 
neziskové organizace
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Paní ministryně přitom zdůraz-
nila, �e si vá�í práce těch, kteří ve 
svém volném čase pracují s dětmi 
a mláde�í a �e pova�uje tyto akti-
vity za důle�ité. �Jsem ráda, �e se 
Bambiriáda koná a �e o aktivitách 
těchto organizací se dozví i veřej-
nost,� prohlásila ministryně �kol-
ství. Připomněla, �e M�MT zmí-
něnou akci podporuje i Þ nančně 
(v loňském roce třemi miliony ko-
run). Pokud jí to časové mo�nosti 
dovolí, chtěla by s dcerou jednu 
z regionálních Bambiriád, a sice tu 
v Českých Budějovicích, nav�tívit.

Bambiriáda se letos koná v do-
bě od 24. do 27. 5. v celkem 27 
městech v tuctu krajů na�í re-
publiky; o týden dříve ji podle 
českého vzoru uspořádají také 
ve třech slovenských a jednom 
polském městě. Smyslem akce 
je podle předsedy ČRDM Pavla 
Trantiny upozornit veřejnost na 
činnost dětských a mláde�nic-
kých sdru�ení, která se celoročně, 
systematicky zabývají mimo�kolní 
výchovou na�í nejmlad�í genera-
ce. �Bambiriáda není pouť a není 
to ani jednorázová zále�itost; je 
pro nás prostředkem, jak tlumočit 
důle�itost mimo�kolní výchovy,� 
shrnul Pavel Trantina. 
Ředitel Bambiriády 2007 Martin 

Bělohlávek podtrhl význam, jaký 
pro rozvoj osobnosti dítěte před-
stavuje neformální prostředí mlá-
de�nických organizací a spolků. 
�Dítě se v kolektivu sdru�ení učí 
týmové práci, tak jako asi nikde 
jinde,� vysvětlil s dovětkem, �e 
nejen rodina, ale ani formální ko-
lektiv �kolní třídy takovou �anci 
neskýtají.

Leto�ní Bambiriáda bude kro-
mě �standardního� programu, na 
jaký jsou její náv�těvníci zvyklí 
z minulých ročníků, nabízet i ně-
co navíc. Mottem Ka�dý jsme jiný, 
v�ichni rovnoprávní se hlásí ke 
stejnojmenné evropské kampani 
na podporu lidských práv, spole-
čenské rozmanitosti a spoluúčasti 

Ministryně školství Dana Kuchtová: Vážím si práce dět-
ských sdružení i Bambiriády

mladých lidí na rozhodování. 
Podle koordinátory kampaně Ka-
teřiny Zezulkové bude sepětí obou 
projektů dobře patrné například 
na koncertu v pátek 25. 5. na 
Střeleckém ostrově, ději�ti pra�-
ské Bambiriády, nebo při realizaci 
nápadu s graÞ ti na dvou regionál-
ních akcích.

Plastický obrázek o tom, jak 
bude Bambiriáda v jednotlivých 
městech vypadat, si mohli účast-
níci tiskové konference udělat 
z více ne� půlhodinového �tafeto-
vého referování zástupců příslu�-
ných organizačních �tábů, kteří 
se do Prahy sjeli. V některých 
městech (Zábřeh, Jeseník, Ra-
kovník, Rychnov nad Kně�nou, 
Náchod) pořádají Bambiriádu po-
prvé. V Chrudimi nad ní převzal 
zá�titu její dlouholetý organizátor 
a nyněj�í zastupitel města; ne 
úplně v�ude v�ak mají pořada-
telé na přízeň úředníků takové 
�těstí jako chrudim�tí� �Mů�eme 
zkusit tam společně jednat, jestli 
se situace nezmění. Ministerstvo 
�kolství Bambiriádu za�tiťuje 
a myslím, �e vá�nost akce by 
měla být některým komunálním, 
mo�ná i krajským politikům zřej-

měj�í,� reagovala na vyslechnuté 
stesky Dana Kuchtová.

V historickém centru Tábora 
chtějí dát své akci středověký 
kolorit; také v hlavním městě 
má být jednou z dominantních 
akcí soutě� Královská cesta se 
stanovi�ti připomínajícími velké 
historické momenty. V Prostě-
jově připraví program pro děti 
�náctiletí� v rámci akce Děti baví 
děti; teenagery se budou sna�it 
zapojit do dění rockovým koncer-
tem v Nymburku. Tam také � ale 
nejen tam � dbají na to, aby prak-
ticky v�echny nabízené �atrakce� 
mohly absolvovat i hendikepova-
né děti. Táborové hry, lanové pře-
ká�ky, výtvarné a rukodělné akti-
vity, �erm, lukostřelba, airsoftová 
střelnice, �achový turnaj, rafting 
� tyto a mnohé dal�í �atrakce�, 
chystané koncem května pro malé 
náv�těvníky a jejich rodiče, sklo-
ňovali pořadatelé devátého roční-
ku známé akce ve v�ech pádech. 
Podobně, jako dobrovolníci nehle-
dí na hodinky při práci ve svém 
volném čase ve sdru�eních, brali 
vesměs i minutový limit, vymeze-
ný pro vystoupení ka�dého z nich 
při představování Bambiriády ve 
�svém� městě, spí�e jen jako ori-
entační�

Ve Velkém zrcadlovém sále mi-
nisterstva �kolství zaznělo také 
poděkování pořadatelů Bambiri-
ády v�em těm, bez jejich� zájmu 
a podpory by nebylo mo�né akci 
takového rozsahu uskutečnit. 
Jmenovitě jde o M�MT a Minis-
terstvo obrany, dále o hlavního 
partnera, jím� je u� po několik let 
Generali Poji�ťovna, a.s., o hlav-
ní mediální partnery � Českou 
televizi, Český rozhlas 1 � Radio-
�urnál, Český rozhlas 2 � Praha 
a Deníky � a o celostátní partne-
ry, jimi� jsou Zdravotní poji�ťovna 
ministerstva vnitra ČR, České 
dráhy, a.s. a ABA Czech. 

Jiří Majer
Foto Dětská tisková agentura 

Nestátní neziskové organizace � včetně mláde�nických sdru�ení � vykonávají mnoho dobré 
a v jistém smyslu nenahraditelné práce. Jejich aktivity toti� vycházejí �zespoda�, a tudí� lépe 
ne� mnozí úředníci od �zeleného stolu� vědí, co v dané oblasti chybí, kde je třeba přilo�it ruku 
k dílu a kde účinně zasáhnout. Na tiskové konferenci uspořádané Českou radou dětí a mláde�e 
(ČRDM) 20. dubna 2007 to řekla ministryně �kolství, mláde�e a tělovýchovy (M�MT) Dana Kuchto-
vá. Úvodním proslovem ve Velkém zrcadlovém sále ministerstva zahájila představování devátého 
ročníku největ�í přehlídky činnosti sdru�ení dětí a mláde�e � Bambiriády 2007.
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Pavel Trantina, navr�ený domovským Junákem, 
neměl protikandidáta � �ádné jiné sdru�ení niko-
ho jiného do pozice předsedy ČRDM nenavrhovalo. 
Ačkoliv za této situace mohla proběhnout volba 
�zjevná�, delegáti nakonec volili přece jen tajně. Za 
zmínku stojí, �e s my�lenkou na tajné hlasování při-
�el sám kandidát na nové předsednictví; svůj návrh 
odůvodnil snahou co nejlépe zjistit reálnou podpo-
ru, ji� mezi členskými spolky Rady vlastně má.

Kdy� tříčlenná volební komise roztřídila a spočí-
tala volební lístky, ukázalo se, �e Pavel Trantina se 
tě�í podpoře velmi �iroké: z 62 odevzdaných hlasů 
jich 58 bylo pro a tři proti; v jednom případě se kdo-
si hlasování zdr�el. Sestavu nového představenstva 
ČRDM poté přijali delegáti Valného shromá�dění 
jednomyslně.

