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Neumí se chovat, do nosu si 
strkají takové stříbrné náušni-
ce, gauneři bez vlastního názoru 
a dělají jen ostudu. To my jsme 
byli úplně jiní... Možná jste to už 
také slyšeli. Jeden z mnoha názo-
rů na to, jaká je dnešní mládež. 
Co z nich jednou vyroste? Jak 
ovlivní svět kolem nás?

Mám přátele, kteří opravdu 
nepustí sednout v autobusu star-
šího člověka. Ne proto, že jsou 
líní, ale proto, že před nimi se 
usmívá volná sedačka. Někteří si 
skutečně strčili do nosu piercing, 
ale nepociťuji tak změnu jejich 
charakteru. A ostudu – té nadělají 
mnohem více dospěláci, u kterých 
to lze jen těžko omluvit mladickou 
nerozvážností. Každá generace si 
myslí, že je tou nejlepší. Ti před 
nimi toho moc neuměli a ti po 
nich si ničeho neváží. Není tomu 
trošku jinak? Možná zcela jinak...

Navštěvuji denně školku, pra-
cuji ve škole a jsem v kontaktu 
s dětmi, které píší svá trápení do 
poradny. Denně se učím důleži-
tosti dobrého slova, vřelého po-
hlazení a konzultuji svoje názory 
s jinou generací. Děti neumí lhát 
– to je učíme až my. Neumí být zlé 
– to odkoukají věkem. Ostré lokty 
a špičatý jazyk – to si vypilují až 
časem. Chodí se srdcem na dlani 
a postupně si ho schovávají až do 
té nejhlubší komůrky.

Nebudu opisovat několikrát 
napsané fráze. Zkusíme jeden 
příklad za všechny. S menší ob-
měnou ho zažili asi všichni. Věř-
me, že si tedy každý na chvilku 
uvědomí, jak úžasné nám dospí-
vají děti...

Dneska mám špatný den, na 
poslední chvíli letím do školky 

a v hlavě už motám, co všechno 
doma nestihnu. Mami, ty jsi pro 
mě přišla? Objímá mě náš pětiletý 
syn a vůbec neřeší, že zůstal sko-
ro poslední.

Tak rychle, oblékej se. Tepláky, 
bačkory, mikinu. Honem, nebo 
bude kolona ve městě. Dneska 
jsme byli na překvápkové procház-
ce a já jsem ti našel kaštan. V ma-
lé dlani vidím lesknoucí se věc. 

Šanon s doklady zůstal na stole 
v práci. A večer tak nemůžu do-
dělat uzávěrku. Mami, uvaříme si 
dneska krupicovou kaši? A přečteš 
mi pohádku? Mami, ty se na mě 
vůbec nedíváš!

Beru schody po dvou, u vrátek 
zjistím, že jdu sama. Vztekle se 
ohlédnu. Vojto, kde se couráš? 
Hele, koukej – brouk. Řekni, jak se 
jmenuje, kde bydlí a proč tu leze 
tak sám...

Někdy se snažíme dělat věci 
násilnou formou. Jak říkal můj 
děda (ten z té lepší generace) 
„chcete dobrou věc, ale jdete na 
to blbě“.  

Proč tedy nepozvat na radu 
naše děti. Nemají tolik znalostí, 
zkušeností a praxi v oboru. Ale 
také jim chybí černé klapky na 
očích, jednají impulzivně, bez pře-
tvářky. Žijí okamžikem, netrápí je 
mluvnické obraty. 

Jednu frázi bych si tu přesto 
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Hele, koukej – brouk

dovolit mohla. Děti jsou naše 
budoucnost – jen bychom ji ne-
měli tvořit bez nich. 

Marie Molková – Hromča
Ilustrační foto z jednání Národ-

ního parlamentu dětí a mládeže 
(NPDM) archiv redakce

INZERCE
ve zpravodaji ARCHA

informace a ceník na adrese:
www.crdm.cz/archa



Podpořit účast mládeže na místním a regio-
nálním životě je smyslem návrhu ministryně 
pro menšiny a lidská práva Džamily Stehlíko-
vé, podle něhož by měli mít možnost volit do 
obecních zastupitelstev mladí lidé od 16 let. 
Ministryně Stehlíková toto téma otevřela 4. září 
2008 na tiskové konferenci, jíž se za Českou 
radu dětí a mládeže (ČRDM) zúčastnil její před-
seda Aleš Sedláček. Za dobrý příklad partici-
pace označila ministryně mj. spolkový život 
v dětských sdruženích a v prostředí dětských 
parlamentů.

„Pokud budeme učit děti a mládež zapojovat se do 
rozhodovacích procesů kolem nich, máme naději, 
že z nich vyrostou odpovědní a aktivní občané,“ při-
blížila Džamila Stehlíková jedno z východisek svého 
návrhu. Právě v participaci vidí možný lék na apatii 
a nedůvěru dětí a mládeže v politiku a politiky sa-
motné, o níž svědčí nedávný průzkum UNICEF.
Dvě třetiny českých dětí si totiž podle výsledků zmí-
něného průzkumu myslí, že jejich názory nejsou 
vůbec, anebo jsou jen nedostatečně brány v potaz, 
když vláda nebo orgány místní samosprávy roz-
hodují o záležitostech, které se dětí týkají. „Takže 
pokud by děti měly možnost podílet se na takovém 
rozhodování, jsme přesvědčeni, že by to přineslo 
prospěch celé společnosti,“ dodala ministryně.

Předsedkyně Výboru pro práva dítěte Rady vlá-
dy pro lidská práva Eva Vaníčková s odvoláním na 
údaje vyplynuvší z průzkumu zadaného UNICEF 
upozornila, že 37 % dětí nezná ani jedno svoje prá-
vo; neví tedy ani, že má například právo spolurozho-
dovat o věcech, které ho týkají – ať již ve škole nebo 
v rodině. „Chtěla bych říci, že všechny lidskoprávní 
instituce vnímají rodinu jako základ, jako základní 
prostředí, kde se děti učí formovat své názory, svo-
bodně je vyjadřovat a přebírat zodpovědnost za své 
rozhodnutí,“ podotkla Eva Vaníčková. V této sou-
vislosti upozornila ještě na jedno zjištění: 27% dětí 
uvedlo, že v rodině nespolurozhodují, že je rodiče 
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neoslovují a nediskutují s nimi o způsobu trávení 
volného času, dovolené. „Což vypovídá o tom, jak 
vypadá participace dětí v rodině – a proto pak asi 
rozumíme tomu, co říkala paní ministryně o parti-
cipaci dětí na věcech veřejných,“ poznamenala Eva 
Vaníčková.

Představu o tom, jak v praxi vypadá neformální, 
leč fungující spoluúčast dětí na rozhodování, měli 
novináři možnost si učinit ze slov předsedy České 
rady dětí a mládeže Aleše Sedláčka a koordinátorky 
Dětského parlamentu v Praze 6 Markéty Rattayové. 
Aleš Sedláček upozornil na to, že jakkoliv se pro-
gramy členských sdružení ČRDM mohou od sebe 
v podrobnostech lišit, všechny mají jeden společný 
prvek: snaží se vychovávat zodpovědného aktivního 
občana. „Cílem je dosažení maximální participa-
ce, když to převedeme do moderního jazyka. Jde 
o to, naučit mladé lidi používat dovedností, které 
v dětství získají při krásných prožitcích právě v 
tomto atraktivním a zajímavém prostředí (dětských 
sdružení), i potom později v jejich dospělém živo-
tě,“ zobecnil předseda ČRDM. „Pakliže hovoříme o 
tom, že v rodině nebo na politické úrovni funguje 
participace omezeně, tak ve spolcích, troufám si 
tvrdit, je tomu právě naopak,“ prohlásil. Ať už ten 
který spolek náleží k tradičním velkým mládežnic-
kým organizacím, nebo se počtem svých členů řadí 
k těm nejmenším, je založen na demokratických 
principech, podtrhl Aleš Sedláček. „I malé dítě tam 
má – v určitých mantinelech – možnost podílet se 
na tom, co bude jeho družina dělat, kde na to vezme 
peníze, kam půjde, kdo ji povede, kdo bude jejím 
náčelníkem,“ rozvedl šéf národní dětské a mládež-
nické „střešní“ organizace. Potřebné návyky, které 
si dítě osvojí v takovémto prostředí již v útlém věku, 
mohou pak podle jeho mínění pomoci čelit apatii, 
o níž vypovídá úvodem citovaný průzkum UNICEF. 
„A pokud bych tedy měl uvést nějaký – neříkám, že 
jednoduchý, ale účinný – lék, tak z našeho pohledu, 
čili z pohledu ČRDM, tkví ve snaze o to, aby co nej-
víc dětí mělo možnost takovýmto prostředím projít. 
Protože se domníváme, že to je velmi užitečné – uži-
tečnější než třeba některé špičkové sportovní kluby 

Tiskové konference s tématem participace se zúčastnili 
(čelem do místnosti zleva doprava): MUDr. Eva 
Vaníčková, CSc., MUDr. Džamila Stehlíková, Aleš 
Sedláček a Markéta Rattayová.

Mají mladí volit do zastupitelstev obcí od 16 let?

