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novi a silný potlesk napověděl, �e 
sál se s jejich hodnocením Pavlova 
předsednictví vět�inově ztoto�nil.
O �petku vzruchu se mo�ná posta-
ral nový člen představenstva Martin 
Paclík�Koudy z Vysočiny svým ná-
vrhem zmapovat české a moravské 
tábory v dosud největ�í míře, jakou 
tato země pamatuje. O návrhu se 
bude debatovat, jistě to není věc 
k rychlému rozhodnutí. S tím se, 
myslím, bez problémů smířil i Kou-
dy, který slíbil tuto debatu iniciovat 
a zřídit příslu�né fórum na Adamo-
vi (www.adam.cz).

Přeji novému vedení České rady 
hodně nad�ení, času, pevných 
nervů a nám, kdo vnímáme zcela 
správně národní radu jako servis, 
přeju... hodně tolerance. �ádal o ni 
i nový předseda ve své sympatické 
a lidsky hluboké řeči. Vedení ná-
rodní rady, kancelář, v�ichni jsou 
tu pro nás. Je nás hodně, jsme 
netrpěliví, mnohdy puntičkář�tí 
a nepříjemní, jsou mezi námi lidé, 
pro které je forma často víc, ne� 
obsah. Spojuje nás ale společná 
idea a cíl. Připomínám to drobně 
pateticky v roce desátého výročí 
zalo�ení České rady dětí a mláde�e, 
spolku spolků, pro který stojí za to 
pracovat.

Svůj pozdrav, blahopřání a pře-
svědčení, �e spolupráce s novým 
�éfem národní rady bude stejně 
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bezproblémová, jako tomu bylo 
s dosavadním, vyjádřila první ná-
městkyně ministra �kolství ing. Eva 
Bartoňová a ředitel odboru pro mlá-
de� Mgr. Jaroslav Tuček. 

Tomá� Novotný 
předseda Asociace TOM 

a koordinátor pracovní skupiny Stát
foto �jm�
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Odstupující �éf ČRDM (vlevo), Ale� Sedláček, nově zvolený předseda ČRDM 
(uprostřed), Ondřej �ejtka, místopředseda ČRDM (vpravo).

Blahopřání nově zvolenému předsedovi ČRDM
Dělné a nekonß iktní, co� oce-
ňuji zejména, bylo 17. dubna 
2008 konané valné shromá�dě-
ní na�í národní rady. Bylo bez-
vadné nezdr�ovat se procedu-
rálními otázkami � touto částí 
auditorium promptně provedl 
končící předseda ČRDM Pavel 
Trantina. 

Pominu své lehké rozpaky z toho, 
�e ze dvou malých, cca stohlavých 
sdru�ení, se jedno hlasováním 
přítomných delegátů členem ná-
rodní rady stalo, a druhé ne, byť si 
společky jsou podobné rozsahem 
činnosti i motivací ke vstupu; rád 
napí�u, �e k zásadnímu bodu, toti� 
volbě nového �éfa České rady dětí 
a mláde�e, jsme �pluli� opravdu 
v klidné a dělné atmosféře. 

Houstl poněkud vzduch, to díky 
nebývalému mno�ství zájemců 
o čtvrteční spektákl. Stačilo v�ak 
otevřít okna! Musely se taky naho-
nem sehnat nějaké �idle, ale i to se 
zvládlo...
Smírně proběhla i debata o mimo-
řádném ocenění deseti osobností, 
které nějak (pozitivně) zasáhly do 
chodu národní rady za deset let 
její činnosti. Návrh, který jako 
mimořádný podal Pionýr spolu 
s mladými hasiči a Duhou, byl 
schválen drtivou vět�inou hlasů, na 
představenstvu bude jen určit, kde 
se předání výroční ceny odehraje, 
toti� zda na Bambiriádě, či v Rozto-
kách při oslavě deseti let od vzniku 
ČRDM. 

Na volbu jsme byli v�ichni zvě-
daví, i kdy� počet nominací pro 
stávajícího místopředsedu národní 
rady mohl výsledek napovědět. 
Stalo se. Krátce před 19. hodinou 
usedl do pomyslného křesla před-
sedy po Janě Vohralíkové a Pavlu 
Trantinovi Ale� Sedláček�Tokaheya, 
mateřským přístavem v Lize lesní 
moudrosti. Do představenstva si 
přivedl jako statutárního zástupce 
Jana Cieslara (Junák), řadovým 
místopředsedou se stal Ondřej �ej-
tka, tomík.
Ale�ovo vítězství bylo přesvědčivé 
a dává mu silný mandát do dal�ích 
tří let. Svému vítěznému sokovi po-
přál mnoho zdaru i kandidát Pioný-
ra Jiří Let. Nový předseda, ale třeba 
i �éf Pionýra Petr Halada, udělili 
ve svých proslovech absolutorium 
končícímu (leč v představenstvu 
nadále přítomnému) Pavlu Tranti-



Delegáti a delegátky, zastupující 
prostřednictvím svých organizací 
v konečném součtu na 200 000 
du�í, měli na výběr ze dvou jmen. 
Vedle Ale�e Sedláčka, společného 
kandidáta devíti členských sdru-
�ení ČRDM, kandidoval Pionýr 
i zahraničního tajemníka svého 
ústředí (a od podzimu 2007 čle-
na dosavadního představenstva 
ČRDM) Jiřího Leta. Zatímco dva-
advacetiletý Jiří Let představoval 
� obrazně řečeno slovy předsedy 
Pionýra Petra Halady � �nový 
vítr�, o devět let star�í Ale� Sed-
láček předstupoval před voliče 
coby spolehlivý garant kontinuity 
dal�ího směřování Rady s jejím 
dosavadním vývojem. Z 64 ode-
vzdaných hlasů bylo 14 pro Jiřího 
Leta a 50 pro Ale�e Sedláčka.

�Tím mo�ná nejdůle�itěj�ím, co 
cítím jako svoji úlohu, je vykládat 
pro nás tak samozřejmou věc, jako 
�e jsou tady mladí � a třeba potom 
i dospělí � lidi, kteří zadarmo ode-
vzdávají svůj volný čas těm dru-
hým, a sdílí přitom jisté výchovné 
hodnoty. Vět�ina na�ich sdru�ení 
má toti� nastavený určitý svůj vý-
chovný systém, třeba i vzdělávací. 
Myslím si, �e právě to představuje 
hodnoty, které nám přijdou samo-
zřejmé, ale lidi ´zvenku´ si je třeba 
vůbec ani neuvědomují. A takové 
hodnoty stojí za to hlásat, byť 
nám připadají jako ka�dodenní 
chleba... Hau,� zakončil Ale� Sed-
láček svoji krátkou předvolební 
řeč. Kdy� pak volební komise 
spočítala hlasy a její předsedkyně 
oznámila výsledek, dodal jen: �Je 
to pro mě velká čest. Budu se učit 
být předsedou v�ech.�

K dal�ím důle�itým bodům pro-
gramu 28. VS ČRDM patřil úvod-
ní podpis pod Prohlá�ení o part-
nerské spolupráci mezi ČRDM 
a NIDM (Národní institut dětí 
a mláde�e); dokument signovali 
Pavel Trantina a ředitel NIDM Jiří 
Veverka. Dosavadní �éf ČRDM 
připomněl, �e nyní písemně stvr-
zovaná spolupráce trvá fakticky 
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ji� od počátků existence Rady. 
�V průběhu let jsme spolupracovali 
na mnoha projektech. Pří�tí rok 
nás čeká velký projekt Klíče pro 
�ivot, který by měl pomoci nám 
v�em čerpat prostředky z Evrop-
ského sociálního fondu,� podotkl 
Pavel Trantina. Spolu s Jiřím Ve-
verkou pak upřesnil, �e z hlediska 
ČRDM má jít o cca 30 milionů 
korun určených na část projektu, 
je� se týká vzdělávání dobrovol-
níků v neziskových organizacích 
a jeho společenského uznávání.

Přítomní se také vyjádřili k �á-
dostem dvou mláde�nických 
uskupení o přijetí do ČRDM. 
Výsledek hlasování zní: pra�ské 

sdru�ení Kazimírka nikoli, Velký 
vůz ano. Výhrady ke Kazimírce, 
která �ádala o přijetí ji� v r. 2006, 
nebyly zásadní (Představenstvo 
ČRDM nyní zaujalo neutrální po-
stoj) a její odmítnutí delegáty VS 
souvisí spí�e s diskusí o pozici 
krajských rad mláde�e v rámci 
ČRDM, respektive s připravova-
ným vznikem takového regionál-
ního uskupení v Praze. Jinými 
slovy: je pravděpodobné, �e se 
Kazimírka pod �střechou� ČRDM 
nakonec přece jen ocitne � jako 
členské sdru�ení pra�ské krajské 
rady dětí a mláde�e. Velký vůz je 
dvaadvacetičlenným sdru�ením, 
zaměřeným hlavně na osobnost-
ní rozvoj mladých lidí, vět�inou 
prostřednictvím zá�itkové peda-
gogiky.

Valné shromá�dění rovně� roz-
hodovalo o tzv. pilném návrhu, 
který za své domovské Sdru�ení 
hasičů Čech Moravy a Slezska 
(SHČMS) přednesla jménem ně-
kolika členských spolků Rady 
(SHČMS, Pionýr, Duha) Monika 
Homolková�Němečková, je� zá-
roveň po�ádala o jeho projednání 
je�tě před volbou nového předse-
dy ČRDM. Předkladatelé navrhli 
mimořádné ocenění deseti kon-
krétních osobností cenou ČRDM 
�Přístav� u příle�itosti jubilejního, 
desátého výročí zalo�ení Rady. 
�Návrh je citlivý, společenský dů-
le�itý a hasiči (početně nejsilněj�í 
organizace v ČRDM, pozn.) za ním 
velmi stojí,� zdůraznila Monika 
Homolková�Němečková. Debata 
o návrhu a následné hlasování 
o něm mu dalo zelenou; delegáti 
se v�ak u� neshodli na tom, kdy 
a kde přesně mají být mimořádné 
ceny předány. Tuto okolnost má 
tudí� vyře�it na svém prvním jed-
nání nové Představenstvo ČRDM.

Zazněly také závěrečné infor-
mace o činnosti toho odstupují-
cího. S připraveným projektem 
právního servisu, který má ČRDM 
poskytovat svým členským sdru-
�ením prostřednictvím jednoho 
z nich � ELSA, sdru�ení studentů 
práv ČR � seznámil přítomné On-

V čele ČRDM stanul woodcrafter Aleš Sedláček

Podpis prohlá�ení o spolupráci mezi 
ČRDM a NIDM: vlevo ředitel NIDM Jiří 
Veverka, vpravo Pavel Trantina 

Nově zvolený předseda ČRDM 
Ale� Sedláček

Česká rada dětí a mláde�e (ČRDM) má od 17. dubna 2008 nového předsedu. Stal se jím woodcraf-
ter Ale� Sedláček � Tokaheya (Liga lesní moudrosti), dosavadní první místopředseda ČRDM. V čele 
rady vystřídal Pavla Trantinu (Junák � svaz skautů a skautek), odstoupiv�ího s ohledem na své 
nové pracovní uplatnění ve státní správě. Ale�e Sedláčka zvolilo do nejvy��í funkce ČRDM její 
28. valné shromá�dění, a to přesvědčivou vět�inou hlasů odevzdaných v tajném hlasování.
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a mláde�nických spolků. Vypíchl 
mj., �e se podařilo odvrátit hrozící 
uzákonění (z pohledu dětských 
sdru�ení nesmyslně) povinného 
přílepku �o.s.� k názvům v�ech 
občanských sdru�ení, i s jeho 
předpokládaným destruktivním 
dopadem na administrativu, po-
ta�mo Þ nance mláde�nických 
organizací. S ohledem na potřeby 
a mo�nosti dětských táborů �dob-
ře dopadl� i zákon o odpadních 
vodách. Tomá� Novotný dále se-
známil přítomné i s dvěma aktu-
álně rozpracovanými �kauzami�.