Prvním místopředsedou je (opět) Ale� Sedláček 
(Liga lesní moudrosti) a místopředsedou Ondřej 
�ejtka (Asociace turistických oddílů mláde�e); členy 
představenstva jsou Ondřej Chobot (Česká tábor-
nická unie), Jana Jílková (Asociace víceúčelových 
základních organizací technických sportů a činností 
ČR), Tomá� Kaplan (Hnutí Brontosaurus), Martin 
Kří� (Zeměpisná společnost Morava, Jihomoravská 
rada dětí a mláde�e) a Josef Výprachtický (Junák). 
Lze nicméně očekávat, �e na podzim je�tě dozná 
slo�ení představenstva jistých změn: přinejmen�ím 
dva lidé mají být nahrazeni jinými. �Byl bych velmi 
rád, aby v představenstvu zasedl zástupce Pionýra,� 
poznamenal Pavel Trantina. Představenstvo ČRDM 
mů�e být a� patnáctičlenné.

Z vůle delegátů 26. Valného shromá�dění přistou-
pily k ČRDM Plzeňská krajská rada dětí a mláde�e, 
Rada dětí a mláde�e Kraje Vysočina a Českoslo-
venský zálesák. Přijetím prvých dvou jmenovaných 
uskupení se počet krajských rad zastře�ených 
ČRDM roz�ířil na �est; plzeňská organizace má při-
tom �est členských sdru�ení čítajících dohromady 
6000 lidí, organizace na Vysočině 25 sdru�ení re-
prezentujících 20 000 lidí. Československý zálesák 
�ádal vlastně o znovupřijetí poté, co jeho členství 
v Radě administrativně zaniklo � nedopatřením si je 
toti� neprodlou�il� S nepořízenou naopak odcházel 
z Valného shromá�dění zástupce plzeňského Sdru-
�ení pro volný čas DEMARO, usilující o individuální 
členství v České radě dětí a mláde�e. �Věřím, �e 
budeme i tak dobře spolupracovat prostřednictvím 
krajské rady při pořádání Bambiriády,� glosoval ten-
to výsledek hlasování předseda ČRDM.

Účastníci Valného shromá�dění dále schválili 
výroční zprávu za rok 2006 a návrh rozpočtu na 
rok 2007; k oběma dokumentům nicméně zazněly 
některé připomínky, jimi� se vedení Rady bude je�-
tě zabývat. Delegáti vzali rovně� na vědomí zprávu 
o ře�ení situace s DPH, na ni� před časem kriticky 
upozornili pionýři a kolem ní� panovalo znatelné 
napětí. Závěr �etření daňového poradce, najatého 
kanceláří ČRDM, který jednal s Þ nančním úřadem, 
vyznívá optimisticky: na jedné straně tzv. vratka Þ -

nančnímu úřadu a na straně druhé přeplatek daně 
za uplynulá léta se vzájemně téměř vyru�í; předpo-
kládaný konečný výsledek se znaménkem plus by 
měl být ve prospěch ČRDM.

K zajímavostem Valného shromá�dění, konaného 
ve Farním klubu u Panny Marie Sně�né, patří, �e 
se jeho zahájení zúčastnila jako host i náměstkyně 
ministryně �kolství Eva Bartoňová. Krátce rekapitu-
lovala dvouapůlleté období svých pracovních kon-
taktů se �starým� vedením ČRDM. Česká rada dětí 
a mláde�e byla podle ní v�dy partnerem s vlastním 
názorem, který se sna�í prosadit, ale umí i komu-
nikovat. Náměstkyně ministryně pova�uje pozici 
předsedy ČRDM za velmi tě�kou. �Je to osoba, 
která musí mít velmi významně va�i důvěru; která 
v podstatě musí naplňovat ambice vás, kteří jdete 
s nějakými náměty, ale zároveň musí mít velkou 
schopnost diplomacie a vůli se s ostatními partnery 
domluvit, vytvořit prostor k jednání. Musí mít samo-
zřejmě výsledky, a někdy se člověk pohybuje v urči-
tém intervalu,� zobecnila Eva Bartoňová. Dodala, �e 
si v daném ohledu celého odstupujícího týmu v čele 
s jeho předsedou vá�í. Ani� v tomto směru dala de-
legátům Valného shromá�dění nějaké doporučení, 
popřála jim na závěr svého krátkého vystoupení 
zdar při volbě jejich nové reprezentace.

Jiří Majer

V čele ČRDM bude stát i nadále Pavel Trantina
Českou radu dětí a mláde�e (ČRDM) povede i v dal�ím tříletém funkčním období její současný 

předseda Pavel Trantina. V tajné volbě o tom rozhodli delegáti 26. Valného shromá�dění ČRDM 
19. dubna 2007. Odsouhlasili rovně� návrh Pavla Trantiny na slo�ení nového sedmičlenného před-
stavenstva Rady. Rozhodli také o přijetí tří nových členů, z toho dvou krajských mláde�nických 
formací; aktuální počet členských sdru�ení ČRDM tak nyní činí 97.

Pavel Trantina, předseda ČRDM a Mgr. Eva Bartoňová, náměst-
kyně ministryně �kolství
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Nad Pavlem �ákem a jeho dvě-
ma spolupracovníky visí podle 
iHned tři paragrafy: poru�ování 
povinnosti při správě cizího ma-
jetku, zkreslování údajů o stavu 
hospodaření a zneu�ívání infor-
mací v obchodním styku. 

FDM byl zalo�en v roce 1993, 
aby spravoval dvoumiliardový 
majetek bývalého Socialistické-
ho svazu mláde�e (SSM). Na jaře 
2004 při�la kontrola ministerstva 
Þ nancí na nesrovnalosti v hos-
podaření fondu a úřad podal na 
likvidátora FDM trestní oznáme-
ní. Pavel �ák mimo jiné prodával 
majetek fondu i navzdory výslov-
nému zákazu poslanců, uvádí 
ve stručné rekapitulaci událostí 
iHned. Policie vznesla obvinění 
v kauze �ák a spol. na podzim 
2005.

Příběh, který se kolem Fondu 
dětí a mláde�e odvíjel, bude tedy 
mít � zdá se � soudní dohru. Má 
ov�em je�tě jeden konec, mo�ná 
poněkud méně �mediálně atrak-
tivní�. I ten je v�ak stále otevře-
ný�

Teprve před zhruba pěti lety 
toti� začalo několik členských 
spolků České rady dětí a mláde�e 
(ČRDM) po dlouhých průtazích 
� a mnohdy i za poměrně drama-
tických okolností � od likvidova-
ného FDM majetek někdej�ího 
SSM fakticky přebírat. O tom, jak 
převzaté nemovitosti vypadaly, 
výmluvně vypovídala kolekce je-
jich velkoformátových fotograÞ í 
S dřevomorkou na startu. ČRDM 
ji pod tímto názvem loni vystavila 
v sídlech obou komor parlamen-
tu.

Snímky ukazovaly jednak zdevas-
tovaná rekreační zařízení ve stavu, 
v jakém je FDM zanechal, a jednak 
� v působivém kontrastu s nimi 
� vzhled objektů, které si dětská 
sdru�ení sama pořídila a o ně� 
pečují. Nadsázka s dřevomorkou, 
pou�itá pro název expozice, byla 
ale jen částečná: při přebírání 
objektů si zmíněnou otázku řada 
spolkových představitelů kladla 
zcela vá�ně. �Některé objekty, které 
rozhodnutím sněmovny připadly 
junákům, pionýrům, Asociaci tu-
ristických oddílů mláde�e, mladým 
woodcrafterům z Ligy lesní moud-
rosti a dal�ím spolkům, předčily 
mírou vybydlenosti a zchátralosti 
na�e nejčerněj�í představy,� shodli 
se jejich představitelé.

Nejnutněj�í náklady na rekon-
strukci byly vyčísleny na 200 mi-
lionů korun. Prostředky, které se 
podařilo získat díky Odboru pro 
mláde� M�MT, pomohly v několika 
případech zacelit nejhor�í rány: 
zastavit bujení dřevokazné houby 
v trámoví, vyspravit propadlou 
část střechy� Ani noví majite-
lé ov�em nelení: brigády, zdroje 
obecní, vlastní spolkové Þ nance, 

vytrvalé pokusy o získání dotací 
z evropských fondů � to v�e jsou 
cesty, kterými se dětská sdru�ení 
ubírají. Jejich zástupci doufali 
i v pochopení ze strany vysokých 
státních úředníků a politiků � pro-
to jim ostatně také ukazovali dře-
vomorku, alespoň na fotograÞ i� 
Jen�e okam�itý ký�ený Þ nanční 
efekt výstavy v podobě 50 milionů 
korun, které by byly díky zájmu 
politiků o věc uvolněny ze Státní-
ho rozpočtu na leto�ní rok a pou-
�ity pro sanaci poničených objektů 
SSM, se nedostavil. Ministerstvo 
�kolství v rámci sestavovaného 
rozpočtu zmíněnou sumu nenáro-
kovalo � a poslanecké priority při 
pověstném �porcování medvěda� 
byly pak zřejmě jiné.