Vlevo předsedkyně Výboru pro práva dítěte Rady vlády 
pro lidská práva Eva Vaníčková, vpravo ministryně pro 
menšiny a lidská práva Džamila Stehlíková
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Má za to, že výraznější participace dětí a mládeže 
by přinesla nejen jejich větší aktivitu, ale především 
větší spoluodpovědnost, snížení dětské kriminality 
a ochranu před sociálně patologickými jevy. V tom-
to kontextu proto tedy s Výborem pro práva dítěte 
Rady vlády pro lidská práva navrhuje snížit hranici 
aktivního volebního práva na úrovni komunálních 
voleb z 18 na 16 let. (Tato hranice je upravená 
speciálním zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí.) Návrh Džamily Stehlíkové 
následuje příklady některých států, kde na úrovni 
jednotlivých zemí toto právo již existuje. Ministryně 
v této souvislosti jmenovala Německo, konkrétně 
spolkové země Dolní Sasko, Severní Porýní–Vestfál-
sko a Sasko–Anhaltsko, a především Rakousko.
Případné námitce, že by se uzákoněním nižší věkové 
hranice pro účast ve volbách do obecních zastu-
pitelstev ukrátilo prvovoličům jejich „bezstarostné 
mládí“, ministryně oponuje: „Nikoliv. To je možnost 
především pro ty, kteří se na to budou cítit a budou 
mít zájem podílet se na veřejném životě.“

Podle průzkumu UNICEF se 55% českých dětí do-
mnívá, že volby jsou dobrým prostředkem k tomu, 
jak změnit k lepšímu bezprostřední okolí a život ve 
městě. Pokud by děti měly možnost, podílely by se 
rády hlavně na rozhodování týkajícím se nabídky 
aktivit pro volný čas (22%) a rozhodování týkajícím 
se školství (19%); dále by je zajímala situace v jejich 
obci (9%), kriminalita a negativní jevy.
Participace je součástí Národní strategie prevence 
násilí na dětech, schválené vládou den před koná-
ním tiskové konference. 

Jiří Majer
foto autor

nebo kroužky, které rozvíjejí děti jednostranně, biču-
jí je k vysokým výkonům, ale opomíjejí právě tu úpl-
ně přirozenou výchovu v kamarádském prostředí,“ 
shrnul Aleš Sedláček.

Paralelou ke spolkům, o nichž hovořil, jsou i pro 
neorganizovanou mládež podle Markéty Rattayové 
různá mládežnická uskupení typu školních, kraj-
ských a městských dětských parlamentů, sdružo-
vaných do Národního parlamentu dětí a mládeže. 
„Samozřejmě se v těchto dětských parlamentech 
zajímáme o běžné problémy mladých. Hlavně se 
však snažíme podporovat myšlenku aktivních mla-
dých lidí, kteří znají svá práva a povinnosti a chtějí 
být slyšeni; kteří chtějí prosadit své názory, své 
akce, zajímají se o dění ve škole, ale i v obci a třeba 
i výše,“ popsala stručně zaměření dětských parla-
mentů. „Podpora těchto struktur přinese mnoho 
nových poznatků viděných dětskýma očima: kde by 
mělo správně stát dětské hřiště, ale i to, že nám tře-
ba chybí ve školském zákoně větší podpora školních 
parlamentů, větší právo na to, být vyslyšeni a zapo-
jovat se do školních akcí,“ míní Markéta Rattayová. 
Podpora dětských parlamentů je podle ní důležitá 
i v tom, že si děti uvědomí, že mají moc něco ve 
svém okolí změnit – a že si přitom mohou třeba 
zkusit prostřednictvím grantu získat k uskutečnění 
vytčeného cíle potřebné prostředky. Neformálně se 
tím naučí věci, které se jim pak mohou v budoucnu 
hodit, myslí si koordinátorka dětského parlamentu 
šestého pražského obvodu.

Džamila Stehlíková zdůraznila, že otevření diskuse 
o spodní věkové hranici pro účast ve volbách do obec-
ních zastupitelstev vychází ze snahy změnit trend, 
kdy děti a mládež se málo účastní veřejného života, 
a pak v něj zákonitě nemají důvěru. Výbor pro prá-
va dítěte proto podle ní podporuje všechny zmíněné 
aktivity, ať už spolkový život v „klasických“ dětských 
a mládežnických spolcích, nebo spolupráci samosprá-
vy a dětských zastupitelstev, respektive dětských par-
lamentů. Ministryně Stehlíková jako konkrétní pří-
klad zajímavé aktivity uvedla Milovice, kde se dětské 
zastupitelstvo usneslo na petici žádající Parlament 
ČR, aby byl 30. červen ustanoven významným dnem 
České republiky, neboť se jedná o den odchodu po-
sledního sovětského vojáka z našeho území. Milovické 
děti jako občané tohoto města nechtějí na historii 
zapomínat, kvitovala ministryně Stehlíková.

Hovoříme-li o tom, že v rodině či v politice funguje 
participace omezeně, tak v dětských a mládežnických 
spolcích je tomu naopak, říká Aleš Sedláček (ČRDM).

Po skončení tiskové konference nastal čas i pro méně 
formální debaty s novináři (vlevo předseda ČRDM Aleš 
Sedláček)

Anketa na internetovém serveru Adam.cz 
se zajímala o názory jeho čtenářů na to, 
zda by mělo být umožněno volit do obecních 
zastupitelstev mladým lidem již od 16 let. 
Na takto položenou otázku odpovědělo do 
uzávěrky tohoto čísla Archy 
• 33% respondentů: V žádném případě – vždyť 
to jsou ještě děti. 
• 43% respondentů: Myslím si, proč to nezkusit. 
Když to funguje jinde (Německo, Rakousko)…
• 24% respondentů:  Jsem jednoznačně pro. 
Věkovou hranici bych takto snížil/a klidně 
i u krajských nebo parlamentních voleb. 
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Mladí konzervativci vydali sborník o EU
Co si myslí MK o EU aneb Co mi vadí, co se mi 

líbí a jakou bych chtěl mít Evropskou unii, to je 
titul nového sborníku Mladých konzervativců (MK), 
jehož slavnostní křest se za účasti poslance Ev-
ropského parlamentu Mgr. Hynka Fajmona (ODS) 
uskutečnil 25. června 2008 ve Vzdělávacím centru 
Mladých konzervativců. Sborník vyšel díky las-
kavé podpoře frakce Evropské lidové strany – Ev-
ropských demokratů (EPP-ED) a patronátu Mgr. 
Hynka Fajmona, který se spolu s předsedou Poli-
tologického klubu MK Matějem Trávníčkem zhostil 
i edičních prací na sborníku.

Sborník obsahuje růz-
norodá témata, od spo-
lečné zahraniční a bez-
pečnostní politiky přes 
energetickou politiku až 
po problematiku islami-
zace Evropy a vztah EU 
a Turecka. Pokrývá tak 
širokou škálu aktuální 
evropské agendy a po-
skytuje možnost refl ek-
tovat nahlížení mladých 
pravicově smýšlejících 
lidí na soudobé problé-
my EU. 

Sborník je v tištěné 
podobě zdarma k dis-
pozici ve Vzdělávacím centru MK, Zborovská 42, 
Praha 5 a v elektronické podobě na stránkách 
Mladých konzervativců, tj. www.konzervativci.cz

V rámci křtu proběhla i diskuse s Hynkem Fa-
jmonem. Žhavým tématem bylo zejména „irské 
NE“ Lisabonské smlouvě a možné alternativy 
dalšího vývoje, ale i reforma společné zeměděl-
ské politiky, rozpočet Evropské unie či strategie 
jednotlivých unijních států. Informace o dalších 
akcích Mladých konzervativců, které jsou často 
přístupné pro širokou veřejnost, ale i o akcích již 
uskutečněných můžete nalézt na výše uvedené 
internetové adrese.        

Ondřej Kremeň

1/ Jaký význam má pro mladé lidi členství 
v politicky profi lovaném uskupení vašeho typu 
-– co konkrétně jim vaše organizace nabízí? 

Mladí konzervativci jsou občanským 
sdružením sdružujícím mladé lidi 
s konzervativními a liberálními názory 
a představují vhodnou platformu pro 
jedince, kteří mají zájem aktivně se 
zapojit do veřejného dění. Mezi hlav-
ní činnosti patří pořádání přednášek 
a seminářů, vydávání periodických 
i neperiodických tiskovin a všeobecná 
podpora rozvoje politické kultury v ČR 
s důrazem na prosazování liberálních 
a konzervativních myšlenek. Vedle toho nabízejí 
Mladí konzervativci řadu společenských, sportov-
ních či kulturních akcí neformálního rázu. Členství 
v MK však především představuje možnost seznámit 
se s podobně smýšlejícími lidmi, tříbit své názory 
v diskusích se zajímavými osobnostmi, a postupně 
tak uchopit dnešní složitou dobu. 

2/ Využíváte svých kontaktů s politiky, jimž jste 
vzhledem k charakteru vašeho sdružení logicky 
nablízku, i ve prospěch širšího celku, než jaký 
představuje vaše členská základna? Pokud ano, 
uveďte prosím příklady. 

Konference, semináře a diskuse s politiky, jež 
Mladí konzervativci pořádají, a publikace, které vy-
dávají, jsou volně přístupné a dosažitelné zejména 
pro zájemce z řad studentů středních a vysokých 
škol. Mladí konzervativci jsou hnutím lidí aktivních, 
nikoli aktivistických, a proto odmítáme nátlakové 
akce, které sledují vlastní zájem na úkor celku, 
a mnohdy navíc nemají oporu v zákonech této země. 
Spíše než o vnucování názorů usilujeme o zvýšení 
informovanosti jednoho každého občana, tak, aby si 
mohl svobodně vytvořit názor. 

3/ Jak se podle vašich zkušeností zájem mláde-
že o tento typ angažování se ve věcech veřejných 
vyvíjí? (Můžete-li, porovnejte např. současnou 
situaci s obdobím krátce po Listopadu 1989, 
s poměry v době vzniku vašeho sdružení apod.) 