Valné shromá�dění takté� 
schválilo výroční zprávu a zprá-
vu o hospodaření ČRDM za rok 
2007, stejně jako návrh rozpoč-
tu pro rok 2008. Ale� Sedláček 
jako�to �éf leto�ní Bambiriády 
přiblí�il některá její námětová vý-
chodiska, priority a stav příprav, 
Pavel Trantina představil úvodní 
pracovní materiál k mo�ným změ-
nám stanov ČRDM a Martin Pac-
lík přiblí�il záměr ve v�ech krajích 
zavést a sjednotit systém lokaliza-
ce táboři�ť. Od mapování táborů, 
respektive zaná�ení jejich sou-
řadnic do digitální mapy si tvůrci 
projektu slibují jednak zjednodu-
�ení oznamovacích formalit, a jed-
nak zvý�ení bezpečnosti táborů 
díky mo�nosti rychlého a přesné-
ho zásahu slo�ek integrovaného 
záchranného systému v případě 
náhlé potřeby (povodeň, vichřice 
apod.). O eventuálním koordino-

Na volební shromá�dění České rady dětí a mláde�e se sjeli zástupci členských 
sdru�ení v hojném počtu.

dřej �ejtka. Vysvětlil, �e v rámci 
ELSA fungují čtyři lokální skupi-
ny, k nim� bude ČRDM směrovat 
dotazy od sdru�ení; poněvad� 
studenti budou ře�it poptávané 
právní problémy s pomocí svých 
profesorů, budou odpovědi ELSA 
na ně relevantní, poznamenal 
Ondřej �ejtka. Ředitelka Kance-
láře ČRDM Michaela Přílepková 
v této souvislosti je�tě doplnila, �e 
letos bude vydána reedice příruč-
ky představující právní minimum 
pro vedoucí dětských kolektivů 
a �e část nákladu bude pro člen-
ská sdru�ení k mání zdarma.

O přípravě na české předsednic-
tví v Radě EU (týká se první po-
loviny pří�tího roku, pozn.) z po-
hledu ČRDM referoval Jiří Let. Ve 
spolupráci ministerstva �kolství 
s NIDM, Národní agenturou Mlá-
de�, ČRDM a středisky volného 
času vznikla pracovní skupina, 
která připravuje ke zmíněnému 
předsednictví kampaň � v ČR mají 
proběhnout tři velké akce týkající 
se dětí a mláde�e. První z nich 
je Konference o mláde�i v březnu 
2009, která by se měla věnovat 
předev�ím tématu dobrovolnic-
tví. Druhou je tzv. Youth Event, 
setkání zástupců rad mláde�e, 
respektive mladých lidí z celé 
Evropy, které by se mělo věnovat 
vyhodnocení evropské spoluprá-
ce v oblasti mláde�e a diskuse 
o uznávání neformálního vzdělá-
vání. Třetí akcí je setkání ředitelů 
ministerských odborů dětí a mlá-
de�e evropských zemí. �Mimo toto 
v�echno připravujeme neformální 
kampaň k předsednictví, v jejím� 
rámci půjde o propagaci význam-
ných akcí členských sdru�ení 
ČRDM,� informoval Jiří Let.

Tomá� Novotný (A-TOM) za pra-
covní skupinu Stát stručně reka-
pituloval výsledky jejího diskrét-
ního lobbování za zájmy dětských 

vaném sběru a uchovávání takto 
citlivých údajů se má na půdě 
ČRDM nicméně je�tě vést podrob-
ná diskuse; zástupci některých 
spolků (tomíci, skauti, Sdru�ení 
Mladých ochránců přírody ČSOP) 
se k projektu staví se zdr�enli-
vou opatrností a poukazují na 
mo�ný únik dat do nepovolaných 
rukou. Diskuse, která se (nejen) 
k tomuto tématu mezi delegáty 
VS ČRDM vedla, mimoděk potvr-
dila slova nového předsedy Rady: 
�Myslím si, �e v té různosti na�ich 
sdru�ení jde tady v�em o společné 
věci.�

Závěrem je třeba konstatovat, �e 
průběh celého jednání vrcholného 
orgánu ČRDM včetně volby samé 
byl nejen regulérní, ale i korektní. 
O volební 28. valné shromá�dění 
byl patrně historicky největ�í zá-
jem � takový, �e jindy obvyklou 
obavu o usná�eníschopnost svo-
lávaného pléna rychle vystřídala 
starost o to, aby si v�ichni přícho-
zí měli kam sednout�

Jiří Majer
Foto autor a -tn-

Kandidát na předsedu ČRDM 
Jiří Let

Volba předsedy ČRDM proběhla 
klidně... voliči se usmívali. 

Valné shromá�dění odsouhlasi-
lo, �e ČRDM pod vedením Ale�e 
Sedláčka bude nadále reprezen-
tovat představenstvo, které na-
vrhl ve slo�ení: 
1. místopředseda 
Mgr. Jan Cieslar (Junák), 
místopředseda 
Ondřej �ejtka (A-TOM); 
členové: 
Pavel Trantina (Junák), Mgr. 
Ondřej Chobot (ČTU), Ing. Mar-
tin Kří� (Zeměpisná společ-
nost Morava + Jihomoravská 
rada dětí a mláde�e), Martin 
Paclík (Javořice, klub přá-
tel E. T. Setona + Rada dětí 
a mláde�e kraje Vysočina) 
a Jana Jílková (Asociace více-
účelových základních organi-
zací technických sportů a čin-
ností České republiky).
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Neformální vzdělávání v na�em sdru�ení chápe-
me jako rozvíjení celé řady dovedností a kompeten-
cí mimo okruh formálního vzdělávacího kurikula. 
Vzhledem k tomu, �e záběr těchto aktivit je značně 
�iroký, stanovili jsme si v na�em sdru�ení dva zá-
kladní standardy. Tyto standardy musí naplnit v�ich-
ni členové na�eho sdru�ení, kteří chtějí pracovat pro 
děti a mláde�. 

Prvním, základním standardem je úspě�né absol-
vování kurzu pro hlavní vedoucí táborů a akreditova-
ného zdravotního kurzu. V loňském roce se nám po-
dařilo získat na neformální vzdělávací aktivity grant, 
a tak kurz pro �hlavase� absolvovali téměř v�ichni 
členové Gaudolina. Zdravotní kurz pak úspě�ně slo-
�ila ji� čtvrtina z nás. Druhým standardem pro na�e 
členy je absolvování libovolného kurzu či �kolení 
podle vlastního výběru či zaměření. V Gaudolinu tedy 
najdete �specialisty� na zá�itkovou pedagogiku, nízké 
lanové aktivity či keramickou výrobu a jiné výtvarné 
aktivity. Pravidelně na�i členové jezdí i na celostátní 
velké výměny zku�eností. V této souvislosti nelze ne-
zmínit, �e na�e sdru�ení svým členům na tyto kurzy 
a �kolení výrazným způsobem Þ nančně přispívá, 
čím� se sna�íme o maximální motivaci na�ich členů.   

Ka�dý rok také organizujeme pro členy na�eho 
sdru�ení a spřízněné du�e alespoň dva workshopy. 
Při těchto akcích jde hlavně o vzájemné obohacení 

a vzájemnou výměnu zku�eností a znalostí při práci 
pro mladou generaci. Důraz u těchto akcí je v�dy 
kladen na potřeby konkrétních aktérů. Účast na 
na�ich workshopech sice nevede k získání obecně 
uznávaného certiÞ kátu, přesto mají tyto víkendovky 
v na�í činnosti ji� pevné místo. Vzhledem k důle�itos-
ti a potřebnosti neformálních vzdělávacích procesů 
věřím, �e budeme v těchto aktivitách pokračovat 
i v budoucnu.

Jiří Urbá�ek, předseda OS Gaudolino

Vzděláváme (se) také mimo školu

Principy neformálního vzdělávání v Gaudolinu

lita základní charakterikou činnosti dětských orga-
nizací a jejich oddílů a klubů, jejich� vedoucí doká�i 
velmi pru�ně reagovat na potřeby účastníků, změnu 
prostředí, ve kterém aktivity probíhají a dal�í fakto-
ry, které činnost ovlivňují. Vedle sdílení zku�eností 
se skupinou a ß exibility je třeba také postavit reß e-
xi, která k neformálnímu učení nepochybně patří. 
V�dyť kolik se toho i v dospělosti naučíme z vlast-
ních chyb� Právo udělat chyby a poučit se z nich je 
tak dal�ím charakteristickým rysem neformálního 
vzdělávání. O tom, �e neziskovky jsou otevřeny 
v�em a bez ohledu na sociální postavení, praxi nebo 
vzdělání, snad není potřeba se rozepisovat.

Neziskové organizace pracující s dětmi a mláde�í 
v jejich volném čase tak vět�inou téměř bezezbytku 
naplňují v�echny principy neformálního vzdělávání. 
Není přece nutné, aby ka�dý vzdělávací proces byl 
zakončen testem, zkou�kou nebo diplomem. V sou-
časnosti je sice uznávání neformálního vzdělávání 
velmi diskutované téma na mnoha úrovních a stále 
častěji je mo�no získat nejrůzněj�í osvědčení, bude 
to v�ak je�tě �běh na dlouho trať�.
Znalosti, dovednosti, a hlavně vlastní zku�enosti, 
které získávají členové dětských a mláde�nických 
organizací při účasti na jejich činnosti jsou k neza-
placení � často se ani diplomem, certiÞ kátem nebo 
osvědčením vyjádřit nedají.
Va�me si jich.                  

Jan Burda
Autor je náměstkem ředitele Národního institutu dětí 

a mláde�e (NIDM ) pro odbornou činnost

Doba, kdy se děti a mláde� měly mo�nost vzdělá-
vat jen ve �kolách, je dávno nenávratně pryč. Vedle 
takzvaného formálního vzdělávání ve �kolách v sou-
časnosti stále častěji skloňuje pojem �neformální 
vzdělávání�. Tento pojem není zdaleka nový a týká 
se předev�ím osobního a sociálního vzdělávání mla-
dých lidí. Mů�e rozvíjet � a také rozvíjí � celou řadu 
dovedností a klíčových kompetencí mimo klasický 
rámec vzdělávání formálního. Velmi významnou 
měrou tak ovlivňuje osobní a profesní rozvoj ka�-
dého jednotlivce, a přispívá tak k doplnění procesu 
celo�ivotního učení.

Pokud si deÞ nujeme základní rysy neformálního 
vzdělávání, jako je například dobrovolnost, skupi-
nové sdílení zku�eností (i mezigenerační), ß exibilita 
nebo přístupnost ka�dému, musíme jednoznačně 
dojít k závěru, �e zásadním hráčem na poli nefor-
málního vzdělávání jsou předev�ím neziskové orga-
nizace, které se věnují dětem a mláde�i.

O tom, �e se dětí a mláde� účastní činnosti 
v neziskovkách dobrovolně, nemů�e být diskuse. 
Důle�itost skupinového sdílení zku�eností je beze-
zbytku naplňována v oddílech a klubech dětských 
organizací, kde pochopitelně také dochází k důle�ité 
mezigenerační interakci. Ve skupině se také posi-
luje vlastní osobní motivace a ochota se do procesu 
neformálního vzdělávání zapojit. Vzdělávací proces 
a jeho cíle jsou v organizacích často velmi dobře 
nastaveny jak pro děti a mláde�, tak pro jejich ve-
doucí. Metody, kterými se cílů dosahuje, jsou často 
velmi variabilní. Mnohdy je právě zmiňovaná ß exibi-



Moravská hasičská jednota 
(MHJ) nastoupila cestu zvy�ování 
profesionality práce dobrovolných 
hasičských jednotek a za tím 
účelem ji� několik let organizuje 
nejen odborné konference pro 
velitele jednotek po�ární ochra-
ny, ale v uplynulém roce spustila 
projekt k získání odznaku třídy 
odbornosti. 