Loni v září v Jindřichově Hrad-
ci byl nicméně za přítomnosti 
zástupců M�MT, kraje, města 
i ústředí Junáka slavnostně 
otevřen SUD neboli Skautský 
Univerzální Dům. �lo o první 
z objektů Junáka získaných pro 
organizaci z bývalého FDM. 

V říjnu se pak otevřely dveře 
Krajinské v Českých Budějovicích 
� dal�ího skautského domu zís-
kaného v rámci likvidace FDM. 
V současné době je dokončena 
rekonstrukce první části budovy. 
Jak rychle se podaří dokončit 
obnovu dal�ích, závisí hlavně 
na penězích. Zatím se na sanaci 
budovy podílí strukturální fondy 
EU, ministerstva �kolství a míst-
ního rozvoje, �kraj� a dal�í part-
neři i sponzoři. Spoustu práce na 
objektu udělali sami skauti, a to 
nejen budějovičtí. Při jednodu-
chých stavebních pracích v rámci 
�naturálního plnění� odvedli práci 
téměř za milion korun.

Uvedené dva příklady, o kterých 
referoval portál Adam, pouze ilu-
strují snahu sedmi juniorských 
organizací, jim� připadla zdevas-
tovaná část majetku někdej�ího 
SSM (Asociace turistických oddílů 
mláde�e, Junák, Kondor, Liga 
lesní moudrosti, Pionýr, sdru�ení 
Petrov a YMCA v ČR) o její opravu 
a vyu�ití těmi, kterým měla kdysi 
slou�it. Toti� mláde�í a dětmi.

Jiří Majer
ilustrační foto archív ČRDM

Dřevomorka na konci tunelu...
Kauza označovaná jako �tunel� ve Fondu dětí a mláde�e (FDM) 

míří před soud. Informovala o tom počátkem ledna některá mé-
dia, z těch elektronických například internetový portál Hospo-
dářských novin iHned. Podle něj by se měl trestní senát během 
následujících měsíců začít zabývat případem likvidátora FDM 
Pavla �áka, stíhaného kvůli pochybnému rozprodeji desítky ne-
movitostí.



Krajský kruh mláde�e Horní 
Franky v roce 2006 realizoval 
pilotní projekt �Sousedé se 
stávají přáteli� pro podporu 
česko-německé výměny mlá-
de�e mezi Karlovarským kra-
jem a Horními Franky. Tím se 
v obou sousedních regionech 
umo�nilo zintenzivnění společ-
ných setkání mláde�e. Projekt 
byl nejprve osobně představen 
mo�ným partnerům v Horních 
Francích a v Karlovarském 
kraji a společně s partnery 
byly vybrány vhodné akce a na-
plánováno začlenění partner-
ské skupiny. 

V letních měsících se podařilo 
společně realizovat 13 mláde�nic-
kých setkání. Naplánované akce 
pro mláde� v Horních Francích 
byly zpřístupněny i české mláde�i 
z Karlovarského kraje a částečně 
i naopak. Otevřením ji� plánova-
ných akcí bylo mo�no plánovat 
krátkodobě a nekomplikovaněji. 
Jako koncept se velmi osvědčila 
mo�nost jednodenního setkání 
k �okusení� a osobní podpora pro-
jektové koordinátorky. 

Důle�ité bylo, aby mladiství 
sdíleli společné zá�itky. Zároveň 
měli příle�itost k osobním setká-
ním a mo�nost získat interkul-
turní zku�enosti, při kterých byli 
podporováni. Přitom byl vzbuzen 
i jejich zájem o pokračování těch-
to setkání a zá�itků. Jednodenní 
setkání k �okusení� a ke vstupu 
do dlouhodobých partnerství se 
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osvědčila jako ideální začátek. 
Mláde�níci, jejich rodiče a také 
partneři měli o jednodenní akce 
vět�í zájem a méně obav, ne� při 
vícedenních nabídkách. Mladí lidé 
dokázali překonat strach, před-
sudky a zábrany. 

Projekt ukázal, �e mladí lidé 
v obou státech jsou připraveni se 
zbavit předsudků a předpojetí, 
kdy� se jim umo�ní osobní setká-
ní, a kdy� se tato setkání usku-
teční za podpory a doprovodu 
odborného personálu. Obava, �e 
koncept jednodennosti akcí nepo-
vede k trvalým partnerstvím, se 

Sousedé se stávají přáteli – projekt pro česko-německou práci s mládeží

Přehled uskutečněných setkání: 
� Turnaj ve stolním fotbálku, 
Kulmbach 17. 6. 06, �Alte 
Spinnerei�- Gymnázium A�
� Free&Easy-Turnaj ve 
Streetballu, Regnitzlosau 25. 6. 
06, KJR Hof - Gymnasium A�
� SkateContest, Skateland 
Marktredwitz 1. 7. 06, JUZ MAK 
� PrevCentrum Cheb/A�
� �Tanec bez hranic�, Krajinná 
výstava bez hranic - Cheb 9. 7. 06, 
JUZ MAK � DDM Hazlov
� �Z Olympu do přítomnosti�, 
Studánka u A�e 23. 7. 06, 
DDM Karlovy Vary � JUZ Pur 
Helmbrechts
� Túra do jeskyní pro dívky, 
Schönsteinhöhle 29. 7. 06, koja 
Coburg - DDM Cheb
� Horolezecký den, 
Kümmersreuth 2. 8. 06, koja 
Coburg- DD Cheb
� Stavební hři�tě, Bamberg 
10. 8. 06, Chapeau Claque 
� KRDMK-Cheb
� �Uká�i ti své město�, Cheb 8. 9. 
06 � Hof 15. 9. 06, SJR Hof � DDM 
Cheb
� Světový den dětí, Konradsreuth 
17. 9. 06, KJR Hof � KRDMK Cheb
� Festival dětského divadla, 
Rehau 27. 10. 06, KJR Hof 
� Gymnasium A� 
� ZiKommfestival, Neustadt bei 
Coburg 31. 10. 06, KJR Coburg 
- Gymnasium A�
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Vzhledem k neustálému stárnutí 
voličské základny je nové opatření 
pova�ováno za určitou kompenza-
ci tohoto trendu. 

Německý spolkový kruh mláde-
�e svým usnesením ze 79. Valné-
ho shromá�dění z října minulého 
roku po�aduje sní�ení aktivního 
volebního věku dokonce na 14 
let, a to ve volbách komunál-
ních, zemských (v jednotlivých 
spolkových zemích), spolkových 
(celoněmeckých), a dokonce také 
evropských. 

Zdá se vám to radikální? Uvede-
né usnesení je uzavřením debaty 
uvnitř Německého spolkového 
kruhu mláde�e, kterou nastar-
tovaly některé členské kruhy 
v jednotlivých spolkových zemích 
během posledních dvou let. �Ma-
gickou� hranicí pro sní�ení věku 
se pro ně nestalo 16 let, proto�e 
v některých spolkových zemích 
ji� je v tomto věku mo�né volit 
v zemských volbách. 

Na první pohled radikální po-
�adavek opírají představitelé Ně-

meckého spolkového kruhu mlá-
de�e o zcela jednoduchý princip: 
vá�ení politici, myslíte to vá�ně 
s tou spoluúčastí mladých lidí na 
rozhodovacích procesech a �ivotě 
společnosti? Pokud ano, dejte jim 
mo�nost spolurozhodovat v tom 
základním politickém instrumen-
tu, v systému zastupitelské de-
mokracie�

Více informací (např. vyjádření 
některých odborníků) nalezne-
te v němčině na www.dbjr.de, 
odkaz Partizipation, pododkaz 
Wahlalter nebo www.jugend-
vertretung.at, odkaz Wahlalter/
Partizipation

Zdroj: Lidové noviny a webové 
stránky Bundes Jugendvertre-
tung (Rakouská národní rada 

mláde�e) a Deutsches Bundesju-
gendring (Německý spolkový kruh 

mláde�e) 

Přelo�ila a upravila 
Michaela Přílepková a -mr- 

Šestnáctiletí nebo čtrnáctiletí voliči? Chceme participaci? 
Radikálně?!