Mladí konzervativci vznikli v roce 1991 jako vý-
sledek studentské aktivity v dobách Sametové re-
voluce. Od té doby s příchodem nové možnosti se 
sdružovat zájem pochopitelně rostl. S opadajícím 
posametovým entuziasmem přestávala být starost 
o správu věcí veřejných dominantním tématem 
a s přicházející konkurencí jiných forem aktivního 
trávení volného času postupně opadl zájem mladých 
lidí angažovat se ve správě věcí veřejných. Politic-
ky orientované mládežnické organizace jako naše 
jsou tak postaveny před úkol tento vývoj refl ektovat 
a přizpůsobit mu svoji aktivitu. 

Matěj Trávníček
předseda Politologického klubu 

Mladých konzervativců

Anketa: Děti a mládež jako politikum?



1/ Jaký význam má pro mladé lidi členství 
v politicky profilovaném uskupení vašeho typu 
– co konkrétně jim vaše organizace nabízí?

V naší neziskové mlá-
dežnické organizaci se 
setkávají mladí lidé z celé 
České republiky se zá-
jmem o evropskou tema-
tiku a mezinárodní dění. 
Zasazujeme se o vytvoření 
sjednocené a demokratic-
ké Evropy. Mladým lidem 

nabízíme možnost stát se součástí celoevropského 
hnutí, v rámci něhož se mohou aktivně podílet na 
vytváření podoby budoucí EU. Pořádáme kampa-
ně, panelové diskuze, vzdělávací projekty a našim 
členům zprostředkováváme účast na zajímavých 
seminářích po celém kontinentě. Vítáme angažova-
né mladé lidi, kteří rádi cestují, diskutují, poznávají 
podobné nadšence a věří ve společnou evropskou 
budoucnost.

2/ Využíváte svých kontaktů s politiky, jimž 
jste vzhledem k charakteru vašeho sdružení lo-
gicky nablízku, i ve prospěch širšího celku, než 
jaký představuje vaše členská základna? Pokud 
ano, uveďte prosím příklady.

Naše česká sekce je v kontaktu s několika pro-
evropskými politiky na domácí scéně, jako jsou 
europoslanci Libor Rouček a Jana Hybášková, se-
nátor Edvard Outrata či bývalý disident a zakladatel 
strany ODA Daniel Kroupa. Partnery nacházíme ale 
i mezi lidskoprávními organizacemi, jako je Člověk 
v tísni, či mezi zahraničními osobnostmi, jako je 
Vladislav Jandjuk, zmocněnec běloruské exilové vlá-
dy. Tyto kontakty využíváme výhradně k organizaci 
akcí určených mladým lidem.

3/ Jak se podle vašich zkušeností zájem mlá-
deže o tento typ angažování se ve věcech veřej-
ných vyvíjí? (Můžete-li, porovnejte např. sou-
časnou situaci s obdobím krátce po Listopadu 
1989, s poměry v době vzniku vašeho sdružení 
apod.)

Kvalita povědomí, a tím pádem i zájem mládeže 
o EU se postupně zvyšuje a prohlubuje. Podíl na 
tom mají jistě především studijní pobyty a výměny 
v Evropě v rámci programů jako jsou Comenius, 
Erasmus či Lingua, ale i dobrovolnický program Ev-
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ropská dobrovolná služba, které významně zvýšily 
mobilitu mladých lidí. Míra společenské angažova-
nosti u nás se ovšem stále nedá srovnat například 
se západoevropskými zeměmi, což souvisí nejspíše 
i s tím, že náš vzdělávácí systém nedostatečně mo-
tivuje a informuje o hodnotách, které mohou mla-
dí lidé získat, nezůstanou-li stranou dění kolem. 
S tímto jevem se potýkáme i v rámci našich aktivit.

David Neuwirth, předseda JEF CZ 
(Mladí evropští federalisté v ČR)

Mladí evropští federalisté se loni v září zasloužili 
o to, že putovní expozice nazvaná Europeanvibes 
se nakrátko představila také v Praze. Pocity, dojmy 
a volné asociace mladých lidí ve vztahu k sjednocují-
cí se Evropě a její integritě našly na výstavě své vyjá-
dření ve fotografii, audio- a videoartu. 
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Začátkem října vznikla v rám-
ci kampaně webová stránka 
www.evropamladymaocima.cz, 
kde se shromažďují informace 
o probíhajících akcích pro děti 
a mládež. Je zde možné nalézt 
i velký počet nabídek soutěží s ev-
ropskou tematikou a prakticky 
seřazené odkazy na další informa-
ce o Evropské unii. 

Od 1. ledna do 30. června 2009 
bude Česká republika předsedat 
Radě Evropské unie. Vzhledem 
k tomu, že oblast mládeže je jed-
ním z ofi ciálních témat českého 
předsednictví, rozhodlo MŠMT již 
v červnu 2008 o vyhlášení kam-
paně pod názvem „Evropa mla-

dýma očima“, 
která bude pro-
bíhat po celou 
dobu českého 
předsednictví; 
některé akce 
proběhnou 
pod hlavičkou 
kampaně již na 
podzim 2008. 

Kampaň, na které se podí-
lí i Česká rada dětí a mládeže 
(ČRDM) a Sdružení pracovníků 
DDM, poskytuje rámec pro tradič-
ní i speciální (ad hoc) akce, které 
jsou organizovány nestátními ne-
ziskovými organizacemi, školami 
a školskými zařízeními pro zájmo-
vé vzdělávání a které se obsahově 
vztahují k Evropě, Evropské unii, 
jejím prioritám a jejímu fungová-
ní.

Stránka www.evropamlady-
maocima.cz  je hlavním infor-
mačním kanálem ke kampani. Je 
určena jak mladým, tak i pracov-
níkům s dětmi a mládeží, kteří se 
zde mohou inspirovat a mnoho 
z akcí (například zajímavé výtvar-
né soutěže) nabídnout dál v rám-
ci svých aktivit. Cílem webové 
stránky je také informovat o Ev-
ropské unii a možnostech, které 
nově nastupující generaci skýtá. 
Činí tak přehledně prostřednic-
tvím kalendáře akcí a odkazy na 
další zdroje a informace. Díky 
webu se mohou mladí kupříkla-
du přihlásit do kreativní soutěže 
pro mladé Move Your City!, která 

účastníkům ukládá umělecky 
ztvárnit jejich představy o evrop-
ském městě budoucnosti, nebo 
si vyzkoušet účast na zasedání 
Evropské rady a Rady EU v rámci 
projektu „Rozhoduj o Evropě“. 
Mimochodem, víte, jaký je rozdíl 
mezi těmito dvěma institucemi 
a jaký mezi nimi je vztah? Nejste 
si úplně jistí? 

Možná by vám účast na některé 
z akcí v rámci kampaně „Evropa 
mladýma očima“ mohla pomoci 
rozšířit si znalosti a ujasnit si ně-
které otázky. 

Jana Bělohlávková
(autorka je projektovou manažer-
kou ČRDM pro předsednictví ČR 

Radě EU v oblasti mládeže)

Kampaň MŠMT „Evropa mladýma očima“ má web

Konference o vývoji politik EU v oblasti mládeže
V pondělí 22. září otevřela Evropská komise veřejnou on-line konfe-

renci o budoucím vývoji Evropských politik v oblasti mládeže. Výstupy 
budou předány evropským politickým činitelům, kteří se jimi budou 
zabývat v rámci přípravy konkrétních opatření, jež by měly pomoci 
mladým lidem k aktivnímu zapojení do společnosti, k jednoduššímu 
získání zaměstnání a k celkovému zlepšení jejich životní situace. 

Právě neziskové organizace fungující na poli práce s mládeží a lidé 
věnující se práci s mládeží jsou podstatnými partnery pro diskusi v té-
to oblasti.

Přispějte svým pohledem do konference a podpořte tak úspěšnost 
Evropských politik: 

http://ec.europa.eu/youth/youth-policies/doc1220_en.htm.
Konference se bude odehrávat ve všech ofi ciálních jazycích EU. 

Jana Bělohlávková

Kampaň s názvem „Evropa mladýma očima“ vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýcho-
vy (MŠMT) s cílem přiblížit dětem a mladým lidem české předsednictví a fungování Evropské unie 
obecně. Do kampaně se již přihlásilo na 30 neziskových subjektů se svými projekty vztahujícími 
se k Evropě a Evropské unii. 
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Jedny z nejvýznamějších vele-
trhů cestovního ruchu ve střední 
Evropě se zaměřením na regio-
ny, které budou na brněnském 
výstavišti probíhat od 15. do 
18. ledna 2009, jsou tou nejlepší 
příležitostí, jak se seznámit s ši-
rokou nabídkou služeb v oblasti 
cestování a cestovního ruchu. 
Veletrhů se každoročně účastní 
všechny významné tuzemské ces-
tovní kanceláře i agentury, téměř 
všechny regiony ČR, regiony ze 
zahraničí, zahraniční touroperá-
toři, cestovatelé i další osobnosti. 
Všechny tyto skutečnosti vytváří 
z veletrhů Go a Regiontour ob-
chodní a informační centrum ces-
tovního ruchu.

Kongresy, golf i kulturní 
turistika

Kromě prezentace cestovního 
ruchu a turistických možnos-
tí v jednotlivých regionech ČR 
a okolních zemích bude pozornost 
věnována také několika aktu-
álním tématům – kongresové 
a incentivní turistice, kulturní 
turistice a golfu.