Vzdělávání je zaměřeno přede-
v�ím na mladé hasiče, kteří ji� 
bě�ně pou�ívají PC, a proto je celý 
projekt postaven na získávání 
znalostí a jejich průbě�ném ověřo-
vání cestou internetových stránek 
MHJ. Tento způsob vzdělávání 
jsme si vybrali proto, �e nám 
umo�ňuje věnovat se více těm 
uchazečům, kteří některé látce 
nerozumí a po�ádají o konzultaci, 
a tak �etří ná� čas, kterého máme 
v�ichni málo.

Samotný projekt byl zahájen 
v dubnu a je do něho zahrnuta 
látka z různých oblastí činnosti 
hasičů, zpracovaných do 14 mo-
dulů, které zahrnují celkem 1216 
otázek. Zájemci o získání odzna-
ku se připravují individuálně po 
jednotlivých modulech a prů-
bě�ně si ověřují svoje znalosti na 
zku�ebních testech, které jsou 
jim přístupny na internetových 
stránkách MHJ. Samotní hasiči 
věnovali přípravě velkou pozor-
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v�ak někteří zvládli na jedničku, 
a tak za hodinu si ji� kontro-
lovali zodpovězené otázky před 
uzavřením testu � v�dyť ka�dý 
chtěl uspět a nastavený limit byl 
skutečně tvrdý, proto�e správně 
muselo být zodpovězeno 90% 
otázek. V následné diskusi byly 
vysvětleny �patně zodpovězené 
otázky a odpoledne se pokračova-
lo v praktické části zkou�ky. Na 
lagunu, kde se konala praktická 
část, odjeli hasiči s CAS 25 a 
prokazovali zde znalosti z tech-
nického výcviku. Nepřálo jim 
počasí, ale ani to je neodradilo od 
dokončení celé zkou�ky. Nazpět 
se vrátili promočeni, ale spokojeni 
s dosa�eným výsledkem. V zase-
dací místnosti po�ární zbrojnice 
je čekalo ji� jen příjemné teplo, 
předání osvědčení s odznakem 
III. třídy odbornosti a závěreč-
né posezení při uzené klobásce. 
Z vyhodnocení celé akce, které 
provedl prezident MHJ vyplývá, �e 
největ�í problémy hasičům činily 
otázky z modulu po�ární preven-
ce, co� je oblast, která není tzv. 
mokrým hasičům tak blízká, ale 
v�ichni se shodli, �e je třeba se 
v ní vyznat.

Obavy některých �karohlídů, 
�e se mladým, ale ani starým 
hasičům nebude chtít se učit, se 
nám nepotvrdily. V leto�ním roce 
se ji� v prvním čtvrtletí přihlásilo 
padesát převá�ně mladých hasi-
čů, kteří si tak chtějí doplnit svoje 
odborné znalosti.

Ing. Rudolf Valá�ek, prezident 
Moravské hasičské jednoty

nost, v�dyť zvládnout tak �irokou 
problematiku od právních před-
pisů, prevence, chemie, po�ární 
taktiky, zdravovědy, bezpečnosti 
práce a� po technický výcvik za-
bere hodně volného času.

Den před příchodem sv. Marti-
na, který opravdu �přijel na bílém 
koni�, se uskutečnilo přezkou�ení 
první skupiny 15 zájemců o zís-
kání odznaku III. třídy odbornos-
ti. Starostka OHJ Přerov Věra 
Mrtvá připravila dobré podmínky 
pro přezkou�ení zájemců. Na re-
gulérnost přezkou�ení dohlí�ela 
zku�ební komise schválená prezi-
diem MHJ; mohla být spokojena. 
Ka�dý hasič pracoval na samo-
statném PC a obdr�el závěrečný 
test skládající se ze 100 otázek 
náhodně vybraných zku�ebním 
programem. Tento zku�ební běh 
měl mimo jiné ověřit, jak se s tím 
�poperou� i star�í hasiči, kteří 
nejsou zběhlí pracovat s PC. I to 

MHJ – ohlédnutí za zkouškami hasičů

�kola hrou, to jsou v praxi mimo jiné vlastně i tu-
ristické oddíly mláde�e, neboli tomíci. Děti se v těch-
to oddílech často scházejí při činnostech, díky nim� 
hravou formou získávají trvalé znalosti a dovednosti 
� ať u� jde o přírodovědu, topograÞ i, vaření, pobyt na 
neznámém místě atd. Učí se hrát poctivě � v přírodě 
stejně jako v �ivotě; učí se sná�et porá�ku i vítěz-
ství�

Oddílové činnosti včetně her jsou přitom řízené. 
Práce vedoucích je zvlá�tě důle�itá, dbají toti� na to, 
aby hra děti bavila a splnila svůj účel. Vedoucí si 
také musí uvědomit, je-li hra vhodná a přiměřená 
nejen tělesné zdatnosti, ale i schopnostem dětí; kro-
mě jiného musí umět dobře rozdělit účastníky hry 
podle jejich povahových rysů. Hrou se tak mů�e pěs-
tovat např. pevná vůle a sebeovládání. 

Hra rovně� pomáhá při práci s dětmi s určitými 
poruchami. Například děti s dyslexií mohou mít tře-
ba při závodech oproti ostatním nevýhodu (málo času 
na přečtení textu, jen� ov�em mů�e být pro konečný 
výsledek určující). V oddíle máme také děti hyperak-

tivní, kolísavé a hypoaktivní. Individuálním přístu-
pem i tyto děti zapojujeme do ve�kerých činností.

Nejvíce práce dají děti, které nemají o nic zájem, ale 
jsou s námi. Velice zále�í na vedoucím, jak bude u ta-
kovýchto dětí postupovat. Určitě by neměl nařizovat 
a křičet, ale vybrat činnost, při ní� děti uká�í, co umí. 

Na počátku učíme tyto děti, �e jsou důle�itěj�í věci, 
ne� jenom být první. Ostatní je pak dobré zase pou-
čit, o jaké poruchy se u těchto dětí vlastně jedná, aby 
se jim nesmály a dovedly je ocenit. Po určité době 
zji�ťujeme, co v�echno u� umějí. A za v�echno, čeho 
dosáhly � kupříkladu za to, �e si udělaly nějaké od-
borky �  je v�dy pochválíme.

Hra je nejlep�ím a nejvýznamněj�ím výchovným 
a vzdělávacím prostředkem, proto�e se při ní neproje-
vují v�dy jen dobré charakterové vlastnosti, ale odha-
luje i některé ne�ádoucí�

Tak děti poznáváme a zji�ťujeme, jaké vůbec jsou, 
co dovedou a co umějí.

Jana Dvořáčková, 
hlavní vedoucí  TOM Zálesáci

Poznámka k neformálnímu vzdělávání v dětských sdruženích
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Výchova a vzdělávání činovnic 
a činovníků Junáka patří k důle-
�itým úkolům, které jsou nezbyt-
né pro její fungování. Je to otázka 
důle�itá pro budoucí vývoj hnutí, 
pro které je příprava vychovate-
lů základním předpokladem, ale 
představuje i závazek organiza-
ce vůči ka�dému členu Junáka, 
který je ochotný věnovat svůj čas 
výchově dětí, tak vůči rodičům, 
kteří nám svoje děti svěřují.

Výchovou činovníka rozumíme 
nejen jeho odborné vzdělávání, 
ale i v�estrannou kultivaci jeho 
osobnosti, která začíná mnohem 
dříve a je přirozeným pokračová-
ním výchovy a sebevýchovy skau-
ta tak, jak skautskou výchovu 
v Junáku zakotvily tradice a zku-
�enost a jak ji zachycují základní 
skautské dokumenty. Směřuje 
k ideálu skauta, tedy člověka, 
který přijal za své �ivotní krédo 
pokorné hledání smyslu svého 
bytí ve vytrvalé slu�bě nejvy��í 
Pravdě a Lásce. Člověka, který ví, 
�e skautská cesta není snadná, 
a přesto po ní vytrvale jde. Nikoliv 
jako osamělý poutník, ale posi-
lován ostatními skauty i jinými 
lidmi. 

Organizace má pro ka�dého 
dospívajícího či dospělého člena 
nalézt smysluplnou slu�bu od-
povídající jeho věku, osobnosti, 
schopnostem a mo�nostem a za-
jistit mu při jeho práci v�estran-
nou podporu, odpovídající pří-
pravu a vzdělání. Systém výchovy 
činovníků jim má nabízet nejen 

přípravu na činovnickou funkci, 
ale i osobní uspokojení. Chceme 
je dovést k tomu, aby byli schop-
ni úspě�ně se zhostit funkce jim 
svěřené, aby cítili spoluodpověd-
nost za celé hnutí, chtěli a uměli 
komunikovat v rámci hnutí i mi-
mo něj a v�estranně rozvíjeli svou 
osobnost. Od takto vnímaného 
poslání výchovy činovníků odvíjí-
me ka�dou jednotlivou akci i celý 
systém, který má poskytnout či-
novníkům na v�ech úrovních po-
třebné vzdělání, které je kvalitní, 
efektivní a přita�livé.

Vzdělávací systém Junáka 
se skládá z jednotlivých kvali-
Þ kačních stupňů, výchovných 
a vzdělávacích akcí. Systém kva-
liÞ kačních stupňů vytváří soubor 
standardů pro výchovnou i jinou 
činovnickou práci. Tento systém 

má zabezpečit, aby ka�dý ucha-
zeč o práci s dětmi byl pečlivě 
pro tuto roli připraven a prokázal 
hodnověrným a srozumitelným 
způsobem své znalosti, doved-
nosti a osobnostní předpoklady. 
Přípravu a ověřování schopností 
vychovatelů provádějí činovníci, 
kteří jsou k takové činnosti od-
borně a osobnostně způsobilí. 
Díky tomu by celá činnost Juná-
ka měla být řízena a spravována 
činovníky, kteří jsou schopni za-
jistit nále�ité zázemí pro výchov-
nou práci.

Základním stupněm je čekatel-
ská zkou�ka. Cílem této zkou�ky 
je prověřit zralost uchazeče a zjis-
tit, zda je schopen svou činností 
přispět ke zdárnému rozvoji dětí 
a maximální míře zajistit jejich 
bezpečnost. Součástí zkou�ky 
jsou základy skautské výchovné 
metody a metodika bě�ných čin-
ností dru�iny a oddílu, základy 
psychologie, pedagogiky a právní 
minimum.

Dal�ím stupněm je vůdcov-
ská zkou�ka, která si klade 
za cíle zjistit, zda je kandidát 
schopen samostatně a úspě�ně 
vést a vychovávat mláde� podle 
skautských zásad. Zda zná cíle 
a zásady skautingu, ovládá obsah 
a metody skautské výchovy a je 
schopen s nimi pracovat, zda má 
potřebné osobnostní předpoklady, 
znalosti a dovednosti pedagogic-
ké, psychologické, organizační 
a právní apod. Úspě�ně slo�ená 
vůdcovská zkou�ka opravňuje 
absolventy vést skautský oddíl 
i letní tábor. Jednou z jeho částí 
je také zdravotnický kurz.

V kategorii vzdělávání vzděla-
vatelů je zařazena odborná či-
novnická kvaliÞ kace, která pro-
kazuje, �e uchazeč svému oboru 
rozumí do hloubky, má patřičné 

Vzdělávací systém Junáka

Systém kvaliÞ kačních stupňů 
Junáka se skládá 
� ze stupňů určených pro vy-
chovatele dětí a mláde�e, který-
mi jsou čekatelská a vůdcov-
ská zkou�ka, 
� ze stupňů určených pro ty, 
kteří působí ve výchově a vzdě-
lávání činovníků (odborné 
činovnické kvaliÞ kace a in-
struktorská kvaliÞ kace), 
� a ze stupňů určených pro či-
novníky zaji�ťující organizační a 
hospodářské zázemí (organizač-
ní a hospodářská zkou�ka).
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a plánovat činnost skautských 
�organizačních jednotek�, zaji�ťo-
vat úkoly v oblasti hospodaření, 
administrativy a vněj�ích styků.