Volební právo pro �estnáctile-
té jako součást volební reformy 
schválila v březnu rakouská vlá-
da. Jde o společný návrh stran 
velké koalice, předpokládá se tedy 
i schválení parlamentem. V Ra-
kousku je ji� 
nyní ve třech 
z devíti spol-
kových zemí 
zavedeno 
volební právo 
pro �estnác-
tileté, ale jen 
na zemské 
úrovni. V pěti 
zemích se 
pak mohou 
�estnáctile-
tí účastnit 
obecních voleb. Roz�íření tohoto 
práva i na celostátní parlamentní 
volby je evropským primátem. 

Podle odborníků prý v�ak tato 
změna nepřinese �ádné zásadní 
změny volebních výsledků. Cel-
kový počet oprávněných voličů 
se tím zvý�í jen o 2,2 procenta. 

V Rakousku jako v první zemi Evropy budou moci v parlamentních volbách hlasovat mladí lidé od 
�estnácti let. Německý spolkový kruh mláde�e je je�tě radikálněj�í: prosazuje aktivní volební věk 
u� od čtrnácti let!

mecké práce s mláde�í. Od vstupu 
České Republiky do EU je kontakt 
mezi Německem a Českem pro 
mláde� důle�itý nejen z důvodů 
�idealistických�, ale i v souvislosti 
s mo�nostmi a �ancemi na pracov-
ním trhu. Obzvlá�ť ve spolupráci 
v pohraniční oblasti se naskytují 
výhody při plánování a provedení 
setkání, například vzhledem k mi-
nimálním vzdálenostem. Potřebu 
i zájem mláde�níků poznat mladé 
lidi ze sousední země chce Krajský 
kruh mláde�e Horní Franky i na-
dále podporovat. Podařilo se pro-
dlou�it program, tak�e je mo�né 
zúčastnit se i letos. 

Akce jsou určeny pro mláde� 
z Horních Franků a Karlovarské-
ho kraje. Mohou je nabídnout 
organizace pro mláde� a provést 
je za podpory Krajského kruhu 
mláde�e Horní Franky. Od dubna 
2007 se za podpory Hornofranc-
ké nadace, Oberfrankenstiftung, 
mohou zúčastnit nejen organi-
zace z Karlovarského kraje, ale 
i z jiných krajů České republiky, 

německý partner v�ak musí být 
z Horních Franků. Pouze němec-
ký partner má mo�nost za�ádat 
o Þ nanční podporu pro společný 
projekt. Mů�e obdr�et a� 20 � za 
ka�dého účastníka z české strany 
při setkáních v Horních Francích 
či za ka�dého účastníka z němec-
ké strany při akci v Česku. 

Krajský kruh mláde�e Horní 
Franky také plánuje program pro 
odborné pracovníky, při kterém 
budou zájemci z české strany 
moci nav�tívit různá zařízení pro 
práci s mláde�í v Horních Fran-
cích a informovat se například 
o systému, Þ nancování apod. 

Pro dal�í informace se mů�ete 
obrátit na vedoucí projektu, Mo-
niku Masihi. 

Bezirksjugendring Oberfranken 
Opernstr. 5, 95444 Bayreuth
Tel: +49(0)921- 63310
www.bezirksjugendring-oberfran-
ken.de
monika.masihi@bezirksjugend-
ring-oberfanken.de

nepotvrdila. Jak mláde�, tak part-
neři mají velký zájem o dal�í akce, 
vícedenní setkání a nové nabídky. 

Nabídku Krajského kruhu mlá-
de�e Horní Franky k společnému 
setkání po akcích partneři rádi 
přijali a vyu�ili jí k hodnocení 
a plánování do budoucna. 
Vedoucí projektu podpořila zájem-
ce v přípravě, provedení a hod-
nocení tak, aby se podobné akce 
v pří�tích letech mohly stát bě�nou 
součástí ka�doročních programů. 

Ji� od roku 1994 se Krajský 
kruh mláde�e Horní Franky za-
sazuje o zintenzivnění česko-ně-
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posilující osobní zku�enost, jsou 
ohleduplněj�í, odvá�něj�í a podni-
kavěj�í. Navíc jsou méně zranitel-
ní vůči těm sociálně patologickým 
jevům, které vyrůstají z nedostat-
ku sebevědomí, mezilidských do-
vedností a z neschopnosti uplat-
nit se v současném světě. 

Co bylo na začátku
Zakladatelé Projektu Odyssea 

jsou bývalí spolu�áci a studenti 
Katedry pedagogiky FF UK v Pra-
ze. Měli to �těstí, �e byli přímo 
u vzniku oboru, který se jmenuje 
Pedagogika osobnostně sociálního 
rozvoje. Jejich učitelem, �duchov-
ním otcem� a zakladatelem oboru 
je Doc. Josef Valenta. Z jeho my�-
lenek stále čerpají a posouvají je 

dál. V současné době pan docent 
působí jako supervizor jejich pro-
jektu. Po ukončení studií začali 
pracovat jako učitelé na �kolách. 
�To, �e jsme na �kolách sami 
učili, a víme, jak náročná je uči-
telská práce, je pro nás obrovská 
výhoda,� říká lektor Michal Du-
bec. Na �kolách se sna�ili zavádět 
nepovinné nebo volitelné před-
měty vycházející z principů OSV. 
Zároveň vedli různé dramatické 
krou�ky a  organizovali zá�itkové 
kurzy. Inspiraci nacházeli v me-
todách sociálněpsychologického 
výcviku, dramatické výchovy a zá-
�itkové pedagogiky. Na přelomu 
tisíciletí pak vznikla my�lenka na 
zalo�ení vlastní organizace, která 
se nakonec v roce 2002 naplnila. 
V prvních letech organizovali pře-
dev�ím adaptační soustředění pro 
nově přijaté třídy, jejich obsahem 
bylo zejména stmelování kolek-
tivu a nastavení komunikačních 
pravidel. �Myslím, �e jsme se sblí-
�ili, co� asi nečekal nikdo. Jedno-
značně to v na�í třídě zanechalo 
hluboké stopy a k soustředění 
se budeme vracet je�tě hodně 
dlouho. Mo�ná někteří z nás lépe 
poznali sami sebe,� komentuje se-
znamovací kurz studentka 1. roč-
níku gymnázia Naďa. Časem se 
objevila poptávka, aby se principy 
pou�ívané v těchto pro�itkových 
kurzech naučili pou�ívat i učite-
lé v bě�ném vyučování. �V roce 
2004, v souvislosti s probíhající 
reformou �kolství, jsme se roz-
hodli dát prioritu systematickým 
dlouhodobým kurzům pro celé 

Projekt Odyssea
Odyssea � pro�itková cesta
Jedním z členských sdru�ení 

České rady dětí a mláde�e je ob-
čanské sdru�ení Projekt Odyssea. 
Co se pod jeho tajuplně znějícím 
názvem skrývá a jaké je jeho po-
slání? 

Projekt Odyssea začal působit 
roku 2002 v oblasti primární pre-
vence. Jeho posláním je podporo-
vat �koly v tom, aby do své vzdě-
lávací nabídky zaváděly kvalitní 
pro�itkové programy zaměřené 
na osobnostní a sociální výchovu 
(OSV). 

A proč si jeho zakladatelé zvolili 
právě tento název? �Odyssea je 
pro nás symbolem dlouhé dobro-
dru�né cesty, která vede k něčemu 
hodnotnému, a zároveň je i pro-
�itková. Princip učit se z vlastních 
pro�itků a zku�eností pomáháme 
vracet do �kol,� říká 
Vladimír Srb, je-
den ze zakladatelů 
a současný předse-
da správní rady. 