2. ročník veletrhu kongresové 
a incentivní turistiky opět před-
staví soustředěnou přehlídku 
aktuálních možností uskutečnění 
M. I. C. E. akcí v jednotlivých kra-
jích. Prezentace proběhne v rámci 
veletrhů cestovního ruchu ve 
dnech 15. – 16. 1. 2009 a vzhle-
dem k B2B charakteru veletrhu 
se zaměří především na zástupce 
tuzemských produkčních agentur 
a zahraniční odborné návštěvní-

ky. Veletrh doplní odborná konfe-
rence, cíleně zaměřená na proble-
matiku kongresové a incentivní 
turistiky. Záměrem konference je 
podrobně informovat o krocích, 
které je třeba uskutečnit k tomu, 
aby se jednotlivé regiony v ČR 
staly z hlediska připravenosti 
vhodnou desti-
nací pro konání 
kongresů i dal-
ších setkání to-
hoto druhu.

Ke zvýrazně-
ným tématům 
veletrhů cestov-
ního ruchu patří 
i kulturní tu-
ristika. Přehlíd-
ka kulturního 
dědictví našich 
regionů si klade za cíl podpořit 
incoming a domácí cestovní ruch. 
Vybrané kulturní památky bu-
dou prezentovány v rámci expozic 
jednotlivých regionů pod záštitou 
Národního památkového ústavu. 
V rámci tématu se uskuteční také 
odborná konference se zaměře-
ním na využití kulturního dědictví 
v rámci jednotlivých regionů ČR.

Golf je další oblastí, které je 
v nadcházejícím ročníku věnová-
na zvýšená pozornost. Téma bude 
představeno formou prezentace 
golfových klubů a hřišť, nabídek 
zájezdů s golfovou tematikou, 
služby předvedou také ubytovací 
a ostatní subjekty spojené s gol-
fovou turistikou. Druhou částí je 
pak přehlídka golfového vybavení 
(hole, bagy, oděvy, obuv…) a vy-

bavení golfových hřišť a interiérů. 
Také zde se počítá s kvalitním do-
provodným programem určeným 
pro odborníky i veřejnost.

Meeting Point – zaměřeno 
na domácí cestovní ruch
Stejně jako v minulých 
ročnících budou na dvoudenním 
workshopu zastoupeni zahraniční 
touroperátoři, kteří prodávají 
turistické možnosti České 
republiky v zahraničí. 

Oslovováni jsou především sub-
jekty ze zemí s největším potenci-
álem příjezdů do ČR. Organizátoři 
zvou k návštěvě veletrhů zejména 
touroperátory na základě poža-
davků vystavovatelů. Pro vybrané 
zahraniční touroperátory se při-
pravuje program, během něhož 
se mohou seznámit s potenciálem 
všech krajů a regionů České re-
publiky.

Doprovodný program
Součástí veletrhů cestovního 

ruchu bude již tradičně atraktiv-
ní doprovodný program určený 
odborné i laické veřejnosti. Ná-
vštěvníky oblíbený festival cesto-
vatelských filmů, fotografií a pu-
blikací GO KAMERA opět přinese 
poutavé přednášky, videoprojekce 
a besedy se známými cestovateli, 
reportéry i osobnostmi společen-
ského života.

Více informací lze nalézt na 
http://www.bvv.cz/regiontour 

Tisková zpráva – Veletrhy Brno, a.s.

Go a Regiontour – informace o cestovním ruchu

Pomáhá váš oddíl, družina, klub při opravě zříceniny, kapličky, chalupy či jiné památky? Neváhejte 
a přihlašte se! Zajímá se někdo ve vašem okolí o historii, lidové umění, architekturu? Řekněte mu o soutěži...

Ještě máte šanci v soutěži Má vlast... – uzávěrka prodloužena!
Uzávěrka přihlášek a nominací do 3. ročníku soutěže MÁ VLAST V SRDCI 

EVROPY – POZNEJ JI A CHRAŇ byla prodloužena do 28. února 2009. 
Soutěž vyhlašuje Česká rada dětí a mládeže a Památková komora ve spolupráci 
s dalšími partnery. Záštitu nad soutěží převzal pan Ondřej Liška, ministr 
školství, mládeže a tělovýchovy.

Soutěž je vyhlašována v osmi různých tematických kategoriích od prostého 
mapování památek přes jejich propagaci až po skutečnou záchranu. Kromě toho 
je členěna do tří kategorií podle věku autorů prací a mohou se jí zúčastnit jednotlivci i kolektivy.

Pravidla soutěže, přihlášky, prezentace předchozích ročníků a další informace najdete na adrese: 
http://www.adam.cz/mavlast



Rozhovor s předsedou Občan-
ského sdružení Děti bez hranic 
Mgr. Josefem Valterem

Odkud se vlastně vzal název 
vašeho sdružení – Děti bez 
hranic? Je jeho podobnost 
s názvem organizace Lékaři 
bez hranic, který se může vy-
bavit leckomu, kdo tuší, že se 
zabýváte záchranářstvím, čistě 
náhodná? 

Vidíte, a to mě nikdy nena-
padlo, spíše si vzpomínám na 
televizní mezinárodní Hry bez 
hranic se spoustou atrakcí a nad-
šených soutěžících. Název našeho 
občanského sdružení vznikl úplně 
spontánně při jedné potáborové 
akci v létě roku 2003 a nemá 
souvislost s žádným jiným usku-
pením bez hranic ani se zdravotní 
aktivitou. Povídali jsme si o mož-
nosti založení vlastního sdružení 
dětí a mládeže a přitom jsme dis-
kutovali i o názvu. 

Název někdo vyslovil, prostě 
tu najednou byl – a ostatním se 
moc líbil, jelikož v sobě spojuje 
děti a jejich radost z her a soutěží 
a také vypovídá o tom, že jsme 
partou nadšenců, kteří co do zá-
palu a obětavosti při přípravách 
a realizaci našich akcí někdy sku-
tečně neznají hranic. 
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Brali jste při vzniku Dětí bez 
hranic do úvahy, že přinejmen-
ším jedno již existující velké 
sdružení – mám na mysli Mlá-
dež Českého červeného kříže 
– je na zdravotnickou proble-
matiku zaměřeno? A pak, ná-
cvik první pomoci je programo-
vým prvkem, který lze v různé 
míře najít i u dalších dětských 
organizací – v čem tedy tkví  
výlučnost  Dětí bez hranic opro-
ti jiným spolkům?

Naše sdružení vznikalo spon-
tánně, nikoli jako kalkulace 
o zaplnění nějaké mezery na 
„trhu“, záchranářství bylo pro 
nás tématem dne. A tak jsme se 
ho chytli, bavilo nás a stále baví. 
Děti bez hranic nejsou primárně 
jen záchranářské sdružení, jsme 
sdružení pro volný čas dětí a mlá-
deže obecně a záchranářství je jen 
zajímavé zpestření, které, když 
se podá zábavnou formou a s ná-
ležitým zápalem (uvěří ten, kdo 
někdy viděl v akci bratry Vlky), 
může děti (a dospělé) poučit i po-
bavit. 

Důležitá výlučnost proti jiným 
spolkům je v otevřenosti našeho 
sdružení neregistrovaným dětem 
od šesti do osmnácti let. Jinými 
slovy: dítě může s námi jet na 
víkend nebo tábor bez jakéhoko-
li povinného členství i bez obav 
z toho, že nezapadne, protože se 
všichni znají. Nesnažíme se kon-

Doporučení od dětí je naší nejlepší vizitkou

Občanské sdružení 
Děti bez hranic

Jeremenkova 70
147 00  Praha 4

telefon: 774733 322
e-mail: info@detibezhranic.cz

www.detibezhranic.cz
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kurovat velkým sdružením; jsme 
malé sdružení, zaměřené spíše na 
jinde neregistrované děti, a snaží-
me se vymýšlet zajímavý program 
právě pro ně, s vědomím toho, 
že většinu času tráví například 
u televize či počítače. Někdy je to 
těžké na obou stranách, ale o to 
více nás těší, když se k nám děti 
vracejí a jezdí s námi pravidelně. 
A musím říct, že v poslední době 
jich je opravdu hodně a naše akce 
se příjemně rozrůstají co do čet-
nosti i kapacity. 

 
O jak početnou členskou zá-

kladnu se nyní opíráte? A jak 
velký podíl v ní zhruba mají 
děti a mladí lidé ve věku do 
26 let?

Jak jsem uvedl, nejsme primár-
ně zaměřeni na získávání členů 
– naše akce jsou pro veřejnost 
stejně jako pro členy. I tak každý 
rok přibude několik desítek čle-
nů. V současné době máme přes 
dvě stě členů, z toho 27 vedou-
cích do 26 let. 

Zkuste, prosím, načrtnout 
alespoň v hrubých obrysech 
profil typického člena nebo ty-
pické členky vašeho sdružení. 
Pro jaký typ dětí je představa, 
že náleží k partě mladých zá-
chranářů, natolik lákavá, že 
se stanou vašimi členy?

Kluk či dívka, kteří nejsou členy 
žádného sdružení, jsou alespoň 
elementárně sportovně založení 
(navštěvují nějaký sportovní krou-
žek) a jsou doma vedeni k nelhos-
tejnosti k okolí. Překvapuje nás, 
kolik k nám chodí sourozenců, 
často s sebou pak přivedou i blíz-
ké děti ze svého okolí (kamarádi, 
příbuzní): jejich doporučení je 
nejlepším zdrojem našich nových 
příznivců, naší nejlepší vizitkou. 

Ke kterým již uskutečněným 
podnikům Dětí bez hranic se 
rád vracíte, když přemýšlíte 
o tom, co se Vám a Vašim ko-
legům a kolegyním při vedení 
vašich svěřenců ve sdružení 
povedlo? A co vám naopak dělá 
starost?

Mám osobní srdeční vztah 
k našemu prvnímu turnusu let-
ních táborů (tábor Záchranná 
mise) a k místu, kde se odehrává. 
A jsem moc rád, když tam vidím 
hromadu usměvavých a spoko-
jených dětí, možná budoucích 
záchranářů. Program a zaměření 
tohoto tábora ve spojení se znač-
ným zájmem dětí považuji za náš 
největší úspěch. 