Tohle je tedy skautské vzdělá-
vání ve zkratce. V�echny uvedené 

kvaliÞ kace a zkou�ky jsou dopl-
něny velkým mno�stvím různě 
zaměřených kurzů, seminářů 
a dal�ích vzdělávacích aktivit.

Michaela Vrábelová, 
Junák � svaz skautů a skautek,

foto archiv IL� Gemini

vědomosti, znalosti a praktické 
dovednosti. Zároveň v�ak proka-
zuje jeho způsobilost metodickou, 
tedy schopnost předávat své zku-
�enosti dále, a to jak dětem, tak 
dospívající mláde�i a dospělým. 
Jednotlivé odborné činovnické 
kvaliÞ kace zpravidla odpovídají 
tématůn vůdcovské zkou�ky, tedy 
jde např. o metodiku, ekologii 
a přírodu, vedení oddílu, hospo-
daření.

Dále do této kategorie spadá 
instruktorská kvaliÞ kace, je� 
má prokázat schopnost uchazeče 
vzdělávat a vychovávat dospívající 
a dospělé. To v praxi znamená 
umění vést prázdninové �lesní 
�koly� a kurzy, dal�í akce výchovy 
činovníků, předsedat zku�ebním 
komisím atd. Tato kvaliÞ kace má 
prokázat, �e uchazeč je na tyto 
role připraven jak po stránce pe-
dagogické, tak i po stránce osob-
nostní.

Zvlá�tní okruh vzdělávání tvoří 
tzv. mana�erské kurzy, které 
zahrnují organizační a hospodář-
skou zkou�ku. Tyto zkou�ky mají 
ověřit, zda je kandidát schopen 
vést a řídit činovníky, organizovat 

Úspěch Programu pro mláde� Cena vévody z Edin-
burghu (té� Program EDIE) do značné míry závisí i 
na kvalitě a schopnostech na�ich provozo-
vatelů a vedoucích. Velmi dobře si uvědo-
mujeme, jak je důle�ité pomáhat rozvíjet 
schopnosti a kompetence nejen nových, ale 
i stávajících vedoucích. Proto připravujeme 
různé semináře, setkání, workshopy a �ko-
lení v ČR i na mezinárodní úrovni.

U nových vedoucích se pravidelně zaměřujeme 
na pochopení a porozumění principům Programu 
EDIE, vedení a motivování zapojených mladých 
lidí. V�ichni na�i vedoucí dostávají informace a dal-
�í podporu potřebnou k vedení skupin účastníků 
Programu v rámci celorepublikových setkání. Za-
býváme se nejen teoretickou přípravou. Oblíbenou 
součástí seminářů jsou simulační hry, hraní rolí 
a zá�itkové hry k rozvoji týmové spolupráce.

Vedoucí se mohou zúčastnit i mezinárodních �ko-
lení, které jsou zaměřeny na předávání zku�eností 
� motivace mláde�e, vedení aktivit v přírodě, práce 
s mladistvými delikventy. Mezinárodní setkání se 
konala kromě ČR i ve Finsku, Německu, Jordánsku 
a Velké Británii.

A konkrétně? Mezinárodní �kolení pro vedoucí ex-
pedic ve Světlé nad Sázavou, které proběhlo minulý 
rok v květnu. Cílem bylo předání znalostí a doved-
ností potřebných pro činnost vedoucího expedice 
včetně praktického nácviku navigace, tábornických 
dovedností a první pomoci. Součástí byla i cvičná 

výprava s jednou nocí strávenou ve volné přírodě. 
Účastníci si tak vyzkou�eli své schopnosti při ori-
entaci v terénu, vaření a bivakování. Zkou�ely se 
i modelové rizikové situace jako poskytování první 
pomoci zraněným.

Děkujeme v�em vedoucím, kteří se v rámci svého 
volného času věnují náročné práci s mláde�í. Rádi 
jim proto poskytujeme mo�nost výměny informací 
mezi sebou a pomoc i při sebevzdělávání a rozvíjení 
schopností.

Dana Dvořáková, tisková mluvčí 
Programu pro mláde� Cena vévody z Edinburghu 

Školení vedoucích Programu EDIE



 Trojlístek: rodina � �kola � oddíl
Na kvalitním rozvoji dítěte by 

se v ideálním případě měl podílet 
trojlístek �institucí� � rodina, �ko-
la a nezisková organizace. Jedině 
vhodným působením v�ech tří �in-
stitucí� mů�e z dítěte vyrůst názo-
rově i společensky zdravý jedinec, 
který neinklinuje k �ádné formě 
patologické dispozice k čemukoliv. 

Rodina musí v zásadě plnit pri-
mární a nezastupitelnou úlohu 
mini-společenství (tlupy) s pevně 
danou hierarchií, která naučí dítě 
zásadním zvykům dané subkultu-
ry a připraví základy pro civilizo-
vaný �ivot. 

�kola má primárně vzdělávací 
funkci, a tudí� je nezastupitel-
nou institucí vzdělávací. Bohu�el, 
někteří dne�ní rodiče si myslí, �e 
�kola má za úkol opravovat jejich 
vlastní neschopnost a musí dítě 
vedle vzdělávání také vychovávat, 
co� samozřejmě není ani cílem, 
ani v mo�nostech �koly. 

Třetí institucí, kterou by dítě 
mělo nav�těvovat, by měla být ne-
zisková organizace, která roz�iřuje 
rozhled dítěte skrze osobní zku�e-
nosti, zá�itky a rozvíjí sociální vaz-
by dítěte s �ir�ím okolím. Dítě si 
tak lépe uvědomuje své postavení 
a povinnosti ve společnosti. 

Na�těstí v�echny tři �instituce� 
plní vzájemně velmi propojené 
funkce, tak�e fungují jako spojené 
nádoby, co� vede k tomu, �e po-
kud dobře nefunguje jedna z nich, 
ostatní dvě musí její roli jakýmsi 
způsobem zastoupit, čím� zase 
oslabují své působení. Díky tomu 
neziskové organizace skrze svou 
činnost mohou rozvíjet i volnoča-
sové vzdělávací činnosti. 

�kola versus neziskovka
Vzdělávací činnost ve �kole 

a v oddíle je velmi rozdílná. Za prvé 
tím, �e �kola je nucena učit děti 
dle předem vytvořených učebních 
plánů a osnov. Vzdělávací činnost 
oddílů tento problém nemá, tak�e 
mů�e v klidu děti učit dovednosti 
podle situace. 

Druhým zásadním rozdílem je 
zku�enost. Volnočasové vzdělávání 
je v současné době speciÞ cké svým 
zá�itkovým charakterem a získá-
ním osobní zku�enosti. A byť exis-
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tují moderní formy �kolní výuky, 
kde se více anga�uje Komenského 
systém ��kola hrou�, opravdová 
a ideální zábavná �kola probíhá 
právě v oddílech a neziskových or-
ganizacích. 

Třetím rozdílným faktorem je 
velikost a nad�ení kolektivu. Ve 
�kole jsou děti z nutnosti a ne 
ka�dé je dostatečně soustředěné 
na danou látku. Často jich není 
malá skupina do 10 osob, která 
mnohem lépe pracuje a plní úkoly. 
Oddíl mů�e působit mnohem efek-
tivněji, ov�em pouze na konkrétní 
skupinu nad�enců, kteří se budou 

oddílové činnosti účastnit. 
A právě pro vý�e uvedené fakto-

ry si myslím, �e provázanost mezi 
�kolou a neziskovou organizací 
by měla být maximální. �kola 
a neziskovka by měly �ít v jakési 
symbióze, kdy �kola bude podpo-
rovat oddílovou činnost prezentací 
a mo�nostmi (Þ nance, materiál, 
apod.), a neziskovka tím pádem 
představuje pro �kolu jakousi 
přidanou hodnotu ve formě volno-
časových aktivit a mo�ností osob-
ního rozvoje dítěte, co� mů�e být 
rozhodujícím faktorem kupříkladu 
při výběru konkrétní �koly. 

Nezisková činnost má své tě�i�tě předev�ím ve smysluplném vyu�ití volného času dětí a mláde�e. 
Často působí také preventivně a svou činností sni�uje rozvoj sociálně-patologických jevů ve 
společnosti. Třetí nedílnou aktivitou neziskové činnosti je i volnočasové vzdělávání.

Neziskové vzdělávání – máme budoucnost?
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Komerční vzdělávání proti neko-
merčnímu 

Bohu�el, současný trend je silná 
komercializace volnočasové čin-
nost. Je to logické, proto�e stát 
jako garant zdravého vývoje spo-
lečnosti v této problematice tro�ku 
pokulhává a nedoká�e efektivně 
reagovat na trendy v neziskové 
činnosti a celoplo�ně tuto činnost 
podporovat, prezentovat a garan-
tovat. Proto nezbývá turistickým 
oddílům, ne� se spojovat s ko-
merčními subjekty, které ov�em 
jsou nuceny tvořit zisk, a tudí� 
zpětně tlačí na neziskovky, aby 
tento zisk svou činností budovaly 
či se na něm podílely. A to je pro-
blém bludného kruhu Þ nancování 
neziskové činnosti.

Díky tomu pak existují různé 
projekty se stejnými cíli, ale růz-
nou úrovní realizace. Ne v�dy pla-
tí: čím vy��í cena, tím kvalitněj�í 
výuka. 

Typickým příkladem mohou 
být Zdravotnické kurzy (ZdrSem, 
ČČK, apod.), které mají různou 
odbornou kvalitu, vybavení i cenu, 
podle mo�ností konkrétního orga-
nizátora. A je �koda, �e trendem 
není neziskovost a nekomerčnost, 
jako třeba v oblasti počítačového 
softwaru, kde je snaha o minima-
lizaci nákladů a maximalizaci do-
stupnosti dané aplikace. 

Paradoxně grantové projekty 
často získávají takové subjekty, 
které mají dostatečné Þ nanční 
a sponzorské zázemí (střediska, 
sdru�ení, spolky, tělovýchovné 
jednoty, apod.) a dobré projekty 
jednotlivých oddílů nemají příli� 
�anci na �ivot či získání Þ nanč-
ních prostředků. Částečně za to 
mohou hodnotící faktory, které 
se sna�í o maximalizaci kvanti-
tativních faktorů na úkor kvali-
tativních. Proto bohu�el mnoho 
zajímavých projektů �ije díky od-

hodlání a dotování ze strany jejich 
realizátorů. 

Centralizace a komercializace 
volnočasového vzdělávání předsta-
vuje obrovské riziko. Právě pest-
rost a osobitý přístup jdou ruku 
v ruce s nad�ením organizátorů 
volnočasových kurzů a �kolení. 
Jakákoliv snaha o profesionalizaci 
a komercializaci nutně vedou ke 
ztrátě nad�ení a mohou způsobit 
sní�ení kvality a dobrého pocitu 
z této formy vzdělávání. A právě 
dobrý pocit je často největ�í a nej-
silněj�í hodnotící zpětnovazební 
prvek, který vypovídá o smyslu-
plnosti dané akce a naplnění �á-
daného cíle. Právě dobrý pocit je 
tím kvalitativním faktorem, ov�em 
silně subjektivním, který se velmi 
tě�ce měří. 