Kdy� se řekne OSV
Co to vlastně osobnostní a soci-

ální výchova je? OSV je průřezové 
téma, jeho� smyslem je pomáhat 
�ákům utvářet praktické doved-
nosti. Zaměřuje se na ty stránky 
osobnosti, které jsou rozhodující 
pro uspokojivé zvládání osobního 
�ivota a mezilidských vztahů. Za 
tímto účelem vět�inou pou�ívá 
pro�itkové metody. �áci nejsou 
pouze informováni, ale učí se jed-
nat přímo v reálných nebo mode-
lových situacích. Podle sdru�ení 
Projekt Odyssea si �áci odná�ejí 



učitelské sbory. Napsali jsme 
projekt, na který se nám podařilo 
získat peníze z Evropského sociál-
ního fondu a který nás v součas-
né době nejvíce zaměstnává. Kur-
zy pro �kolní třídy ale realizujeme 
i nadále.�

Evropské peníze pomáhají 
osobnostní a sociální výchově

�Zavádění osobnostní a sociál-
ní výchovy do �kolních vzděláva-
cích programů základních �kol 
a víceletých gymnázií v Praze� 
�  tak zní celý název zmíněné-
ho projektu, jeho� doba trvání 
je dva roky. Je do něj zapojeno 
celkem 14 �kol a nyní se na-
chází za svou polovinou. Díky 
�kolské reformě jsou v�echny 
základní �koly a ni��í stupně 
víceletých gymnázií od pří�tí-
ho �kolního roku povinné mít 
své �kolní vzdělávací programy. 
Ka�dá �kola má nějakým způ-
sobem uskutečňovat osobnostní 
a sociální výchovu � rozvíjet do-
vednosti pro mezilidské vztahy, 
dovednost efektivní komunikace 
a týmové spolupráce, dovednost 
zvládat mezilidské konß ikty, 
osvojovat si metody du�evní hy-
gieny. Podle průzkumů Projektu 
Odyssea vět�ina učitelů tvrdí, 
�e postrádají znalosti a doved-
nosti pro pou�ívání metod OSV 
a projevují zájem se v tomto 
oboru systematicky vzdělávat. 
�OSV je na �kolách relativně 
nový jev; je to pro ně velký nápor 
a hledají si cestu, jak si s tímto 

tématem poradit. My jim v tom 
pomáháme,� říká Vladimír Srb. 
Ve spolupráci s partnerskými 
�kolami jsou vyvíjeny metodické 
materiály, které zahrnují mimo 
jiné tzv. �lekce OSV�, přípravy 
na vyučování s cíli OSV, metodi-
ky �kolních pro�itkových kurzů 
nebo didaktická DVD. Pomocí 
těchto materiálů si mů�e ka�dá 
�kola vytvořit �osobnostní a soci-
ální výchovu na míru�. Na jejich 
tvorbě spolupracovalo více ne� 
150 učitelů, lektorů a odborných 
konzultantů a pracuje s nimi 
více ne� 500 učitelů. Během 
podzimu 2007 budou prezen-
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továny v�em základním �kolám 
a víceletým gymnáziím v Praze, 
které o to projeví zájem. Pracovní 
verze metodik je ji� k dispozi-
ci na internetových stránkách 
sdru�ení. 

Jak vypadá osobnostní a soci-
ální výchova v praxi

Nejdříve by měla proběhnout 
celo�kolní diskuse o tom, které 
vlastnosti a které sociální doved-
nosti svých �áků chtějí učitelé 
na dané �kole rozvíjet předev�ím. 
Pomůckou pro tuto diskusi jsou 
tzv. �očekávané výstupy OSV�. 
Jedná se o seznam základ-
ních dovedností, které mů�eme 
v osobnostní a sociální výchově 
rozvíjet. Dovednosti jsou uspořá-
dány do 11 tematických okruhů 
OSV �  podle Rámcového vzdě-
lávacího programu pro základní 
vzdělávání. Mezi témata, o která 
mají �koly největ�í zájem, patří 
předev�ím komunikační doved-
nosti, oblast mezilidských vztahů 
a rozvoj studijních dovedností. 
Konkrétními dovednostmi je tře-
ba to, �e �ák poznává svou osob-
nost, pou�ívá postupy efektivního 
učení, zvládá vlastní agresivitu, 
tvořivě ře�í mezilidské situace, 
odmítá manipulaci, projevuje re-
spekt nebo zvládá situace soutě�e 
a konkurence. V�ichni učitelé 
poté projdou komunikačním kur-

zem, řada učitelů i dal�ími kurzy 
(Metody OSV pro bě�né vyučová-
ní, Metodika třídnických hodin 
...). Učitelé mají k dispozici celou 
řadu materiálů a textů, kterými 
se mohou inspirovat a o které se 
opřít. Autoři se sna�ili, aby tyto 
materiály byly co nejkonkrétněj�í, 
učitelé v nich najdou ji� vyzkou-
�ené metody a aktivity. Rovně� 
zdůrazňují, �e metodiky OSV ne-
představují �ádné dogma � je jen 
na �kole a na učitelích, kdy a ja-
kým způsobem je ve svém vyučo-
vání budou pou�ívat.

 
Členové sdru�ení Projekt Odys-

sea by rádi vyjádřili úctu, obdiv 
a slova díků �kolám, které se do 
projektu zapojily a projevily ocho-
tu pustit se do náročné práce. 
Úctu a obdiv si v�ak zcela jistě 
zaslou�í i oni sami � jejich pracov-
ní nasazení a nad�ení �ířit dobré 
my�lenky je ú�asné. Přejme Odys-
see hodně elánu a �těstí na jejich 
dal�í cestě.

Kristýna Makovcová
Foto archiv sdru�ení

Kontaktní adresa:

PROJEKT ODYSSEA
Jandova 8
190 00 Praha 9
info@odyssea.cz
www.odyssea.cz

� vzdělávací programy osob-
nostní a sociální výchovy pro 
učitele 
� pro�itkové vzdělávací pro-
gramy osobnostní a sociální 
výchovy pro �kolní třídy (ze-
jména 
 � adaptační soustředění 
a kurzy primární prevence 
�ikany)
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Tisíce lidí zahájili oslavy 100 
let skautingu

Hry, hudba, tanec 
a spousta zábavy. 
Právě tak zahájilo 
přes deset tisíc lidí 
oslavy skautských 
narozenin na akci 
Objevte svět�, která 
se konala v sobotu 
21. dubna na Sta-
roměstském náměstí. Skautské 
hnutí, které má na celém více ne� 
40 milionů členů, slaví letos své 
stoleté výročí. 

Na Staroměstské náměstí v Praze 
při�li skautům do dal�í stovky po-
přát politici, hudebníci, velvyslanci 
několika zemí, a předev�ím stovky 
obyvatel hlavního města. Velvy-
slankyně Jihoafrické republiky 
Nomsa Dube mluvila o skautech 
v Africe a skautům z hradeckého 
oddílu předala dárek � publikaci 
o Jihoafrické republice a panora-
matickou fotograÞ i tamní přírody.

�I kdy� se skauting v Austrálii 
v lecčems od toho českého li�í, 

tě�e nebo výpravy do zahraničí. 
V červenci se v Anglii na jambo-
ree, celosvětovém setkání, utáboří 
na 40 tisíc skautů z 200 zemí svě-
ta. Začátkem srpna se ve 216 ze-
mích sejdou skauti na vrcholcích 
hor celého světa, aby pozdravili 
�úsvit druhého století skautingu�.

Jan �áček

sdílejí austral�tí skauti, stejně tak 
jako skauti na celém světě, stejné 
hodnoty. Tím v�ichni dohromady 
tvoří jedno společenství, nehledě 
na zeměpisné nebo národnostní 
rozdíly,� řekl honorární konzul 
Australského velvyslanectví Petr 
Vodvařka. �Za australský konti-
nent přeji alespoň dal�ích 100 let 
na celém světě,� dodal.

Skauti ze stovek českých oddí-
lů zastupovali země celého světa 
a z vyrobených �átků, které s se-
bou na akci přivezli, slo�ili největ-
�í skautský �átek na světě. 

�Je to skvělá akce, kde potkávám 
spoustu skautů z celé republiky a 
vidím, �e jich tu jsou fakt tisíce. Ti-
síce skautů, tisíce kámo�ů. Zítra se 
chystáme do lanového centra a taky 
na rafting,� popsala průběh akce 
třináctiletá Péťa z Českého Brodu. 