Starost mi dělá snad jen to, že 
s rozvojem sdružení a rozšiřová-

ním našich činností se pozvolna 
„drobí“ parta kamarádů a vytvá-
řejí se nové party jednotlivých 
táborů. Považuji to však za nor-
mální a zdravý vývoj z „rodinné-
ho“ sdružení na sdružení s širší 
členskou základnou. 

Máte nějaké čilejší kontakty 
s jinými dětskými sdruženími? 
Pokud ano, se kterými?

Naše kontakty s jinými dět-
skými sdruženími jsou skromné 
a spíše oficiálního rázu v ra-
dách a při přípravě Bambiriády. 
V roce 2006 jsme se stali členy 
České rady dětí a mládeže a náš 
zástupce je místopředsedou její 
revizní komise. Letos na jaře jsme 
stáli u zrodu Rady dětí a mláde-
že hl. m. Prahy a náš zástupce 
Martin Půlpán je jejím předsedou. 
Na sdružení s několika sty členy 
a jen několika desítkami dospě-
lých je to podle mě slušná aktivi-
ta. Společné akce s jinými sdruže-
ními však prozatím neplánujeme, 
s výjimkou Bambiriády, samozřej-
mě. Úzce však spolupracujeme 
se sdružením Kurzy první pomoci, 
zabývajícím se praktickou výukou 
a lektorováním první pomoci.

Co čeká Děti bez hranic 
v blízké budoucnosti? Jaké 
akce plánujete?

Nejbližší akcí je hned na začát-
ku října záchranářská víkendovka 
s názvem Záchranářský podzim. 
Na zimu plánujeme náš první 
zimní lyžařský tábor. 

V současné době také začínáme 
plánovat akce na příští rok, tedy 
výlety, víkendovky a letní tábory. 
Z důvodu letošního velkého zá-
jmu o naše letní tábory rozšíříme 
příští rok naši nabídku o dva 
nové, přičemž jeden z nich bude 
netradiční letní tábor pro dospělé 
mladé lidi, kteří odrostli táborům, 
ale láká je představa dobrodruž-
ství v rámci promyšlené celotábo-
rové hry. 

Za zásadní změnu v naší čin-
nosti považuji zahájení činnosti 
záchranářských oddílů s pravidel-
nými schůzkami po celý rok, kte-
ré je plánováno na leden 2009.

Chtěl byste závěrem Vy sám 
k danému tématu ještě něco 
doplnit? 

Jsem přesvědčen, že v době 
počítačů a konzumního života 
je činnost všech sdružení dětí 
a mládeže důležitou součástí 
zdravého vývoje společnosti a lidí, 
kteří jí věnují svůj volný čas, si 
upřímně vážím. 

Za rozhovor poděkoval Jiří Majer
foto archiv sdružení
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jsme zažili také mnoho zajímavé-
ho – navštívili jsme akvapark ve 
Vyškově, statek Hanka u Rousí-
nova (kde se trénují kaskadérští 
koně) či nafukovací atrakce v out-
doorovém centru Camping Baldo-
vec. Ani večer jsme neměli nouzi 
o zábavu, např. jsme se za necelé 
dvě hodiny naučili tancovat polku 
a čaču. Pro mnohé z nás byl však 
celý pobyt zejména vzácnou pří-
ležitostí setkat se s přáteli z dru-
hého konce republiky, které jsme 
celý rok neviděli. Většina z nás 

se už znala a tvořili jsme skvělý 
kolektiv, měli jsme i dost času na 
navazování nových vztahů a pro-
hlubování a utužování těch stáva-
jících. A tak jsme se na konci jed-
nohlasně shodli, že se pobyt skvě-
le vydařil a splnil všechno, co si 
kladl za cíl, a dokonce i mnohem 
víc. Ten příští bude nepochybně 
stejně přínosný. Rádi bychom 
poděkovali všem, kteří nás pod-
pořili: ADC Foundation, Odbor 
školství, mládeže a tělovýchovy 
Magistrátu města Brna, Spektra, 
v.d.n., NWT Computers, s.r.o., 
pan Martin Dejdar a Roman Roun 
Agency. 

Podrobnosti se dozvíte na: 
http://www.tyfl ocentrum-bm.cz/
pobyty-s-vyukou-pc/ 
(zde naleznete i výše zmíněné na-
hrávky: Rádio Kontryhel a Rychtá-
řův hlas).

Lukáš Hosnedl
(pozn. red.: autor je nevidomý 

účastník kurzu)
foto Jiřina Falková 

Euforie 2.0
Mladí zrakově postižení z celé 

republiky měli letos již podruhé 
možnost prožít nezapomenutelný 
týden s přáteli na pobytu s výu-
kou PC. Tyto pobyty pořádá Ty-
fl oCentrum Brno, o.p.s. ve Stře-
disku ekologické výchovy Rychta 
Krásensko. Cílovou skupinou 
pobytů je mládež s těžkým posti-
žením zraku ve věku 15 až 21 let. 
Počítačová gramotnost zrakově 
postižených je totiž často na ve-
lice nízké úrovni, a navíc obnáší 
nejeden obor, ostatním uživate-
lům cizí, např. speciální progra-
my, tzv. odečítače obrazovky, pří-
padně hardwarové braillské řád-
ky, které umožňují téměř úplné 
využití možností řady operačních 
systémů. Zájemců o zvládnutí 
těchto technologií je mnoho a pří-
ležitostí málo, nechce-li dotyčný 
rovnou bez přípravy skočit do 
vody, a tak tyto pobyty předsta-
vují jedinečnou příležitost. Počítá 
se i jen s minimálními znalostmi 
účastníků, leccos se však přiučí 
i znalejší uživatelé.

Výuka byla rozdělena do dvou 
bloků: Dopoledne zpravidla dvou-
hodinové přednášky na dané 
téma (editace zvuku v programu 
Sound Forge, ozvučené mobilní 
telefony či RSS, podcast a stre-
amovaná rádia), odpoledne jsme 
pak měli možnost využít získané 
znalosti v praxi. Byli jsme rozdě-
leni do dvou skupin a obě měly 
nezávisle na sobě v rámci work-
shopů pracovat na projektu, je-
hož výsledkem byla půlhodinová 
nahrávka rozhlasového vysílání. 
Nahrávky jsme pak prezentovali 
poslední večer pobytu.

Ani zdaleka jsme však netrávili 
celý týden pouze u klávesnice. 
V rámci volnočasových aktivit 

Odstartoval nový ročník ankety Zlatý Ámos
V sobotu 11. října 2008 byl v Praze v Národním domě na Vinohradech slavnostně zahájen 16. ročník 

ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky Zlatý Ámos 2008/2009. Žáci a studenti základních 
a středních škol mohou nominovat své oblíbené pedagogy na titul Zlatý Ámos. 

Do přihlášky je třeba napsat stručnou charakteristiku navrhovaného kandidáta, popsat jednu přího-
du s ním prožitou a připojit podpisy sta osob, které s přihláškou souhlasí. To všechno do 31. prosince 
2008 poslat na adresu Klub Domino, Dětská tisková agentura, Na Nivách 314, 141 00 Praha 4. 

Formulář přihlášky i další informace jsou k dispozici na www.zlatyamos.cz. 
V lednu a únoru 2009 proběhnou regionální kola ankety. V nich budou žáci a studenti své návrhy ob-

hajovat. Na začátek března je připraveno semifi nále, ve kterém se prezentují navržení učitelé. 
Veřejné fi nále ankety se uskuteční v Praze v kongresové centru Olšanka v pátek 27. března 2009. 

DTA, tel. 603 426 422, zlatyamos@zlatyamos.cz 



Kvalitní folklorní soubory – letos 
především z Evropy, ale i z ně-
kolika vzdálenějších destinací 
– stánky tradičních řemeslníků 
a stylovou gastronomii nabídl 
koncem srpna 2008 na Ovocném 
trhu pátý ročník Mezinárodního 
folklorního festivalu Pražský jar-
mark. Jeho návštěvníci se mohli 
těšit například na vystoupení 
souborů z Itálie, Řecka, Polska, 
ale také z Izraele, Nového Zélandu 
či Japonska.  
V průběhu šesti 
festivalových 
dnů vystoupily 
na Ovocném 
trhu celkem tři 
desítky souborů, 
mezi nimi třeba 
A´ spiga rossa 
(Itálie), Poloniny 
(Polsko), Kud 
Hercegovina (Bosna a Hercego-
vina), Uri Tejman (Izrael) nebo 
Whakaari (Nový Zéland). Českou 
republiku reprezentovaly napří-
klad soubor písní a tanců Šuma-

va z Klatov, Betty z Prahy, náro-
dopisný soubor Kohoutek z Chru-
dimi nebo Vojenský umělecký 
soubor Ondráš z Brna, zápolící 
toho času o své bytí a nebytí.
I přes svou krátkou historii se 
podle pořadatelů Pražský jarmark 
zařadil mezi největší a nejznáměj-
ší festivaly v ČR (Folklorní sdru-
žení ČR jich zaštiťuje ročně 59). 
Tato zvláštnost souvisí podle nich 
i s tím, že se koná v historickém 
centru hlavního města. Festival 
se těší každoročně pozornosti 
desetitisíců Pražanů i návštěv-
níků Prahy a patronát nad jeho 
konáním přebírají vlivní lidé (letos 
předseda Senátu PČR Přemysl 
Sobotka, předseda Poslanecké 
sněmovny PČR Miloslav Vlček 
a premiér ČR Mirek Topolánek.)
K pohodlí diváků přispělo mj. 
i zdvojnásobení počtu míst k se-
zení – z loňských 250 na letoš-
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ních 500; dalších 170 míst k se-
zení pak skýtalo gastronomické 
zařízení v krytém stanu. Letos se 
poprvé podařilo přivést do histo-
rického centra rybáře. Na pořadu 
dne tak byly i zajímavé receptury 
z rybí gastronomie, tradičně pivo, 
víno, klobásy, grilovaná masa, 
brambůrky a všechno to, co k tra-
dičnímu jarmarku patří.
Organizátoři také sjednali na 
35 řemeslných stánků; kladli 
přitom důraz na jejich stylovost. 
Ve středu 27. 8. se uskutečnil 
folklorní průvod středem města 
a ve čtvrtek 28. 8. odpoledne pře-
dal představitel České rada dětí 