Spolupráce � základ úspěchu
Přesně podle rčení: �Ten dělá to 

a ten zas tohle� musíme i v rámci 
neziskové činnosti maximálně vy-
u�ívat spolupráce a personálních 
a odborných kapacit. Není nic 
marněj�ího ne� snaha napodobit 
v neziskové sféře typicky komerč-
ní kurz. Ukázkou jsou například 
zá�itkové teambuildingy ve stylu 
komerčního survivalu (pře�ití 
v nehostinných podmínkách). Po-
chod na sně�nicích přes hory se 
dá uspořádat s dobrých libretem 
a úkoly jako nejakčněj�í zimní 
víkendovka oddílu, anebo jako 
su�e komerční pochodová akce, 
kde si vrcholní mana�éři sáhnou 
na dno svých sil, proto�e prostě 
nejsou na tento typ outdoorové 
činnosti zvyklí. Otázkou je v�dy 
samotný scénář a mo�nosti. A zde 
vidím zásadní problém neziskové 

činnosti v ČR, předev�ím ve vět-
�ích městech, kde je určitá kon-
kurence mezi neziskovkami. Dvě 
neziskovky se bojí o svou pozici 
a členy, tak�e spolu vedou otevře-
nou válku nebo se ignorují. Chybí 
zájem o spolupráci. Pak ov�em 
není divu, �e činnost ani jedné 
z nich nedosahuje vysokých kvalit 
a vzdělávací akce obou vypadají 
spí�e jako narychlo uvařená polév-
ka ne� jako delikatesa s tře�nič-
kou navrchu. V tom vidím součas-
ný problém, který znám z osobní 
zku�enosti při zasíťování nezisko-
vek v Brně a v Praze. Problémem 
je strach o vlastní existenci a Þ -
nanční mo�nosti, které jednotlivé 
oddíly a sdru�ení mají. A přitom 
spoluprací získají v�ichni mnohem 
vět�í díl ze stejného koláče � za 
předpokladu, �e tedy mají opravdu 
zájem o rozvoj daného kurzu a je-
ho náplně. 

Co závěrem? 
Přejme si, aby neziskovky do-

kázaly na regionální úrovni spojit 
své vzdělávací úsilí jak se �kolami, 
tak s městy a obcemi, popřípadě 
přímo státem. Nutností je neustále 
bojovat proti snaze o instituciona-
lizaci vzdělávacích aktivit, proto�e 
dobrý pocit mů�eme rozvinout 
pouze tehdy, pokud z organizátorů 
i celé akce bude kypět zdravé nad-
�ení a euforie. Suché předná�ky ve 
stylu �uspávačů hadů� máme ji� 
za sebou, tak�e vzhůru do smyslu-
plněj�ího vzdělávání ve volnočaso-
vém sektoru � kvalitně a společně. 

Michal Janou�ek � Turbomy�ák
19 199 FanTan, Asociace TOM

foto archiv A-TOM
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mu�e, �eny, pracující i aktivní 
důchodce (Archa, Tramtárie, De-
javu, Moko�a, Zrcadlo, DoNitraZe-
Mě), zimní (�ivot je gotickej pes), 
ekologické (Koloběh), dále pak 
krat�í semináře (Budeme 3) a out-
doorové víkendovky (OTOB) � viz 
www.psl.cz.

Kurzy Prázdninové �koly Lip-
nice jsou� předev�ím velkým 
zá�itkem a příle�itostí, jak pro�ít 
příjemné, ale i u�itečné a oboha-
cující prázdniny či dovolenou.

Kurzy P�L v�ak nejsou zá-
�itkovou atrakcí jako na pouti. 
Samotný zá�itek není cílem, ale 
prostředkem. Cílem kurzů je po-
skytnout účastníkům silný im-
puls vedoucí předev�ím k jejich 
dal�ímu rozvoji a práci na sobě.

Na kurzu je mo�né za�ít recesní 
show, strategickou hru, happe-
ning, výtvarnou a divadelní dílnu, 
náročný týmový závod, relaxaci, 
mini�kolu skalního lezení i říze-
nou diskusi�, zkrátka pravou 
�lipnickou klasiku�. Ka�doročně 
v�ak instruktorské týmy vytvářejí 
nové programy a dramaturgic-
ké postupy, nejlépe odpovídající 
cílům kurzu, dne�ním tématům 
a účastnické skupině.

Jednotlivé programy jsou pro-
my�leně komponovány do dra-
maturgického celku, který dává 
dění správný rytmus a spád. To je 
umění, které činí na�e kurzy jedi-
nečnými díly. Ka�dý kurz je svým 
způsobem originálem (třeba�e 
navazuje na přede�lé ročníky).

Základními stavebními kameny 

na�ich kurzů jsou HRY. Denní, 
noční, pohybové, strategické, 
diskusní, inscenační, relaxační, 
recesní, outdoorové� Hra nabízí 
bezpečné prostředí pro vlastní 
sebepoznání a sbírání zku�eností. 

Navozováním silných zá�itků 
a intenzivních mezilidských vzta-
hů pomáhá P�L ka�dému v sobě 
nalézat netu�ené zdroje energie, 
sebedůvěry a spontánní tvořivos-
ti, které jsou nezbytné pro aktivní 
a odpovědný postoj k �ivotu, spo-
lečnosti a prostředí. Kurz P�L je 

Prázdninová škola Lipnice – zážitkem pro život
Motto: 
Svět je odrazem nás samých 
a v�echny jeho problémy 
se odrá�ejí v ka�dém z nás.
Klíč k jejich ře�ení proto 
musíme hledat v sobě.

TRO�KA HISTORIE
Prázdninová �kola Lipnice (P�L) 

je nezisková organizace zaměřená 
na v�estranný rozvoj osobnosti, 
pedagogiku zá�itku a pobyt v pří-
rodě. Byla zalo�ena v roce 1977 a 
a� do roku 1989 působila jako sa-
mostatný subjekt pod hlavičkou 
SSM (bývalý Socialistický svaz 
mláde�e, pozn.red.). U jejího zro-
du stál a a� do roku 1987 ji řídil 
dr. Allan Gintel. Svým programem 
navázala na bohaté tradice poby-
tu v přírodě u nás a nabídla nové 
postupy a témata, reagující na 
společenskou strnulost éry nor-
malizace. 

Od roku 
1990 je P�L 
samostat-
ným občan-
ským sdru-
�ením.

Posláním 
P�L je pro-
střednictvím výchovy zá�itkem 
pomáhat lidem v hledání hlub�í-
ho vztahu k sobě, druhým lidem 
i okolnímu světu. Hlavním cílem 
její činnosti � zejména výchov-
ných a vzdělávacích kurzů � je 
aktivní přístup k �ivotu, výchova 
k odpovědnosti, společenské an-
ga�ovanosti a podněcování osob-
ního růstu.

Zá�itkovou pedagogiku jako 
metodu učení, výchovy a rozvoje 
osobnosti P�L vytváří, zdokonalu-
je a nabízí tedy ji� více ne� třicet 
let. Z jejích zdrojů a zku�eností 
čerpají mnozí pokračovatelé a ne-
ziskové i komerční organizace 
zaměřené na rekreaci, volný čas 
a výchovu v přírodě.

KURZY P�L
P�L ka�doročně připravuje 

8 � 15 kurzů pro veřejnost růz-
ných věkových kategorií (6 � 60 
let). Vět�inou se jedná o 6 � 12 
intenzivně pro�itých dní. Příkla-
dem jsou leto�ní kurzy pro rodiče 
se �koláky (Speak and play), pro 
prarodiče s dětmi (Jaké je to asi 
v Čudu), pro středo�koláky (La-
terna), mezinárodní (Čechohrad, 
Hraničář), pro dospělé � studenty, 

KONTAKT

Prázdninová �kola Lipnice 
� Outward Bound Česká 
republika
Jaromírova 51
120 00 Praha 2

e-mail psl@psl.cz
telefon: 224 942 534
mobil: 608 277 907

INFORMACE NA WEBU

Prázdninová �kola Lipnice 
� www.psl.cz
Gymnasion: časopis pro 
zá�itkovou pedagogiku 
� www.gymnasion.info
ZDrSem � kurzy první 
pomoci zá�itkovou 
metodou � www.zdrsem.cz 



příle�itostí předev�ím pro ty, kteří 
nechtějí být bezvládně vláčeni vět-
rem �ivota.

INSTRUKTOŘI
Instruktorský sbor P�L tvoří 

lidé nejrůzněj�ích profesí a zamě-
ření � od studentů přes pedagogy, 
psychology, lékaře a� po ekono-
my, právníky a mana�ery. Přípra-
vě a realizaci kurzů věnují svůj 
čas dobrovolně a bez nároku na 
Þ nanční odměnu. Věří, �e jejich 
úsilí a práce má smysl a její �plo-
dy� budou pro ka�dého účastníka 
přínosem. 

OUTWARD BOUND
Prázdninová �kola Lipnice je 

od roku 1992 členem mezinárod-
ní organizace Outward Bound. 
Outward Bound je termín u�ívaný 
v námořnické angličtině: označuje 
okam�ik, kdy loď opou�tí jistoty 
přístavu a vyplouvá vstříc nebez-
pečím �irého moře.

Tato metafora byla pou�ita 
německým pedagogem Kurtem 
Hahnem pro název organizace 
zalo�ené roku 1941 v Aberdovey 
na severním pobře�í Walesu. 

�kola Outward Bound se zamě-
řila na osobnostní rozvoj s vyu-
�itím přírodního prostředí a díky 
metodě se roz�ířila do více ne� 
40 středisek na v�echny obydlené 
kontinenty.

Pedagogická metoda Outward 
Bound je zalo�ena na silném in-
tenzivním zá�itku: z překonání 
překá�ek, sebe sama, zá�itku 
těsného kontaktu s přírodou, ze 
spolupráce s druhými.

Organizace Outward Bound 
klade velký důraz na bezpečnost 
a zdraví svých účastníků a u�ívá 
jedny z nejpropracovaněj�ích bez-
pečnostních standardů na světě.

GYMNASION: ČASOPIS 
PRO ZÁ�ITKOVOU PEDAGOGIKU
Prázdninová �kola Lipnice je vy-

davatelem nového časopisu Gym-
nasion, který je určen v�em zá-
jemcům zabývajícím se zá�itkem 
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jako metodou učení. Poznatky 
a informace jsou směřovány pro 
vyu�ití členy mláde�nických a zá-
jmových sdru�ení pro volný čas, 
odbornými pedagogickými a vě-
deckými pracovi�ti, učiteli v�ech 
stupňů a typů �kol, pracovníky 
pedagogických center a středisek 
volného času, dal�ími zájemci 
o publikovanou problematiku. 
Gymnasion vychází dvakrát ročně 
� od roku 2004 vy�lo osm čísel, 
na konci dubna se mů�ete tě�it 
na dal�í vydání � číslo devět s té-
matem Čas. 

Na přípravě se podílí �iroký 
okruh autorů a spolupracovníků 
z řad instruktorů, učitelů i od-
borníků. Partnery jsou Fakulta 
tělesné kultury UP v Olomouci, 
Divadelní fakulta JAMU v Brně, 
The Outward Bound Trust UK, 
Outward Bound Belgium.

V�echny Gymnasiony mů�ete 
stále zakoupit v P�L nebo u vy-
braných prodejců.

ZDRSEM � KURZY PRVNÍ POMOCI 
ZÁ�ITKOVOU METODOU

Dal�í projekt P�L je ZDrSem. 
Jedná se o systém zdravotních 
seminářů první pomoci aplikující 
principy zá�itkové pedagogiky, 
pro který je charakteristické vy-
u�ívání modelových situací, rea-
listických simulací a praktického 
nácviku. 

Chcete-li se tedy dozvědět něco 
o sobě, vyzkou�et si, co doká�ete, 
prozkoumat své nitro, zamyslet se 
na sebou i těmi druhými, hledat 
smysl a cíl, odpočinout si a vyčer-
pat se zároveň � pak rychle na-
jděte stránky www.psl.cz nebo si 
přijďte pro ná� katalog kurzů na 
leto�ní rok a přihlaste se na kurz 
� rádi vás poznáme. 