Zazpívat skautům k naroze-
ninám při�la Ewa Farna, popu-
lární česká kapela Ready Kirken 
a několik dal�ích skupin před-
stavujících mezinárodní hudbu. 
Závěrem akce prohlásil moderátor 
Standa Berkovec oslavy 100 let 
skautingu za zahájené.

Oslavy budou probíhat celý rok. 
Naplánovány jsou výstavy, sou-

Obří skautský �átek na Petřínské 
rozhledně slavnostně pokřtil herec 

a příznivec skautingu Tomá� Hánák

Století skautingu odstartovalo v Praze

Objevte svět� ve faktech

� Na akci bylo 4 537 registro-
vaných skautů, dal�ích asi 2 000 
skautů z Prahy a asi 5 000 Pra-
�anů. Celkem tedy přes 11 000 
slavících.

� Program a organizaci oslav za-
bezpečovalo 160 dobrovolníků.

� Při zahájení vystoupilo na pódiu 
celkem 59 účinkujících.

� Pro skauty bylo během víkendu 
zaji�těno přes 5220 doprovodných 
programů.

� Na akci byl slo�en největ�í �á-
tek na světě z 216 �átků států, kde 
existuje skauting.

� Ve čtvrtek před zahájením oslav 
byla poprvé v historii o�átkována 
Petřínská rozhledna obřím �átkem.

� Na Staroměstském náměstí 
bylo celkem 97 doprovodných ak-
tivit z asi 40 zemí světa, například 
ochutnávka typických jídel, hry, 
ukázky rukodělných prací a lido-
vých oděvů z různých světadílů.
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skautů z Doloplaz a s nimi také 
6 lu�ických Srbů z Německa a 
6 Poláků z Glubczyc. Ti odvedli 
kus práce při pořezání stromů 
napadaných do rybníka a vyčisti-
li jeho dno a okolí. Ve středu 23. 
8. přijela na kolech skupina 20 
skautů � roverů z Hrubé Vody, 
kde byli na táboře. Bylo mezi 
nimi i 5 Slováků. Pomohli při 
vysekávání nového křoví na plo�e 
klá�tera a kolem kostela, opravili 
výpustní �achtu rybníka a ukli-
dili prostor kolem Královské stu-
dánky. 

Dal�í práce proběhly 
23. a 24. září. Přijeli někteří 
starousedlíci z Německa a také 
skauti z Polska. Podepsala se 
smlouva o zahájení obnovy kaple 
Královské studánky. Dle projektu 
ji bude provádět stavební Þ rma, 
ale skauti budou pomáhat při 
pomocných pracích. Do první-
ho sněhu, byla postavena zděná 
část kaple. Stavební Þ rma začala 
s prací 11. října 2006 a poslední 
kámen byl vyzděn 23. 11. Poda-
řilo se rozebrat staré zchátralé 
zdivo a vyzdít je znovu do vý�e 2,5 
metru. 

Na jaře pokračujeme klenbou 
stropu a �elezobetonovým věn-
cem, na který se bude instalovat 
vě� kaple. Skautský pracovní 
víkend proběhne 12. a 13. květ-
na 2007. Do pouti v červenci by 
měla celá stavba stát v původní 
barokní podobě. Stavbu provádí 
Þ rma TOMA Olomouc (Dolopla-
zy).

Za 19. skautské středisko Velký 
Týnec JUDr. Jan Pečínka

Barokní pout-
ní kostel ve 
Staré Vodě po 
léta chátral ve 
vojenském pro-
storu Libavá.

V roce 1995 
zahájili skauti 
akci �Obnova 
Staré Vody�. 

V květnu 2006 se na Staré Vodě 
se�lo asi 120 pracantů a bylo 
mezi nimi i 13 skautů z Kanady, 
4 Poláci a jeden Holanďan. Opra-
voval se most po�kozený povodní, 
upravovali jsme přístupové scho-
dy ke hřbitovu, pálili vysekané 
křoví, Kanaďani polo�ili dla�dice 
v chodbě vě�e, pokáceli jsme su-
chý smrk u kří�e pod kostelem. 
8. června skauti pomohli připravit 
ve Staré Vodě bohoslu�bu pro 
bývalé přislu�níky PTP při jejich 
celostátním setkání. Slou�ili ji 
arcibiskup Graubner a biskup 
Lobkovic. 

Při pobytu skautů z Kentucky 
v na�ich rodinách jsme také 7. 
července s nimi přijeli do Staré 
Vody a společně jsme s nimi se-
kali trávu, upravovali cestu ke 
Královské studánce a chystali 
areál na hlavní pouť. 

Pouť ve dnech 28. � 30. 7. 
nav�tívilo asi 3000 poutníků. 
Bohoslu�bu pro německé starou-
sedlíky slou�ili duchovní z Vídně, 
Mnichova a Moravského Berouna. 
Skauti pomohli při výzdobě kos-
tela, připravili tradiční výstavu 
materiálů z historie Staré Vody 
a okolí. Podařilo se také vydat 2 
nové pohlednice s fotograÞ emi 
současného stavu kostela a dal-
�ích objektů areálu. 

Od 9. do 16. srpna pracovali 
skauti z Týnce na sečení trávy, 
čistili hřbitov a klá�ter, pomáhali 
zedníkům při opravě omítek v 
kostele. Hned po nich přijelo 12 

Skauti obnovují poutní místo Stará Voda

STARÁ VODA - ALTWASSER 
První písemný záznam o Sta-

ré Vodě je z r. 1456, obec byla 
zalo�ena asi o 200 let dříve. Od 
nepaměti se zde konávaly pou-
tě a v roce 1688 byl dokončen 
důstojný poutní kostel podle 
projektu císařského architekta 
G. P. Tencalliho. V letech 1690 
-1695 zde byla zřízena kolej 
�kolského řádu piaristů, kteří 
zde působili do r. 1922. Stu-
dovali zde mj. J. E. Purkyně 
a A. C. Stojan, pozděj�í olo-
moucký arcibiskup. Po odchodu 
piaristů byli zde krátce redemp-
toristé, do r. 1930 benediktini, 
po II. světové válce kongregace 
oblátů Panny Marie. Dnes jsou 
na místě klá�tera pouze zbytky 
zdiva a studna na bývalém ná-
dvoří.

Bylo zaznamenáno přes dva-
cet míst, odkud poutníci přichá-
zeli v procesích. Tradiční pouť z 
Kroměří�e se datuje od r. 1715 
� tehdy jako poděkování za od-
vrácení moru. 

Po odsunu německého obyva-
telstva se zde v r. 1949 konala 
poslední pouť a pak byl prostor 
uzavřen pro potřeby armád. 
Malebná obec Stará Voda byla 
zru�ena a postupně srovnána 
se zemí. 

Po odchodu sovětských vojá-
ků se první pouť konala 28. září 
1991. Oprava kostela pokračuje 
po etapách tak, jak jsou k dis-
pozici Þ nanční prostředky.
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hry toti� nejsou v Pionýru pova-
�ovány za cíl táborové činnosti, 
ale za prostředek, jen� je nedíl-
nou součástí výchovného pro-
gramu Pionýra. Proto�e na�im 
vedoucím poskytujeme potřebný 
servis pro zkvalitnění v�ech fo-
rem činnosti, �Expedice léto� je 
zcela přirozeným výsledkem této 
snahy. 

Kampaň Opravdu dobrý tábor 
je ve své podstatě nástrojem pro 
spotřebitele speciÞ ckého druhu 
slu�eb. Jeliko� pomůcek podob-
ného druhu je v této oblasti málo, 
zahájili jsme spolupráci se Sdru-
�ením obrany spotřebitelů ČR, 
čím� se tento významný aspekt 
kampaně posunul na je�tě vy��í 
úroveň. 

Aby kampaň byla jednotná a za-
chovala si jasnou vazbu s před-
chozími ročníky, zůstává graÞ cké 
ztvárnění kampaně včetně inter-
netových stránek bez výrazněj�ích 
změn. Projekt opět vede organi-
zace Pionýr je� má v pořádání 
letních táborů dlouholetou tradici 

a nezpochybnitelnou dobrou po-
věst a opírá se o �irokou základ-
nou odborníků. 