ČRDM udělila na Pražském jarmarku 
své ocenění novozélandskému souboru Whakaari

Ocenění České rady dětí a mládeže (ČRDM) za nejsympatičtější soubor 
si z pátého Mezinárodního folklorního festivalu Pražský jarmark odnes-
la novozélandská formace Whakaari. Po jejím podvečerním vystoupení 
28. srpna 2008 na Ovocném trhu jí pamětní list na ručním papíru, psaný 
„exotickou“ češtinou, předal předseda ČRDM Aleš Sedláček. Aplaus spo-
kojeného obecenstva, které si předtím vytleskalo od Whakaari přídavek, 
volbě ČRDM mimoděk přitakal.       -maj-

5. Pražský jarmark nabídl soubory i řemesla

a mládeže (k jejímž členům náleží 
kromě jiných sdružení i Folklorní 
sdružení ČR, pozn.) vybranému 
souboru své ocenění. 

-maj-
foto archiv FoS ČR, 

Dětská tisková agentura a autor
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Ještě jim není 
ani šest let, a vědí 
už, jak vypadá ha-
sičská proudnice. 
A jak hadice. Ane-
bo savice. A sací 
koš. A rozdělo-
vač… Na travnaté ploše spor-
tovního areálu Sboru dobrovol-
ných hasičů v Petrovicích na 
Třebíčsku se paprsky podzim-
ního slunce tu a tam odrazí od 
přílbičky některého – nebo ně-
které – z nich. Při úvodním ná-
stupu je drželi v rukou: hrála 
hymna. Teď je už ovšem mají 
nasazené; po krátkém běhu 
s hadicemi zaklekli a  snaží se 
proudem vody trefi t cíl. Hláše-
ní, které předtím kdosi z nich 
podal paní velitelce, znělo stěží 
uvěřitelně. A přece… Tihle malí 
hasiči a hasičky jsou „připra-
veni k požárnímu útoku“.

Do Petrovic se jich v neděli 
5. října 2008 sjely téměř tři stov-
ky. Podle seznamu účastníků Fes-
tivalu Přípravek Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) 
jde o čtrnáct družstev ze čtrnácti 
obcí, z jedenácti okresů osmi růz-
ných krajů. Jsou tu třeba Soptíci 
z mateřské školy v Domažlicích 
z Plzeňského kraje, malí hasiči ze 

statě jde o prezentace činností 
dětí předškolního věku, které si 
jako svůj koníček ve volném čase 
vybraly dobrovolnou hasičinu,“ 
shrnuje hlavní organizátorka 
festivalu a náměstkyně starosty 
SH ČMS Monika Homolková – Ně-
mečková. Jinak řečeno, nejedná 
se o závod, neudělují se žádné 
body, nehodnotí se pořadí; jde 
zkrátka o přehlídku toho, co se 
děti v přípravkách naučily a co už 
umějí.

A umějí toho dost. Od štafety 
využívající tělocvičného nářadí 
dostupného v mateřské školce 
přes kuželky, porážené místo 
koulí smotanou a pak prudce roz-
vinutou hadicí, až po hrané scén-
ky s hasičskými zásahy. Třeba se 
simulovanou likvidací požáru či 
vyprošťováním zraněného člověka 
z havarovaného auta. Za své vý-
kony na petrovickém sportovišti 

SDH Horní Lánov na Trutnovsku 
z Královéhradeckého kraje nebo 
jejich nošovičtí kolegové a kolegy-
ně „z branže“, okres Frýdek-Mís-
tek, kraj Moravskoslezský.

Letošní Festival Přípravek je už 
druhým ročníkem zmíněné akce. 
Co je vlastně její náplní? „V pod-

Připraveni k požárnímu útoku
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Monika Homolková – Němečková, 
náměstkyně starosty SHM ČMS  a Aleš 
Sedláček, předseda ČRDM

těší takové oblibě nejmladší gene-
race.  Nadšené „zapálení“ malých 
účastníků festivalu uznale ocenil 
i Aleš Sedláček, předseda České 
rady dětí a mládeže (ČRDM): „Je 
taky krásné to, že tady máte sbo-
ry i z úplně malinkých vesniček, 
kde třeba žádná jiná sdružení 
nejsou – v tomhle máte obrovskou 
výhodu proti ostatním,“ dodal 
předseda dětské a mládežnické 
rady, jíž je SH ČMS členem.

Myšlenka naučit už děti v ma-
teřské škole formou hry základ-
ním hasičským dovednostem 
se objevila v roce 1995. Jedním 
z prvních kolektivů, který se začal 
přípravce věnovat, je ten z Do-
mažlic. Jejich vzorem se nechala 
inspirovat řada dalších, takže loni 
tato činnost vyvrcholila uspořá-
dáním prvního festivalu v Chocni. 
Mimochodem, domažličtí Soptíci  
zvládli v Petrovicích štafetu CTIF 
(Mezinárodní technický výbor pro 
prevenci a hašení požárů) v úpra-
vě pro malé děti z mateřských 
škol.

nakonec všechny děti od pořada-
telů něco dostanou: lízátko, míč, 
medaili. 

Přípravky se podle Moniky Ho-
molkové – Němečkové zaměřují  
na kulturní vystoupení s ha-
sičskou tematikou; nacvičují se 
v nich například hasičské písnič-
ky, tanečky s hadicemi, básničky 
o hasičích i již zmíněné hrané 
scénky. „Valná většina z těchto 
dětí se už připravuje i na naše ha-
sičské sportovní disciplíny, které 
následují potom ve vyšší věkové 
kategorii a tvoří velmi podstatnou 
část náplně výchovy mladé gene-
race,“ vysvětlila hlavní organizá-
torka Festivalu Přípravek.

Jejich prezentace je zrovna v pl-
ném proudu. Po travnaté ploše 
běhají barevné postavičky plnící 
rozmanité úkoly: přeběhnout kla-
dinu, podlézt nataženou hadici, 
předat štafetový kolík – proudnici. 
Některé děti mají na sobě jednot-
né „zásahové obleky“, jiné zase 
trička a tepláky. „To záleží trochu 
na tom, jaké jsou možnosti dané 
organizace, samozřejmě i na tom, 
jaký druh vystoupení děti před-
vádí. Když někdo předvádí čistě 
hasičskou činnost, tak je logické, 
že třeba k ukázce nácviku vyproš-
ťování osoby nebo hašení ohně se 
hodí hasičská uniforma, naopak 
ke sportovní činnosti je vhodněj-
ší tričko,“ objasnila různorodost 
ustrojení hasičské drobotiny Mo-
nika Homolková – Němečková.

Velkou roli v zájmu dětí o čin-
nost dobrovolných hasičů hraje 
pochopitelně rodičovský vzor. 
„Jsme nejstarší a nejmasovější 
organizace v České republice, 
takže rodinná tradice je číslo 
jedna. Číslo dvě – to je odvěké 
dětské přání být hasičem. Hasiči 
jedou…? – Znám málo malých 
kluků, kteří se neotočí po tom 
modrém majáčku… No, a číslo tři 
jsou nadšené učitelky mateřských 
škol, které nám strašně pomáha-
jí; velmi rychle nám po republice 
přibývá mateřských školek, které 
do svých vzdělávacích programů 
zahrnují právě i preventivní prvky 
požární ochrany,“ vypočítala ná-
městkyně starosty SH ČMS hlavní 
důvody, proč se hasičské sbory 

Obsahová náplň přípravek je 
pestrá, záleží na osobnosti vedou-
cího a na tom, co si zvolí za svou 
prioritu. Programový půdorys je 
však víceméně shodný. „Děti se 
samozřejmě připravují na budou-
cí činnost u dobrovolných hasičů. 
Snažíme se jim tedy vnuknout zá-
klady určité prevence. Ale u této 
věkové kategorie jde samozřejmě 
především o to, děti zabavit. To 
za prvé,“ říká Monika Homolková 
– Němečková a pokračuje: „Za 
druhé, rozhodně se mají učit ko-
lektivnímu životu – to si myslím, 
že v dnešní společnosti strašně 
moc chybí. A za třetí, snažíme 
se jim předat takové to hasičské 
srdce. Až dospějí do věku šesti 
let, který je naší ofi ciální hranicí 
pro vstup mezi dobrovolné hasiče, 
aby si prostě řekli: Ano, chceme 
být mladými hasiči.“

Jiří Majer
foto autor
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Je to už víc 
než dvě desít-
ky let, co jsme 
se s oddílem 
vydali hledat 
mohylu, kterou 
postavili ště-
chovičtí junáci 
na paměť za-
kladatele skau-
tingu Antonína 
Benjamina Svojsíka. Měli jsme 
tehdy jen obrázek z poválečného 
časopisu Junák... 