Va�e Prázdninovka
S vyu�itím interních materiálů 
P�L připravila Lucie �káchová

foto arciv P�L

PUBLIKACE
Prázdninová �kola je po celou dobu své existence také metodickým 
centrem pro výchovu v přírodě a zá�itkovou pedagogiku. Své progra-
my a metody �íříme prostřednictvím metodických textů a publikací. 
Z těch nejnověj�ích, které mů�ete u nás i zakoupit, uvádíme:
� Zlatý fond her II (J. Hrkal, R. Hanu� � editoři, 1998), Portál
� Zlatý fond her III (Danka Zounková a kol., 2007, Portál) � Nejno-
věj�í hry shromá�děné k jubileu 30 let působení Prázdninové �koly 
Lipnice. Kniha obsahuje asi 60 strukturovaných her, které se sou-
střeďují na rozvoj osobnosti a vzájemných vztahů ve skupině
� sborník Fenomén Foglar (Ivo Jirásek, ed.) � vypovídá, �e odkaz 
legendy české literatury pro mláde� a nejvýznamněj�ího autora tzv. 
chlapeckých románů či originálních beletristických příruček pro 
zájmovou činnost oddílů, klubů i jednotlivců, je zcela aktuální i pro 
21. století.
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Plzeň, Rychnov nad Kně�nou, 
Uherské Hradi�tě, Tábor, Liberec, 
Děčín, Zlín... Zástupci a zástup-
kyně 28 českých a moravských 
měst, která se zhruba za měsíc 
stanou kulisami pro jubilejní 
desátý ročník Bambiriády, se 
21. dubna 2008 sjeli od Prahy. 
Cílem jejich cesty bylo Minister-
stvo �kolství, mláde�e a tělový-
chovy (M�MT), kde na tiskové 
konferenci stručně vylíčili, jak má 
známá akce v jejich městě vypa-
dat a co v�echno pro náv�těvníky 
Bambiriády tamní pořadatelské 
týmy chystají.

�Nemám přesný přehled o tom, 
kolik v těchto městech �ije dětí, 
ale doufám, �e se řada z nich 
i díky Bambiriádě vydá směrem, 
který my pokládáme za zdravěj�í, 
zajímavěj�í, prospě�něj�í a v ne-
poslední řadě také obětavěj�í ne� 
ten, kterého se mnozí z nás � ať 
jako rodiče či jako lidé, kteří se 
o mláde� zajímají � bojí,� nazna-
čil náměstek ministra �kolství 
Jan Kocourek smysl podniku, ji� 
tradičně organizovaného Českou 
radou dětí a mláde�e (ČRDM) za 
podpory M�MT. Hlavním partne-
rem ČRDM je Generali Poji�ťovna 
a.s., hlavním mediálním partne-
rem pak Český rozhlas. 

Námětová východiska Bambi-
riády 2008, konané pod mottem 
Má� právo mít kamarády, tak ne-
stůj a přidej se, zevrubně přiblí�il 
ředitel jejího leto�ního ročníku, 
předseda ČRDM Ale� Sedláček: 
�Právo na kamarádství je jedno ze 
základních dětských práv. A my 
jsme vyu�ili mo�nosti připojit se 
s Bambiriádou k evropské kam-
pani dětských práv, která probíhá 
v tomto roce. Jedna část tématu 
� Nestůj a pojď se přidat � vybí-
zí k tomu, aby se dítě, které na 

Pí�ová. Tak jako i v některých dal-
�ích městech se poděbrad�tí sna�í 
o to, aby náv�těvníci mohli na 
jejich akci potkat dospělé pozitivní 
vzory. �Přijede k nám paní Petra 
Procházková, která bude promí-
tat svoje Þ lmy z Čečny, a potom 
i Lucie Seifertová � co� je na�e 
rodačka � se svým nejdel�ím lepo-
relem,� podotkla Eva Pí�ová. Věta 
o tom, �e Bambiriáda bude uzpů-
sobena handicapovaným, zazněla 
na tiskové konferenci vícekrát 
� kromě řady jiných lidí i od ní.

Třetí ročník místní Bambiriády 
v Jaroměři bude dvoudenní. Tam-
ní koordinátor uvedl, �e se bude 
odehrávat v příjemném prostředí 
městského parku a zdůraznil, 
�e ve�kerá �lákadla� tam budou 
opravdu zalo�ena na činnostech 
mláde�nických sdru�ení. �Mělo 
by se jednat o aktivní účast dětí, 
aby si tam pro�ily celý den, aby se 
tam několikrát vracely, aby tam 
strávily co nejvíce času. Proto tam 
budou připravené i ukázky tábo-
ření, od týpí a� po stany, ve kte-
rých táboří junáci,� řekl zástupce 
místního koordinačního týmu. 
V Jaroměři podle něj plánují také 
setkání se starostou na radnici 
spojené s ře�ením některých otá-
zek, které děti zajímají, respektive 
s diskusí o jejich názorech. �Bude 
tam mít zastávku Český rozhlas, 
tak�e v�echny tyto postřehy urči-
tě půjdou do éteru � ´ven´ � aby si 
děti uvědomily, �e to není v�ech-
no jenom (přichystané někým 
jiným) pro ně, ale �e ony jsou 

Bambiriádu přijde, zapojilo do 
nabízených aktivit, proto�e vět�i-
na jich je koncipována tak, aby si 
je děti mohly vyzkou�et. Letos to 
celé je�tě obohacujeme a říkáme: 
Nestačí, kdy� se zapojí� sám � to 
není úplně ono; je dobré, kdy� 
si najde� kamaráda a zapojíte se 
společně. A u� jsme u té druhé 
části tématu: proto�e na to má� 
právo,� vysvětlil Ale� Sedláček.

Co v�echno si mohou děti 
v bambiriádních areálech v době 
od 22. do 25. května vyzkou�et, 
zaznělo alespoň �v kostce� při 
prezentaci zástupců jednotlivých 
měst. V Praze se bude konat po 
celé čtyři dny, a to na třech mís-
tech � na Střeleckém a Dětském 
ostrově a v prostoru před stanicí 
metra Anděl. �V leto�ním roce 
se nám na Bambiriádě představí 
dvacet �est sdru�ení � a s potě�e-
ním mohu konstatovat, �e i zbru-
su nová sdru�ení, ať ji� jsou členy 
ČRDM, nebo patří mezi spřáte-
lené organizace. Díky Nadaci Le-
ontinka se nám letos konečně po 
vzoru Nymburka podařilo otevřít 
brány této akce handicapovaným 
dětem, hlavně se zrakovým posti-
�ením,� řekla projektová mana�er-
ka Bambiriády Blanka Li�ková.

�Sna�íme se v Poděbradech vy-
rovnat program pro děti a mláde�, 
tak�e bude směřován na kategorii 
středo�koláků a náctiletých. Bu-
deme tam mít U-rampu, streetba-
lové aktivity, pobě�í Þ lmový a di-
vadelní festival�,� vypočítávala 
bambiriádní koordinátorka Eva 

Náměstek ministra �kolství Jan Kocourek

Pořadatelé představili 10. ročník Bambiriády
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Mimořádnou Ámosovskou korunu získala paní uči-
telka Zdena Sýkorová ze Z� Waldorfská v Praze 5. 
Ocenil ji zlatý partner ankety MAITREA a.s.
Informace o Þ nále včetně fotodokumentace a zvuko-
vých reportá�í najdete na www.zlatyamos.cz. 

Dětská tisková agentura (DTA) � tisková zpráva
Foto Radka Páleníková

těmi hlavními, kteří si Bambiriá-
du vedou a dělají,� doplnil. 

Vladimír Kubát z Českých Bu-
dějovic označil tamní čtyřden-
ní Bambiriádu, pořádanou ji� 
podeváté, za tradiční vlajkovou 
loď aktivit dětí a mláde�e. �Kro-
mě klasických ukázek činností 
sdru�ení se snahou o získávání 
nových členů máme letos takové 
zvlá�tnosti: ve spolupráci s Þ rmou 
EON pořádáme ´environmentální 
linii´, kdy bychom chtěli ukázat, 
�e leckteré činnosti, které dětské 
a mláde�nické organizace dělají, 
jsou vlastně environmentální vý-
chovou�,� pronesl Vladimír Ku-
bát. Podobně jako loni i letos pod-
le něj počítají budějovičtí s účastí 
handicapovaných dětí a mláde�e. 
Upozornil i na dal�í aspekt Bam-
biriády jako takové: �Jde také 
o to, �e se na ní setkají zástupci 
různých organizací a uká�í si, �e 
jejich děti nejsou jiné ne� ty v ji-
ném sdru�ení � je to spolupráce 
dětských a mláde�nických spolků 
v praxi.�

Prostřednictvím Bambiriády 
mají jednotlivé organizace mo�-
nost představit své programy trá-
vení vooného času. Bambiriáda 
poukazuje i na fenomén dobro-
volné práce s dětmi, které se ve 
sdru�eních věnují tisíce lidí. 

Jiří Majer
Foto autor a Kristýna Makovcová

Slůvko Bambiriáda zní tak trochu mezinárodně a hlavně vzbuzuje 
u zahraničních partnerů zvědavost. Také proto je tahle tradiční 
akce České rady dětí a mláde�e nejen nav�těvovaná pracovníky 
s mláde�í ze zahraničí, jako např. v Českých Budějovicích v rámci 
dlouholeté spolupráce s Horním Rakouskem, ale dokonce se koná 
v příhraničních regionech jiných států. Kam tedy Bambiriáda 
docestovala? Mo�ná nebude velkým překvapením, �e se jí 
s podporou Rady dětí a mláde�e Moravskoslezského kraje daří 
u slovenských sousedů v �ilinském kraji. Pokud byste chtěli vědět, 
co tam letos chystají, podívejte se na www.bambiriada.sk. Obdobně 
mohou Bambiriádu na vlastní ků�i za�ít v men�ím měřítku v Polsku. 
Česká rada dětí a mláde�e poskytuje zahraničním Bambiriádám 
bezplatně know-how a vyu�ití graÞ ckého manuálu včetně značky. 
Financování přeshraniční spolupráce nebě�í přes centrální úroveň, 
a vyu�ívá spí�e speciálních programů regionálních jako Interreg. 
Někde se nebojí přizvat i několik okolních států ke spolupráci jako 
v Zábřehu a mohou pak podat �ádost třeba na Visegrádský fond. 
V leto�ním roce se na základě jednání s Kanceláří ČRDM přijede 
podívat do České republiky dal�í, tentokráte německý zájemce 
o pořádání Bambiriády v zahraničí a vzájemné propojení s českým 
bambiriádní městem či městy v příhraničním regionu. Bude jím 
zástupce Saského kruhu dětí a mláde�e Jost Rothe. Bude patřit 
mezi zajímavé hosty slavnostního zahájení v Praze, kam jsme 
v jubilejním desátém roce pozvali také zástupce Evropského fóra 
mláde�e, kteří jsou v období konání Bambiriády na studijní cestě 
po České republice. Věříme, �e tak budou mít jedinečnou mo�nost 
setkání se sdru�eními dětí a mláde�e a poznají část jejich aktuálních 
aktivit a rozběhnutých projektů. 

Michaela Přílepková
ředitelka Kanceláře ČRDM 

Poprvé v patnáctileté historii ankety Zlatý Ámos 
získala jedna jediná osoba nejen titul Zlatého Ámo-
se, ale také Dětského Ámose, Ámose sympaťáka 
a Média Ámose. Tou osobou je profesorka gymnázia 
v Bučovicích Emílie Kostrbová. 
GRATULUJEME!

Finále ankety Zlatý Ámos 2008 se konalo na Den 
učitelů, v pátek 28. března v pra�ském hotelu Ol-
�anka. OÞ ciálně byla korunovaná na Kantorském 
bále 29. března 2008.