Jakub Kořínek
Foto sdru�ení Pionýr

Kontakt: 
Jakub Kořínek, Pionýr 
info@dobrytabor.cz
222 247 529
www.dobrytabor.cz

Jak najít mezi stovkami táborů ten správný?
Poradí vám kampaň �Opravdu 

dobrý tábor�

Kampaň Opravdu dobrý tábor 
ji� úspě�ně absolvovala dva roč-
níky a pomohla mnoha rodičům 
v období před letními prázdninami 
při orientaci a hledání v nabídce 
táborů vhodných pro jejich děti. 
Nyní v návaznosti na předchozí 
dobré výsledky začíná třetí ročník 
se stejným cílem � pomoci rodi-
čům a dětem najít Opravdu dobrý 
tábor. Kampaň byla zahájena 
11. dubna 2007 na tiskové konfe-
renci a pobě�í do 30. 6. 2007. 

Cílem projek-
tu je informo-
vat veřejnost 
o důle�itých 
pravidlech, je� 
by měl splňo-
vat ka�dý po-
řadatel táborů, 

a pomoci rodičům při hledání 
a výběru toho nejlep�ího letního 
tábora pro jejich děti. Jeho tě�i�-
těm je opět webová prezentace 
na adrese www.dobrytabor.cz, 
speciální �horká� telefonní lin-
ka, na ní� budou po celou dobu 
kampaně zodpovídány ve�keré 
dotazy (tel.: 222 247 529, Po-Pá 
10:00 � 18:00), a poradní stánky 
na jednotlivých akcích pro veřej-
nost. 

Třetí ročník je obohacen o pro-
jekt �Expedice léto�, v jeho� rám-
ci sdru�ení Pionýr vydává řadu 
celotáborových her, které jsou 
zpracovány zku�enými vedoucími 
a prověřeny praxí. Celotáborové 
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Udělování Březových lístků 
těm, kteří dobrovolně, dlouhodobě 
a úspě�ně věnují svůj volný čas 
dětem a mláde�i, se ji� trochu za-
psalo do povědomí �ir�í veřejnosti. 
Více se poslední dobou dovídají 
zejména účastníci ka�doročních 
Celostátních vzájemných výměn 
informací (CVVZ). I tak je, myslím, 
vhodné a potřebné o  Březovém 
lístku informovat znovu i prostřed-
nictvím České rady dětí a mláde�e 
(ČRDM). 

Netradiční �pochvala� (těm, kte-
ří se velmi často za svou činnost 
nedočkají veřejného uznání) se 
vyvíjela dlouho. Nechci čtenáře 
zatě�ovat historickými daty, ta 
základní jsou uvedena na interne-
tových stránkách 
www.brezovylistek.cz. Je v�ak 
nutné se zmínit o tom, �e a� do 
roku 1989 byla ocenění nedílnou 
součástí dobrovolné práce neoÞ ci-
álního Hnutí mikrokolektivů. To se 
od konce �edesátých let minulého 
století sna�ilo vytvářet pro děti 
a mláde� přita�livěj�í a lep�í alter-
nativu mimo�kolního sdru�ování 
a vy�ívání dětí a dospívajících, 
přita�livěj�í, ne� nabízela vět�ina 
tehdej�ími vládnoucími orgány 
povolených organizací. 

Rovně� nezbytné je připome-
nout, �e propagátoři a uskutečňo-
vatelé akcí Hnutí mikrokolektivů 
vycházeli z ojedinělého vzoru 
působení na mláde� � ze čte-
nářských a dal�ích klubů, pod-
něcovaných a usměrňovaných 
Jaroslavem Foglarem�Jestřábem. 
Cíle byly v zásadě toto�né: vést 
zúčastněné �party� k dobrovol-
nému sebevzdělávání, získávání 
nejrůzněj�ích dovedností, roman-
tických zá�itků a trvalého přá-
telství. Zatímco Jaroslav Foglar 
ovlivňoval dění ve svých klubech 
převá�ně tiskem � svými nezapo-
menutelnými romány, kreslenými 
seriály a rubrikami v časopisech 
pro mláde�, činovníci Hnutí mikro-
kolektivů se soustředili na �terén-
ní práci� � na osobní �íření my�le-
nek na výletech, hrách, táborech 
a srazech. První CVVZ, bez za�tí-

tění jakýmikoli tehdej�ími �cent-
rálními� institucemi, uskutečnili 
právě nad�enci z tohoto hnutí.

Po listopadu 1989 se vrátily 
plně demokratické podmínky svo-
bodného a zájmového sdru�ování 
dětí a mláde�e. Dříve zakázané 
organizace se dokázaly rychle ob-
novit se svým pestrým a zajíma-
vým zaměřením. To vytvořilo pro 
propagátory i nositele Březových 
lístků nové prostředí. Udělování 
Březového lístku v�ak �ije stále. 

Ten, kdo se mohl se současným 
Hnutím Březový lístek seznámit, 
mi jistě dá za pravdu, �e ocenění 
Březový lístek je stále důle�ité a 
i ojedinělé. Pro čtenáře, který se 
zatím nemohli o Březových lístcích 
dovědět více, připojím je�tě pár 
důle�itých informací.

Kdo jsou, co chtějí a co na-
bízejí propagátoři Březových 
lístků?

Nositelé Březových lístků jsou 
neoÞ ciálním a �volným� společen-
stvím lidí, kteří dobrovolně vytvá-
řejí dětem a mláde�i podmínky 
a prostředí pro hezké a prospě�né 
trávení jejich mimo�kolního času 
� schůzkami, hrami, výprava-
mi, tábory, krou�ky dovednosti. 
Pracují pro ně a s nimi v nejrůz-
něj�ích zájmových organizacích 
� ve skautských, turistických, 
pionýrských a mnoha dal�ích 
dru�inách, oddílech a skupi-
nách, spadajících pod ČRDM, 
nebo často i mimo její �křídla� 
(např. organizátoři dětských tá-
borů či vychovatelé hasičského 
dorostu).  V nich plní své zákony, 
sliby a programy. Při tom vyzná-

vají a svým svěřencům v�těpují 
a upevňují přesvědčení, �e jedním 
z nejdůle�itěj�ích prvků �ivota je 
pevné, chápavé a tolerantní přá-
telství. Na první straně propagač-
ního letáčku BŘEZOVÝ LÍSTEK je 
proto zdůrazněno: �Ne�ťastný je 
ten, kdo nemá přítele�. Propagá-
toři Březových lístků roz�iřují přá-
telství přes pomyslné hranice pů-
sobnosti jednotlivých organizací. 
Pro ně se v�il výraz PŘÁTELSTVÍ 
ROZRŮZNĚNÝCH. 

Nositelé Březových lístků proto 
chtějí  podporovat vznik a utvr-
zování přátelství dětí, mláde�e 
i dospívajících a dospělých. Na�i 
předchůdci ji� dávno zjistili, �e 
síla přátelství je zvy�ována umě-
ním a mo�ností vzájemně se 
hodnotit �  vytýkat si nedostatky 
a oceňovat zásluhy. 

Nositelé BL jsou přesvědčeni, 
�e vedle v�edního poděkování či 
�poklepání na rameno� je mimo-
řádně významné a podněcující 
i slavnostněj�í oceňování osob-
ních příkladů. V různých orga-
nizacích k tomu slou�í rozličné 
medaile, odznaky a vyznamenání. 
Jejich přiznávání má společný 
postup: jsou navrhována, schva-
lována a udělována směrem 
�shora dolů�, se slo�itěj�ím dodr-
�ováním pravomocí a s potřebou 
určitého času. V dobrovolném 
Hnutí Březový lístek je pou�íván 
odli�ný postup � ocenění výbor-
né práce Březovým lístkem mů�e 
podněcovat i řadový člen určitého 
společenství, bez ohledu na svůj 
věk a funkci, i bez projednávání 
návrhu �vy��í slo�kou� organiza-

Udělování Březových lístků na CVVZ v Ostravě 2006 (zleva): Ale� Cepek 
� K�anďák, Milan Appel � Mikin, Iva �krovová � Viki, Petr Vaníček, Zbyněk 
Jirou�ek � Jerry, Mojmír Nováček � Pirát a Břetislav Boháč. 