Mohylu na nepřístupném ostro-
hu nad Kocábou vystavěl se svými 
skauty Karel Borovička, muž, kte-
rý byl tak trochu všeumělem, ale 
hlavně založil před 75 lety ve Ště-
chovicích skautský oddíl. V době 
nacistické okupace chodíval s ho-
chy do lesů a právě na tom ostrohu 
nad Kocábou skládali sliby, zatímco 
dole burácely německé motorky…

Ze Štěchovic vede spousta cest 
do kopců a do lesů – ale kde hledat 
skautskou mohylu? Po několika 
nezdařených pokusech jsme se bez-
radně zastavili mezi domky. Z vrá-
tek vyšel prošedivělý pán s otázkou, 
může-li nám nějak pomoci. Snad 
budil důvěru, že jsme mu řekli sku-
tečný cíl cesty. Ožil – prý když chvil-
ku počkáme, dovede nás. 

Cesty osudu jsou křivolaké, ale 
k cíli určitě vedou…

Když skauti těsně po válce mohy-
lu stavěli, nosili prý písek v tornách 
ze štěchovické pískovny a kameny 
z údolí od řeky. Taky vodu. Do toho 
krpálu, pěkně děkuju. Na mohylu 
osadili bronzový reliéf  s portrétem 
A. B. Svojsíka od akademického 
sochaře Jindřicha Severy, skauta 
a žáka Otakara Španiela. Odhalena 
byla v červnu 1946 a malé slavnosti 
s tím spojené se zúčastnili nejen 
četní občané Štěchovic a mnozí 
hosté, ale i vdova po zakladateli 
skautingu, paní Julinka Svojsíková. 
Karel Borovička byl v té době náčel-
níkem Středočeské župy Junáka.

V padesátých letech mohylu kdo-
si rozvalil a bronzovou desku ukra-
dl. Když se v osmašedesátém roce 
obnovil skauting, Borovičkova dce-
ra Květa (provdaná Tomanová) zalo-
žila ve Štěchovicích dívčí oddíl…

To jsme ale toho dne vůbec netu-
šili. Vždyť jsme měli jen onu malou 
fotografi i z roku 1946.

Ten šedovlasý pán nás vedl přes 
Kocábu do kopce mezi lesními škol-
kami. Na okraji lesa nám ukázal 

uzoučkou stezičku po úbočí a rozlou-
čil se. Kroutící se stezka nás oprav-
du dovedla na místo. Uviděli jsme 
ale jen tři bloky slepených kamenů, 
ležící na zemi… 

Ještě mnohokrát jsme se stavovali 
u známého domku – pozdravit paní 
Květu Tomanovou a jejího manžela, 
který nám tenkrát ukázal cestu. 

Na kopci nad Kocábou pak sklá-
dali noví členové oddílu za svitu 
pochodní slib. Oddílový. A později 
někteří i skautský. Tajně. Po deva-
desátém roce už ne tajně, ale i tak 
– málokdo věděl, kde mohyla je. 
I ležící vypadala majestátně – jako 
by chránila naše tajemství.

Letos na jaře mi zvoní telefon: 
„Tady Karel Pašek – Stopař, ahoj 
Káčo, co ti říká mohyla ve Štěcho-
vicích? Naše středisko se pustilo do 
její opravy…“ Asi jsem dál vlastně 
vůbec neposlouchala, co mi Stopař 
říká. Hlavou mi běžel úplně jiný 
fi lm… Bože, to je let… 

Statečně jsem odolávala všem 
pokusům nechat se do děje kolem 
oprav mohyly vtáhnout. A přece 
mne to neminulo. Stopař mne totiž 
požádal, abych přijela obnovenou 
mohylu odhalit. 

Byl to zvláštní pocit. 
Plácek je to známý, snad jen stro-

my o pár centimetrů povyrostly, 
ta samá hedvábná lesní tráva. Ale 
mohyla, ano, tak nějak vypadala 
na tom obrázku z poválečného Ju-
náka. A na plácku to hemžení lidí 
– snad sto padesát, snad dvě stovky!
Je 20. září 
2008. Před 
pár dny jsme 
vzpomenu-
li na Slavíně 
70. výročí úmrtí 
A. B. Svojsíka. 
A teď tady 
– osobnosti, 
jako pan Antonín Svojsík, syn za-
kladatele, vnuk a pravnuk Karla 
Borovičky, dcera Jindřicha Severy, 
místní sbor hasičů, paní starostka 
Štěchovic Miloslava Vlková, skaut-
ští sběratelé v čele s Václavem 
Noskem – Windym, Jiří Navrátil, 
místostarosta Junáka, a pochopi-
telně skauti a skautky ze střediska 
Uragan Zbraslav – od nejmenších 
až po ty, co mohylu znova postavili 
– Karel Pašek – Stopař a jeho žena 
Teddy, Martin a Lída, Mrož, Svatý 
Petr, Zrzek a mnoho dalších…

Stačí už jen symbolicky vzít za 
cíp stanového dílce, který zakrývá 
plaketu s portrétem zakladatele 
našeho skautingu – a pak stisky 
rukou a slova poděkování. Po téměř 
padesáti letech znějí tady u obnove-
né mohyly slova skautské hymny: 
„Junáci, vzhůru, volá den…!“

Michala K. Rocmanová
Foto Mrož a archiv štěchovických 

a zbraslavských skautů

Díky všem, kdo se 
na obnově Svojsíkovy 
mohyly ve Štěchovi-
cích podíleli.

Více o historii mohyly 
najdete na adrese:
www.svojsikovamohyla.ic.cz

Obnovená Svojsíkova mohyla ve Štěchovicích
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Projekt Doduhy byl spolu s dal-
šími českými projekty zaslán 
Evropské komisi, kde byl jako 
jediný projekt z České republiky 
nominován na ocenění programů 
Mládež v akci s interkulturní di-
menzí.

Zda Doduhy získá jednu ze 
sedmi cen udělovaných v Bruselu 
během Evropského týdne mláde-
že, ještě netušíme. 

Budeme držet palce! ČNA po-
zvala zástupce Duhy na setkání 
pro 200 mladých lidí, kterou po-
řádá Evropská komise ve spolu-
práci s Evropským parlamentem 
od 2. do 6. listopadu 2008.

Duha – sdružení dětí a mládeže 
pro volný čas, přírodu a recesi

V roce 2007 přijelo osm dob-
rovolníků z různých evropských 
zemí do ČR, aby se v průběhu 
čtyř měsíců podíleli na aktivitách 
v Duze, nejdříve v základních 
článcích a poté společně, v rám-
ci projektu Doduhy. Jednalo se 
o do té doby největší skupinový 
projekt mládeže, který byl v České 
republice pořádán ve spolupráci 
s Českou 
národní 
agenturou 
(ČNA).
Koordinátorka Alena Čápová byla 
za projekt Doduhy oceněna ce-
nou Národního dobrovolnického 
centra Křesadlo 2007 a Duhovou 
štafetou.

Následovalo zhodnocení situace na evropské 
úrovni v podání Bettiny Schwarzmayr, prezidentky 
European Youth Forum. O možnostech střední škol 
na poli mezikulturního vzdělávání pohovořil Josef 
Filouš, ředitel Gymnázia na Slovanském náměstí 
v Brně. K poskytnutí zevrubného náhledu na pro-
blematiku mezikulturního dialogu v první části 
diskuze přispěl dále Sri Kumar Vishwanathan, am-
basador Evropského roku mezikulturního dialogu 
a ředitel o. s. Vzájemné soužití a ředitelka programu 
Varianty společnosti Člověk v tísni Ilona Labuťová. 
Druhá část diskuze byla plná praktických zkuše-
ností a postřehů pracovníků organizací, které jsou 
s tímto tématem spojeny (např. META, AIESEC, Člo-
věk v tísni a INEX-SDA) a účastníků některých pro-
gramů na podporu mezikulturního dialogu (např. 
GLEN, EVS, AFS). Po představení organizací násle-
dovala inspirativní diskuze.

AFS Mezikulturní programy 
– tisková zpráva 

Při příležitosti Dne mezikulturního 
dialogu, který vyhlášením Evropské 
federace pro mezikulturní vzdělá-
vání (EFIL), připadl na 26. 9. 2008, 
uspořádalo občanské sdružení AFS 
Mezikulturní programy za finanč-
ního přispění České národní agentury programu 
Mládež v akci a EFIL v konferenčním sále New York 
University v Praze na Malém náměstí panelovou dis-
kuzi na téma „Jak mohou mladí lidé přispět k mezi-
kulturnímu dialogu?“. 

Do problematiky uvedla přítomné bývalá ředitelka 
EFIL Elisabeth Hardt; následoval příspěvek první ná-
městkyně Ministerstva školství, mládeže a tělovýcho-
vy Evy Bartoňové o tom, jak může ministerstvo pomo-
ci při zavádění mezikulturní výchovy do vzdělávání.

26. září – Den mezikulturního dialogu

Doduhy do Bruselu – program s interkulturní dimenzí
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zaznívají zdravice a poděkování, 
také čestná salva; dítka předčítají 
císaři básně a krajský hejtman 
odevzdává mu živý dar v podobě 
indiánského bojovníka. Jeho Cí-
sařská Milost uděluje vyznamená-
ní těm, kteří se nejvíce zasloužili 
o obnovení budovy herberku, jeho 
výzdobu a zařízení. 