�Já jsem neza�ila vět�í pocit �těstí od té doby, co 
jsem porodila své tři děti,� řekla Emílie Kostrbová 
bezprostředně po slavnostní korunovaci ministrem 
�kolství, mláde�e a tělovýchovy Ondřejem Li�kou.
Nová Zlatá Ámoska zabodovala u v�ech porot. Nejen 
u dospělé, ale i u dětské, v hlasování SMS a u pří-
tomných novinářů. A to i přesto, �e konkurence byla 
velmi vyrovnaná. V televizím rozhovoru to paní Kos-
trbová potvrdila: �Já myslím, �e ta �estice Þ nalistů, 
která tam byla, je tak rovnocenná, �e tam není vítě-
zů ani pora�ených.�

Povinností Zlatého Ámose mimo jiné je, aby po 
celý rok reprezentoval v�echny oblíbené učitelky 
a učitele. Emílie Kostrbová bude podle mínění v�ech 
přítomných dobrým reprezentantem a �učitelským 
králem�.

Bambiriáda letos opět bude mezinárodní

Emílie Kostrbová z Bučovic získala všechny Ámose
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�Útvare, pozor! K uvítání zprava 
� k poctě zbraň�!� 

Rázné vojenské povely, vzor-
ně vyrovnané řady nastoupené 
jednotky, její dunivý krok na 
prostranství před kasárnami Na 
Julisce a pak tóny známé melodie 
husitského chorálu� Atmosféru 
slavnostního nástupu příslu�ní-
ků Posádkového velitelství Praha 
u příle�itosti oslav čtvrtého výročí 
jeho vzniku spoluvytvářelo kromě 
přítomnosti významných hostů 
i předání Pamětních odznaků zmí-
něného útvaru. Mezi těmi, kteří 
je v přívětivém jarním dopoledni 
31. března 2008 na prostran-
ství před tribunou převzali, stála 
i Blanka Li�ková z České rady 
dětí a mláde�e (ČRDM).

Pamětní odznaky jako výraz po-
děkování předal jejich čerstvým 
dr�itelům a dr�itelkám � ať u� pra-
cují v rámci resortu obrany, nebo 
mimo něj � velitel útvaru plukov-
ník Ing. Jan Černík. V přečteném 
rozkazu k jejich udělení stojí: �Za 
podíl na rozvoji vztahů a spoluprá-
ci v rámci resortu obrany s civilní 
veřejností a s orgány státní správy 
a významnou spolupráci s Posád-
kovým velitelstvím Praha�. 

Podobně jako projektová mana-
�erka známé Bambiriády Blanka 
Li�ková převzali bronzový Pa-
mětní odznak například velitel 
ochranné slu�by vojenské policie 
plukovník Ing. Oskar �verdík, 
předseda Československé obce le-
gionářské Prahy 6 Stanislav Husa 
nebo zástupce starosty Městské 
části Praha 6 Václav �irl. Závě-
rem ceremoniálu se ke gratulacím 
v�em takto vyznamenaným připo-
jil krátkým blahopřáním i čestný 
příslu�ník Posádkového velitelství 
Praha generálporučík Ing. Tomá� 
Sedláček, čestný občan Prahy 6 

a čestný předseda Českosloven-
ské obce legionářské. 

Po skončení zhruba půlhodino-
vé oÞ ciální části následovalo je�tě 
neformální setkání organizátorů 
akce s jejich hosty. Poté nastal 
čas i na tři otázky pro oceněnou 
Blanku Li�kovou:

S  jakými pocity jsi, Blan-
ko, dnes přebírala Pamětní 
odznak Posádkového velitel-
ství Praha?

Asi před čtrnácti dny jsem 
obdr�ela dopis s oznámením, �e 
mi bude předán Pamětní odznak 
Posádkového velitelství �  a  mu-
sím popravdě  říct, �e jsem byla 
hodně překvapená i nervózní. 
Dnes u� jsem odznak přebírala 
s příjemnými pocity a velmi si 
toho vá�ím.

Od kdy se zhruba vlastně 
datuje Tvá spolupráce s ar-
mádou � a v čem spočívá pře-
dev�ím?

Pamětní odznak Blance Liškové
S Posádkovým velitelstvím 

Praha komunikuji od samého 
začátku, tak�e opravdu celé 
čtyři roky. Kdo alespoň tro�ku 
zná Bambiriádu ví, �e  Posád-
kové velitelství se na ní nejen 
prezentuje, ale �e nám vychází 
vstříc i po organizační stránce, 
a to  skoro v ka�dém bambiriád-
ním městě.

Je tato spolupráce s vojáky 
v něčem jiná ne� například 
se soukromými Þ rmami nebo 
různými organizacemi z pro-
střední nestátních nezisko-
vých organizací, s nimi� jako 
projektová mana�erka Bam-
biriády jedná�? A pokud ano, 
tedy v čem?

Nechci, aby to teď vyznělo, �e 
musím jen chválit, ale myslím si, 
�e spolupráce je opravdu jiná. 
Spolehlivost, ochota, dodr�ování 
ve�kerých termínů je naprostou 
samozřejmostí, U jiných organi-
zací je to někdy dost bolestivé 
místo � a je jedno, jestli je to 
organizace komerční, nebo ne-
zisková.

Barmbiriáda je celorepubliko-
vou přehlídkou činností dětských 
a mláde�nických sdru�ení, která 
se letos uskuteční ji� podesáté. 
Klade důraz předev�ím na účelné, 
a přitom programově bohaté a pro 
děti přita�livé vyu�ívání jejich vol-
ného času. 

O tom, �e Armáda ČR tuto akci 
významně podporuje, svědčí i pa-
mětní stuha, kterou v roce 2006 
u příle�itosti zahájení Bambiriády 
na vrchu Vítkově připevnil k bo-
jovému praporu Posádkového 
velitelství Praha předseda ČRDM 
Pavel Trantina. �Jsem pevně 
přesvědčen, �e tato spolupráce 
se bude dále rozvíjet, �e budeme 
společně zabezpečovat tuto akci 
� a bude-li třeba i jiné � a �e vztah 
armády a dětí bude je�tě hezčí, ne� 
je nyní,� pronesl tehdy plukovník 
Jan Černík. Nakolik se jeho slova 
vyplňují, se budou letos moci pře-
svědčit náv�těvníci vět�iny z 28 
bambiriádních měst � a v Praze 
v rámci doprovodných programů 
navíc i při plánovaném setká-
ní u �kulatého stolu� s hrdinou 
druhé světové války a politickým 
vězněm komunistického re�imu, 
vý�e zmíněným generálporučíkem 
Tomá�em Sedláčkem. 

Jiří Majer
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třeba dětskému domovu, tak jistě splní rekreační 
funkci � kterou jeho tábor nesporně má � nicmé-
ně funkci integrační nikoli,� míní místopředseda 
Pionýra Martin Bělohlávek. Objasnil, �e děti z dět-
ských domovů si na takovém táboře vytvoří svoji 
komunitu a nedojde ke ký�ené integraci a navázání 
nových přátelství. Proto by v případě ka�dého z vy-
brané dvacítky pionýrských táborů neměl počet jeho 
účastníků z dětských domovů přesáhnout čtyři. 
�Řada na�ich pionýrských skupin a táborů s dětmi 
z dětských domovů pracovala u� dřív � a dělají to 
pochopitelně i jiná sdru�ení � nicméně v tom cha-
rakteru a v tom rozvrstvení, které nabízíme v leto�-
ním roce, je to novum,� dodal Martin Bělohlávek.

Přípravy projektu Náv�těvník začaly podle zahra-
ničního tajemníka Pionýra Jiřího Leta loni. Proběhla 
jeho zkou�ka a letos byl zaveden. Na dvě desítky 
letních táborů přijedou vypomáhat vedoucí z ciziny 
(Pionýr je členem mezinárodní organizace IFM-SEI, 
International Falcon Movement � Socialist Educati-
onal International, pozn.). �Svou účastí by měli do 
bě�ného táborového �ivota vnést prvek zahraniční 
činnosti, aby děti měly mo�nost se potkat s ´něja-
kým cizincem´ v neformálním prostředí po dobu 
celého tábora, popřípadě si zdokonalit cizí jazyk, 
kterým jednotlivé děti mluví. A zároveň jde o to, aby 
tradiční činnost, která probíhá na letních táborech 
v České republice, byla obohacena i o dal�í prvky, 
které třeba u nás nejsou natolik bě�né, a v jiných 
zemích je pou�ívají. A naopak: pro zahraničního 
vedoucího to zase bude příle�itost se naučit, jak se 
tábory dělají v Čechách,� vylo�il podstatu projektu 
Jiří Let. Pionýr�tí vedoucí jezdí na mezinárodní �ko-
lení, semináře a výměnu zku�eností. Jako příklad 
uvedl Jiří Let týdenní studijní pobyt osmi vedoucích 
v Rakousku, plánovaný na počátek května; tématem 
budou interkulturní projekty a jejich pou�ití během 
letní činnosti.

Kromě internetových stránek kampaně Opravdu 
dobrý tábor mohou zájemci o danou problematiku 
získat informace také telefonicky či e-mailem. Exis-
tují i tzv. mobilní poradny, hlavně v rámci pionýr-
ských expozic na Bambiriádě. 

Jiří Majer
foto autor a archiv Pionýra

Zleva: Martin Bělohlávek, Jiří Let, Jakub Kořínek 
a Monika Serbusová

Pionýr spustil 4. ročník kampaně k letním táborům

Na zhruba ka�dém dvacátém ze čtyř stovek pio-
nýrských letních táborů, jich� se ka�doročně účast-
ní kolem 20 000 dětí, budou letos častěji ne� dříve 
sly�et cizí jazyky. Společně s českými organizátory 
a bě�ným táborovým osazenstvem se letních aktivit 
Pionýra toti� zúčastní i vedoucí ze zahraničí, přede-
v�ím z evropských zemí. Táborovou atmosféru by 
na dvacítce vytipovaných míst navíc měly za�ít i děti 
z dětských domovů. Na tiskové konferenci k zaháje-
ní čtvrtého ročníku kampaně Opravdu dobrý tábor, 
konané 10. dubna 2008 v Praze, o tom informovali 
zástupci sdru�ení Pionýr.

�Hlavním cílem kampaně je po-
moci rodičům při výběru letních 
táborů � tím, �e jim dáváme obec-
né informace o tom, podle jakých 
kritérií vybírat, jak poznat, �e 
tábor je kvalitní � a naopak, jak 
poznat, �e je třeba zbystřit a dát 
si pozor,� zobecnil koordinátor 
projektu Jakub Kořínek. Jedním 
z prvních varovných signálů rodi-
čům mohou být podle něj třeba problémy se získá-
váním po�adovaných informací od pořadatelů nebo 
fakt, �e konání tábora nenahlásili hygienické stani-
ci. Rady rodičům, zformulované do zásad tzv. Osme-
ra dobrého tábora, lze kromě jiného nalézt na inter-
netových stránkách kampaně: www.dobrytabor.cz.

Vedle zmíněné osvětové části nabízí Pionýr i své 
tábory. �Netvrdíme, �e jsme jediní, kdo pořádá kva-
litní tábory � těch je samozřejmě řada � ale ty na�e 
jsou jedny z nich. Jsou kvalitní, mají tradici, a proto 
je nabízíme s klidnou du�í rodičům, hledajícím tá-
bory, které jsou opravdu dobré,� dodal Jakub Koří-
nek. Pionýrské letní aktivity mají letos zpestřit dva 
přidru�ené projekty, nazvané Parťáci a Náv�těvník.

První z nich se týká začleňování dětí z dětských 
domovů, zařízení typu Klokánek, případně zařízení 
pro děti cizinců do dětských kolektivů tzv. vět�inové 
populace. �V této oblasti někdy dochází ke komer-
cionalizaci táborové činnosti v tom smyslu, �e se 
vydává za integraci dětí, přesto�e ta mů�e úspě�ně 
probíhat jen v malých kolektivech. Kdy� někdo (ale) 
nabídne kapacity poloviny nebo tří čtvrtin tábora 
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zkvalitnění systému  zájmového 
a neformálního vzdělávání v ob-
lasti práce s dětmi a mláde�í pro-
střednictvím rozvoje organizací, 
konkrétně zalo�ených na standar-
dizaci a ocenění organizací pracu-
jících s dětmi a mláde�í, ocenění 
a inovaci systému DVPP, zhodno-
cení a inovaci systému vzdělávání 
pracovníků v NNO pracujících 
s dětmi a mláde�í.