Za práci s dětmi a mládeží odznáček – Březový lístek
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losti potom mohou mít zábrany 
při komunikaci s nimi. Proti 
takovým oboustranným blokům 
se sna�í organizátorky akcí bo-
jovat. �Tady nehraje �ádnou roli, 
zda někdo vidí a někdo nevidí. 
Skupina nebo dvojice plní spo-
lečně úkoly a hraje hry, v nich� 
zále�í předev�ím na spolupráci 
a komunikaci,� vysvětluje za tým 
Silvie Pospí�ilová. Mladí lidé se 
tak nenásilně seznamují, učí se 
vzájemně si pomáhat a dozvídají 
se spoustu nového o sobě i dru-
hých.

Na Radho�ti si také mnozí 
sáhli na dno svých sil, kdy� ve 
smí�ených párech u�li sedmnáct 
kilometrů a po poledni dosáhli 
vrcholu kopce vysokého 1100 
m.n.m. Druhý den věnovali veli-
konočním tradicím � společnému 
zdobení vajíček voskem a ná-
v�těvě jarmarku v ro�novském 
skanzenu. Expedice Radho�ť 
2007 byla částečně hrazena 
z grantu Nadace Vodafone ČR, 
který získal KI Mikulov letos na 

jaře. Tím, �e se povedla i tato 
druhá společná akce a zúčast-
nili se jí stejní lidé jako na loni 
podzim, se členové týmu utvrdili 
v přesvědčení, �e jejich úsilí má 
opravdu smysl. Na podzim 2007 
u� organizátorky se svými mla-
dými přáteli z řad vidících i ne-
vidících plánují výlet do Znojma 
a Podyjí. 

Jiřina Falková, Klub instruktorů

Velikonoční prodlou�ený víkend 
poslou�il skupině osmnácti mla-
dých lidí, aby vyrazili na turis-
ticko-pobytovou akci do Beskyd 
a nastřádali tam do nohou první 
jarní kilometry. Zajímavé na akci 
bylo, �e se takto u� podruhé se-
tkala �estice členů mikulovského 
Klubu instruktorů (KI) a parta 
dospívajících se zrakovým posti-
�ením. Cílem jejich akcí je přiblí-
�it světy dvou seskupení mladých 
lidí, které jsou vnímány jako roz-
dílné, ačkoliv se v nich ře�í stejné 
problémy � �kola, zájmy, lásky 
a vztahy s rodiči.

Vět�ina zrakově posti�ených 
nemá dobré zku�enosti se svými 
vrstevníky, od dětství jsou vyčle-
ňováni z kolektivu zdravých dětí 
a občas se stávají i obětí �ikany. 
Mladí lidé pocházející z malého 
města se zase málokdy dostanou 
do kontaktu s dětmi se zdravot-
ním znevýhodněním a v dospě-

Expedice Radhošť 2007

ce. A nejen to: mů�e ve spolupráci 
s nositeli odznaku Březový lístek 
odznáčky i dal�ím přátelům udě-
lovat. 
Často vnímáme, �e dobrovolná 

práce pro děti a mláde� je pře-
hlí�ena. A �e činnosti v dětských 
a mláde�nických organizacích 
se často pova�ují za �podivínské 
hraní si s dětičkami�. I to jsou 
důvody, proč účastníci Hnutí Bře-
zový lístek nečekají na pochvaly 
�shora� a s rozvahou udělují svá 
ocenění �zdola�. Systém udělování 
BL, není-li poru�ován, při tom za-
braňuje oceňovatelské �samoob-

vaným a osvědčeným systémem, 
počíná prvním stupněm (odznáč-
kem v zelené barvě) a končí stup-
něm dvanáctým � zlatým. Oce-
ňování a podněcování nad�enců 
k �dobývání� vy��ího stupně 
odznáčku účinně napomáhá do-
sahování lep�ích výsledků práce 
s dětmi a mláde�í ve více spole-
čenstvích. To rozhodně není pře-
hlédnutelný společenský cíl, není 
to málo. Co z toho plyne? Březový 
lístek si zaslou�í intenzivní pozor-
nost a vyu�ívání.  

Rudolf Ka�par�Pegas 
Foto archiv autora

sluze�, nekolektivním postupům 
a nezdůvodněnému dosahování 
vy��ích stupňů BL.

Nositelé odznáčků se scházejí 
�přes hranice� svých mateřských 
společenství na Výměnách zku-
�eností a na svých poradách nej-
aktivněj�ích nositelů Březového 
lístku, tzv. PONSech. 

HNUTÍ BŘEZOVÝ LÍSTEK na-
bízí předávání poznatků, nápadů 
i poučení. Nabízí v�em ojedinělou 
mo�nost oceňovat práci pro děti 
a mláde� udělováním Březových 
lístků. Udělování se řídí propraco-
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Pro skupinu dětí z Krompachu a Písku připravilo ob-
čanské sdru�ení Letní dům na velikonoční prázdniny 
pestrý program. Během prodlou�eného víkendu se děti 
seznamovaly s lidovými zvyky, malovaly vajíčka, pletly 
pomlázky, zpívaly a připravovaly jarní ozdoby. Zamý�-
lely se také nad nadějeplným poselstvím křesťanských 
a �idovských Velikonoc.

Jan Vrzáček, Tomá� Zdechovský (Letní dům)

Jaké je to být uprchlíkem? Jaké národnosti byste chtěli 
být, kdybyste si mohli vybrat? Zkuste se v�ít do role 
toho jediného, kterého ostatní do svého kolektivu ne-
přijali... Tyto a mnohé dal�í interaktivní hry s tématy 
lidských práv a multikulturní 
společnosti sestavila, pře-
lo�ila a upravila Michaela 
Čakrtová. Svým obsahem je 
manuál �Začněme třeba tak-
hle�� určený zejména sdru-
�ením pracujícím s mláde�í. 
Interaktivní hry jsou vyu�i-
telné jak v de�tivých dnech 
�kolních výletů a letních tá-
borů, tak i jako doplnění pro-
bíraného tématu pro pedago-
gy na �kolách. V elektronické 
formě je publikace ke sta�ení 
na www.kam-pan.cz.

Kateřina Zezulková

Dne 23. 4. 2007 bylo 
mo�né vidět ministryni 
�kolství Danu Kuchto-
vou, primátory měst Pl-
zeň a Regensburg a dal-
�í zajímavé hosty, jak 
se projí�dějí na tande-
mových kolech po plzeň-
ském náměstí. Tato akce 
se konala u příle�itosti 
10. narozenin Koordi-
načního centra česko-ně-
meckých výměn mláde�e 
Tandem a symbolizovala  
překonávání překá�ek 
spoluprací obou měst.

Petra Vacková

Svatojiřský kří�, uzel, kormidlo � a pochopitelně lilie. 
Takové symboly pou�il spisovatel, bývalý předseda 
českého PEN klubu Jiří Stránský při výrobě originálního 
skautského �átku. O jeho návrh a zhotovení byl po�á-
dán spolu s 99 dal�ími osobnostmi, které se hlásí ke 
skautskému hnutí. Akce s podtitulem Sto let, sto osob-
ností, sto �átků je jen jednou z mnoha, jimi� si český 
Junák připomíná význačné jubileum, toti� sto let trvání 
světového skautingu.    -maj-

V úterý 3. dubna 
zahájilo činnost In-
formační centrum 
Folklorního sdru�ení 
České republiky 
na Senová�ném 
náměstí v Praze 1. 
Pra�ané, náv�těvníci 
a turisté zde mohou 
získat informace 
o folklorních festiva-
lech, slavnostech, 
lidových akcích, 
místních tradicích ze 
v�ech regionů České 
republiky.

Du�an Macháček

Ji� po jedenácté se v Mikulčicích na Hodonínsku sjely 
brontosauří dětské oddíly na svém celostátním setkání. 
Akce, která proběhla od 27. do 29. dubna, byla jako 
ka�doročně oslavou a oceněním celoroční práce dět-
ských kolektivů zaměřených na poznávání a ochranu 
přírody. Sobotní program pořádaný zároveň jako regio-
nální oslava Dne Země pak oslovil i místní veřejnost.

Dalimil Toman

Přečtete si na www.adam.cz...