Zpívá se vlastenecká píseň Kde 
domov můj a Hej Slované! A pak 
už nastává slavnostní okamžik – 
Jeho Veličenstvo přistupuje k bílé 
plachetce u vchodu – plachetka 
padá a objevuje se nápis Herberk 
Ferdinanda Dobrotivého. Aplaus 
a provolávání slávy nebere konce. 
A také ještě zdaleka není konec. 
Je tu další zahalená deska – a hle 
– podobizna císaře v životní veli-
kosti, jako alegorie: panovník drží 
v pravé ruce budovu herberku, 
zatímco po jeho levé dlani kráčejí 
mladí turisté. Přípitek šampaň-
ským na zdar dní budoucích ne-

smí chyběti… 
Následuje volná 

prohlídka herberku 
– tedy ubytovny 
pro mladé turisty 
a další příchozí. 
Dolnímu patru vé-
vodí společenská 
místnost s piánem, 
jídelna a obnovená 
kuchyně. Kdeže 
jsou ty časy zrezi-
vělých pánví a za-
prášených konviček 
– přesto jako me-
mento mezi lesk-
noucím se nerezem 

a modří stojí historická váha…
Masivní kotle ve sklepení, o nichž 
se již před třemi lety mluvilo jako 
o „c.a k. starožitnosti“, ještě čeka-
jí na zrestaurování. 

Prvnímu patru vévodí herna 
s mamutem a originálními hrami 
pánů Skočka a Paláta. Tam se 

Ferdinand Dobrotivý (1793 – 1875) 
byl korunován za velkých ovací v roce 1836 v chrámu sv. Víta na 
českého krále. Těšil se velké popularitě současníků. Přestože byl vážně 
nemocen (trpěl epilepsií), snažil se svědomitě vykonávat své vladařské 
povinnosti. Mimo jiné hovořil šesti jazyky, miloval botaniku, uměl 
zacházet s mikroskopem. Podporoval industrializaci a technický pokrok. 
Nezapomínal ale ani na chudé, budoval dobročinné ústavy pro dělnictvo, 
rozdával milodary… Hovoří se o něm mnohdy jako o neschopném 
panovníkovi – snad proto, že nevedl velké války a nebyl krutovládcem 
– naopak, byl slušným a skromným člověkem. Nekladl překážky ani 
národním snahám českých vlastenců. Po abdikaci v r. 1848 dožíval 
v Praze a v Zákupech nedaleko Sloupu, milován místními obyvateli.  

Sláva! Vivat! Ať žije císař! 
a další podobné oslavné výkři-
ky zazněly toho dne mnohokrá-
te a z mnoha hrdel. Trachtace 
to byla veliká – vždyť také bylo 
proč! V onen den – tedy v sobo-
tu 13. září léta Páně dva tisíce 
osm mělo více než 170 hostí 
tu čest nejen přivítati Jeho 
Veličenstvo císaře Ferdinanda 
Dobrotivého, ale především býti 
přítomno slavnostnímu odha-
lení Herberku, kterýž císařovo 
jméno na jeho věčnou památ-
ku ponese. Herberk tento jest 
odnedávna majetkem tomíků, 
tedy Asociace turistických od-
dílů mládeže, a jakožto budova 
v podstatě vstal z mrtvých, byv 
tomíky zgruntu opraven, aby 
měli, uondáni vycházkami po 
okolní úchvatné přírodě, kde 
hlavu složiti. 

Mezi hosty byly i osobnosti slo-
vutné, jako hejtman Libereckého 
kraje Petr Skokan, radní Příkaz-
ský, tomíci, generalita Klubu 
českých turistů, zástupci Junáka, 
Pionýra, České rady dětí a mlá-
deže, zástupci Liberecké oblasti 
KČT, historici Jiří Rak a Milada 
Sekyrková, ředitelka Středočeské-
ho muzea Eva Balaštíková, sloup-
ská místostarostka Jana Pejčino-
vičová a mnoho dalších. 

Poté, co se hosté shromáždili 
před herberkem a zazněly úvodní 
skladby, seznámil shromážděné 
s pohnutou historií vily Tomáš 
Novotný, předseda Asociace TOM. 
O osobnosti císaře Ferdinanda 
Dobrotivého pak promluvil histo-
rik Jiří Rak. 

A tu již vjíždějí na prostranství 
mezi shromážděnými dva histo-
rické vozy a přítomní vítají Jeho 
Apoštolské Veličenstvo císaře 
Ferdinanda Dobrotivého a jeho 
suitu. Hudba vyhrává marše, 

Zpravodaj ČRDM o výchově 
a využití volného času dětí a mládeže
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Jak jsme vítali císaře aneb U tomíků na Sloupu
mohou vyřádit mladí i starší. Pří-
tomní mohou zhlédnouti výstavu 
fotografi í – Fotokrásy kolem nás 
a snímky Milana Blšťáka Sloup 
a jeho starý kabát. A pak už jen 
úhledné pokojíčky s válendami 
a palandami a novoučké koupel-
ničky prvního i druhého patra. 

Program pokračuje pohoštěním, 
hudebním vystoupením Podě-
bradského mládí, možností zkusit 
se svézt na vysokém historickém 
velocipédu, hromadným focením 
a zpěvem Veroniky Garajové. Slí-
bená montgolfi éra pro nepříznivé 
počasí nevzlétla, ale všichni pří-
tomní se dobře baví a nikomu se 
nechce domů… 

A tak přejme Herberku Ferdi-
nanda Dobrotivého, aby ve dnech 
a létech následujících se mu pod 
opaterou tomíků dařilo a aby pod 
jeho střechou našlo útulek mno-
ho mladých lidí. Že se jim tam 
bude líbit, o tom není pochyb. 

Michala K. Rocmanová
logo Herberku Jiří Chour

foto na straně 19 Pavel Trantina 
a autorka
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Na počest císaři vypálila čestná jednotka C. a K. vojska 
hromovou salvu 

Jeho Císařská Milost blahosklonně 
naslouchá veršování dítek

Přivítání Jeho Milosti císaře Ferdinanda se ujala osoba 
nejpovolanější -– vrchní tomík Tomáš Novotný

Nápadité netradiční hry pánů Skoč-
ka a Paláta byly vítanou zábavou

Herberk Ferdinanda Dobrotivého Společná daguerrotypie na památku jednou udělá radost vnoučatům...

V popředí hejtman Libereckého kraje, 
za ním direktorka kanceláře ČRDM



Problém je především v tom, že není možné akre-
ditovat dobrovolníky, kteří jsou členy organizace. 
Stávající systém rozlišuje mezi vysílající a přijímající 
organizací, přičemž „vyslaný“ dobrovolník nemůže 
být členem organizace přijímající. Z tohoto důvodu 
je zákon pro většinu klasicky působících sdružení 
dětí a mládeže prakticky nepoužitelný – leda by si 
například skauti měnili své vedoucí s pionýry.

Bývalý předseda ČRDM Pavel Trantina, formulující 
některé výhrady ke znění zákona o dobrovolnické 

službě („Bude dobrovolnictví podle zákona i nadále 
jen pro úzkou kastu vyvolených?“, 2006)Aby vztah státu a občanského sektoru byl co možná 

nejčistší a nejprůhlednější, stát by měl jasně formu-
lovat své priority i to, jak chce které z nich posky-
tovat – a také financovat. Neziskové organizace pak 
mohou reagovat odpovídající žádostí o dotaci. 

Někdejší předsedkyně ČRDM Jana Vohralíková 
v proslovu k účastníkům Setkání v Senátu, 

reflektovaného v redakčním článku „Stát si u vás 
vlastně platí služby“, 2005

Táta má mámu, máma má maso a neziskové or-
ganizace mají stát. Poslední spojení do slabikáře 
nenatiskli, ale je stejně důležité, samozřejmé, zná-
mé. Třetí rodič je ten nejchudší. Všichni ho přesto 
potřebují, spoléhají na něj, důvěřují mu. Plánuje 
s námi totiž prázdniny i volný čas dětí. Občas si je 
dokonce vyzvedne na celý víkend. Pomůže, pokud 
bojujeme s nějakou závislostí. Rozvíjí talent dítěte.

Marie Moková – Hromča ve fejetonu 
„Třetí rodič na podpoře“, 2005

V neděli 14. srpna před půlnocí odjela z pardubic-
kého nádraží výprava mladých lidí z Pardubického 
a Královéhradeckého kraje do Tater. Jednalo se 
o účastníky dobrovolné desetidenní brigády na 
likvidaci škod způsobených ničivou vichřicí v zá-
věru loňského roku. Pořadatelé akce, chrudimské 
Občanské sdružení Altus a královéhradecká Ali-
ance dětí a mládeže, vyzvali k účasti mladé lidi ze 
svých regionů. „Hned zpočátku se k nám připojili 
kamarádi ze Samostatné dětské organizace Vlčata 
Rabštejnská Lhota, kteří jsou stejně jako my členy 
České rady dětí a mládeže. Někteří další se přihlási-
li ze zájmu o věc a z lásky k horám a přírodě,“ říká 
jednatel Občanského sdružení Altus Roman Málek. 

Ze zpravodajského příspěvku 
„Mladí Češi pomáhali Tatrám“, 2005

Současný rodič by měl vědět o tom, že jeho dítě 
s pravděpodobností rovnající se jistotě potká droga. 
A že k němu přijde daleko snáz než  před rokem 
1989. Jestliže tehdy bylo třeba velkého úsilí na to, 
aby se k ní někdo dostal, dnes je tomu naopak. 
Droga přijde za ním sama – přinejmenším v podobě 
tabáku, alkoholu, marihuany nebo extáze. Dítě by 
proto mělo být  připraveno tak, aby dokázalo nabíd-
ku odmítnout: v rozhodující chvíli to totiž bude jen 
na něm. 

Pracovník elitního protidrogového policejního útvaru 
Mgr. Břetislav Brejcha při neformálním posezení 

s mladými lidmi z Národního parlamentu dětí a mlá-
deže v pražské kavárně Vesmírna 

(„Protidrogová Vesmírna“, 2005)

Vybráno z Archy 2005 – 2006
Deset pestrých let 
České rady 
dětí a mládeže