Oblast II. se zabývá zkvalitně-
ním a roz�ířením nabídky zájmo-
vého a neformálního vzdělávání 
prostřednictvím metodické pod-
pory zalo�ené na rozvoji klíčových 
kompetencí v jednotlivých oblas-
tech vzdělávání, modernizaci �VP, 
tvorbě a zavádění evaluačních 
nástrojů podporovaných metodic-
kými sítěmi. 

K cíli zkvalitnit a roz�ířit na-
bídku zájmového a neformálního 
vzdělávání by měla přispět i tvor-
ba a pilotá� vzdělávacích progra-
mů a vznik metodik v ní�e uvede-
ných oblastech vzdělávání:
� zdravé klima zájmového a ne-
formálního vzdělávání, EVVO, 
osobnostní a sociální rozvoj
� medializace a mediální výchova
� participace a informovanost, 
cesta k aktivnímu občanství
� inkluze dětí se speciÞ ckými 
vzdělávacími potřebami
� multikulturalita
� dobrovolnictví

 
Důle�itou částí projektu je i od-

borný web zájmového a neformál-
ního vzdělávání, na kterém by 
měly být postupně zveřejňovány 
v�echny informace o projektu 
a jeho realizaci, stejně tak jako 
volně �iřitelé výstupy z projektu.

Dal�í podrobnosti o projektu 

Česká rada dětí a mláde�e chystá v rámci projektu část, která pod-
poří rozvoj vzdělávacích systémů pro dobrovolníky ve sdru�eních dětí 
a mláde�e. Konkrétněji půjde o to, aby si sdru�ení dokázala udělat 
�inventuru� svých vzdělávacích potřeb a na základě nově deÞ nova-
ných nezbytných �klíčových kompetencí�, které musí takový dobrovol-
ník mít, inovovala nebo úplně nově postavila své vzdělávání. To pak 
bude moci z prostředků projektu po dva roky testovat a vyměňovat si 
zku�enosti s ostatními organizacemi. Kromě toho se zaměříme i na to, 
aby dobrovolníci dokázali své ve sdru�eních nabyté zku�enosti, schop-
nosti a dovednosti rozpoznat, popsat a dobře představit potenciálním 
zaměstnavatelům při �ádosti o práci. Vedoucí oddílu, klubu či soubo-
ru, táborový vedoucí, ale mnoho dal�ích lidí, kteří dobrovolně pracují 
s dětmi a mláde�í, toti� díky �neformálnímu vzdělávání� ve svých 
mateřských organizacích významně rozvíjejí své osobní kvality tak, �e 
jsou díky tomu konkurenceschopněj�í na trhu práce � jen to dokázat 
�prodat� navenek.     Pavel Trantina

Tuto otázku si kladou mnohé 
organizace pracující v oblasti vol-
ného času, kterými jsou  nevládní 
neziskové organizace � občanská 
sdru�ení dětí a mláde�e a občan-
ská sdru�ení pracující s dětmi 
a mláde�í, střediska volného 
času, �kolní kluby, �kolní dru�i-
ny. 
Operační program Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost jim tyto 
mo�nosti dává. Budou či budeme 
je ale umět vyu�ít?

Národní institut dětí a mláde�e 
připravuje společně s odborem 
pro mláde� M�MT a ve spolupráci 
s dal�ími partnery (Česká rada 
dětí a mláde�e, Sdru�ení pracov-
níků domů dětí a mláde�e České 
republiky)  pro cílové skupiny:
• �áci �kol a �kolských zařízení, 
včetně �áků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a ti �áci, 
kteří jsou ohro�eni předčasným 
odchodem ze vzdělávání;
• rodiče dětí a �áků se 
sociálním znevýhodněním;
• děti a mláde� � účastníci zá-
jmového a neformálního vzdělává-
ní;
• pracovníci �kol a �kolských 
zařízení;
• pracovníci NNO pracující 
s dětmi a mláde�í;
• vedoucí pracovníci �kol 
a �kolských zařízení
tříletý individuální národní pro-
jekt nazvaný �Klíče pro �ivot 
aneb Rozvoj klíčových kompe-
tencí v zájmovém a neformál-
ním vzdělávání�.

Tento projekt by mohl být pod-
pořen z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurence-
schopnost. Zahájení projektu se 
předpokládá  na konci roku 2008 
nebo s začátkem roku 2009.

Účelem projektu je trvalý a udr-
�itelný rozvoj zájmového a nefor-
málního vzdělávání zalo�ený na 
uznávání výsledků zájmového 
a neformálního vzdělávání v pro-
cesu celo�ivotního učení.

Cílem pak je vytvořit systém  
podporující trvalý a udr�itelný  
rozvoj zájmového a neformální-
ho vzdělávání,  zvý�ení kvality 
a roz�íření nabídky zájmového 
a neformálního vzdělávání.

Současná podoba právě zpraco-
vávaného projektu se dotýká dvou 
oblastí:

Oblast I. ře�í rozvoj a dal�í 
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Bude zájmové a neformální vzdělávání podpořeno z ESF?

a jeho vývoji mů�ete získat na 
prezentaci projektu v jednotli-
vých krajích ČR v květnu tohoto 
roku. Bli��í informace z �dění 
kolem projektu� budou průbě�-
ně zveřejňovány na webu NIDM 
� www.nidm.cz.

Za projektový tým  
Mgr. Irena Obrusníková, 

zástupkyně ředitele NIDM pro 
projektovou činnost
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�se letos v březnu nevyhnulo ani táborovým zá-
kladnám a dal�ím objektům dětských sdru�ení. 
V současné době komunikujeme s ministerstvem 
�kolství, je� přislíbilo Þ nančně pomoci ze svých re-
zerv, které má právě pro tyto případy. Pokud vám 
dá poji�ťovna méně ne� je �koda, nebo pokud máte 
příli� velkou spoluúčast, případně poji�ťovna �kodu 
neuznala, obraťte se na kancelář ČRDM, která in-
formace o �kodách sbírá. Budeme se sna�it pomoci.

 Martin Kří�, ČRDM
Foto archivy sdru�ení 

Řádění vichřice Emma...

ČTU � TK Zlaťáci, Zaječov: Vichřice Emma v okolí tábora 
vyvrátila cca 200 stromů a z toho asi deset spadlo na 
táborovou kuchyni. �kody jsou takového rozsahu, �e 
stavba nové kuchyně je nezbytná.

�kody způsobené Emmou na Pionýrské základně 
Zásada u Kadaně: Vichřice po�kodila vrch komínu, 
praskla stěna v horní části komínu, je po�kozená i jeho 
fasáda.

Junácké středisko Skály Choceň: Pád stromu po�kodil 
oplocení studny, do�lo k destrukci ocelových nosníků 
a dřevěné výplně; po�kozen byl i betonový kryt studny.

ČTU, T. O. Vosí údolí, LDT Strá�ná: Při vichřici spad-
ly statné stromy na čtyři chatky a po�kodily je. Byly 
po�kozeny plechové střechy chatek, nosné konstruk-
ce,stře�ní trámy.



Nestátní sektor v hojné míře vyu�ívá potenciálu dob-
rovolníků. Pedagogové volného času v nestátním sek-
toru často pracují v prostředí Þ nančních obtí�í a ne-
jistoty. Při své práci s dětmi se v některých případech 
setkávají s nepochopením, neochotou, s nedoceně-
ním své činnosti. Ve společnosti zaměřené na výkon 
a okam�itě viditelné a srovnatelné výsledky věnují 
svou energii činnosti, její� efektivita se projeví v dlou-
hodoběj�ích perspektivách. Osobně pociťuji obdiv 
k lidem, kteří se věnují práci s dětmi z dobré vůle, 
z osobního přesvědčení, z pocitu smysluplnosti toho, 
co umo�ňují dětem a mláde�i poznat, co spoluvytváří 
hodnotné vklady do jejich budoucího �ivota. Za svůj 
přínos do systému výchovy zaslou�í podle mého ná-
zoru přinejmen�ím respekt na�í společnosti.
Mgr. Olga Vydrová  ve výtahu ze své diplomové práce 

s názvem �Úloha nestátních neziskových organizací 
v oblasti pedagogického ovlivňování 
volného času dětí a mláde�e�, 2003

U� od začátku vyhlá�ení povodňového nebezpečí 
pracujeme s partou asi 60 lidí � ymkařů různých 
sdru�ení, skautů i dal�ích ochotných na Zbraslavi 
� v bahně, smrduté vodě, mezi posti�enými majiteli 
rodinných domků u řeky, kteří jsou psychicky na 
dně, ale které doká�eme u� jenom na�í přítomností 
�nalejt� nadějí, �e má cenu bojovat.

Jana Bětáková (YMCA) v reportá�i 
�Osudy lidí od řeky�, 2002

Myslím si, �e na�e společnost do�la dost daleko 
v hledání toho, v čem v�em se mů�eme spolehnout 
na tr�ní hospodářství. Jestli�e toti� trh přetě�ujeme 
a chceme po něm něco, co neumí, mů�e nás to vrh-
nout do druhého extrému, �e jej znovu zavrhneme. 
Dobrovolnictví a dárcovství je sféra, kde tr�ní vztahy 
fungovat nemohou! A to je dobře. Snad u� máme 
za sebou doby, kdy téma občanské společnosti bylo 
některými politiky vnímáno jako téma rozvratné, 
ohro�ující demokracii. Téma dobrovolnictví a dár-
covství je � podle mého � téma pravice i levice. Pro 
levici je to výraz solidarity, pro pravici je to �ance 
omezit stát. Věřím, �e v poslední době se daří do-
sahovat společenský konsensus s vědomím, �e toto 
jsou úctyhodné aktivity.
Vedoucí dětských oddílů jsou solí země. Jsou to lidé, 
kteří rozhodují o tom, jak bude vypadat tato společ-
nost v budoucnosti mo�ná víc ne� politici.

Někdej�í předseda Senátu Parlamentu ČR 
Petr Pithart v rozhovoru 

Kdy� stovka skinů uspořádá sraz a je�tě přitom 
provedou nějakou výtr�nost, spolehlivě nás o tom 
poinformují na předních stranách v�echna média. 
Kdy� Česká rada dětí a mláde�e uspořádá pro sto 
tisíc nad�ených náv�těvníků Bambiriádu za ohromné 
součinnosti stovek dobrovolníků z desítek dru�ení, 
domů dětí a mláde�e nebo �kolních klubů, pova�u-
jeme za úspěch, kdy� na nějaké třetí straně v lokální 
příloze bude jedna pěkná fotograÞ e s třířádkovým 
popiskem.

Jiří Zajíc v úvodníku �Činnost dětských sdru�ení 
v médiích? Nezajímavé!�, 2002

Vesnici České Kopisty, téměř smetené přívalem vod, 
pomáhá na �ádost Radky �umerové skupina dobro-
volníků z oddílů Maracaibo Třinec, ústředí Roztoky, 
Zlaté �ípy Vala�ské Meziříčí, TOM Li�áci Vsetín, TOM 
Chippewa Česká Lípa, TOM Sluníčka Litoměřice. 
Jura Vančura zaji�ťuje ka�dodenní dopravu dob-
rovolníků, sehnal pro ně bourací kladiva a tlaková 
zařízení WAP.

Tomá� Novotný (A-TOM), v reportá�ním textu 
nazvaném ��ivá a mrtvá�, 2002 Vybráno z Archy 2002 – 2003

Deset pestrých let 
České rady 
dětí a mládeže


