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Vnímání • Krajské rady dětí a mládeže • Přerovská CVVZ byla „vesmírná“ i „komorní“ • Ladíme tu vysílače pozitivních vln •  Pojďme spolu více mluvit • Tři 
otázky pro Davida Kabele • Nejvyšší orgán ČRDM přijal další krajskou radu • Turisticko-tábornická olympiáda posedmnácté • Samhain 2008 v Nasavrkách 
• Evropa pro mladé • Na ostrově Mauritius s princem Edwardem • Regiontour 2009 zvýrazní i kulturní turistiku • Neziskovkám se otvírá nová cesta 
k financím • Přípravy setkání mládeže z celé Evropské unie • Multikulturní seminář • „Nás se to týká“ • Deset pestrých let České rady dětí a mládeže 
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... to je taková pozoruhodná 
vlastnost. Každý z nás lidí ho 
má nastavené jinak. Proto se 
s někým můžeme smát, jezdit 
na kole, studovat. S jinými tvořit 
umělecké dílo, debatovat nad 
rozdílnými názory a nebo se také 
pěkně rozčilovat, hádat a třeba 
i poprat. Nejde jen o vnímání 
druhých.

Například jsem se na netu 
přesně dočetla, že vnímání barvy 
vzniká v lidském mozku, přičemž 
oko slouží jako čočka, která 
rozkládá vlnovou délku světla. 
Schopnost vidět a vnímat barvy 
je složitým jevem, v němž se se-
tkává fyzika s biologií. A přitom 
se jednoduše říká „vidím modrou 
oblohu“. Někdy ale není důležité, 
co vidíme. 

Takoví delfíni mají vyvinuté 
více mimosmyslové vnímání. 
Mozek delfína je uzpůsoben 
k tomu, aby vnímal odraz, 
který se k němu vodou zpětně 
vrací. Interpretuje jej jako 
určitý ,,obraz zvuku“ ve svém 
okolí. Podle toho určí nejen 
velikost kořisti, ale i její směr 
a vzdálenost. 

A také máme podprahové vní-
mání, vnímání pomocí třetího 
oka, hudební vnímání, sociální 
vnímání a dokonce celou psy-
chologii vnímání. Myslím, že vět-
šina tohoto trojslabičného slova 
je v nás zakódována výchovou, 
životem a taky pády a vzlety, 
které ho provázejí. 

Domov pro mě znamenají pře-
devším lidé, se kterými žiji. Už 
moc neřeším, zda je lepší bydlet 

na samotě, či ve víru velkoměsta. 
Občas se stejně každý touží za-
bednit ve své pevnosti a nepustit 
tam nikdy nikoho. V tu chvíli 
nám je jedno, že na bránu vytr-
vale někdo buší. 

Právě jsem tu tedy vysvětlila, 
proč by měly existovat krajské 
rady dětí a mládeže. To není žert, 
jen to možná jinak vnímáte. 

Oddíl, skupina, kroužek, svaz, 
hnutí... – to vše znamená pro své 
členy komunitu, ve které pravi-
delně žijí. Potkávají se, svěřují si 
své tajnosti, učí se komunikovat, 
reagovat, fungovat. Působí tu 
různé podněty, každý něco vi-
děl, slyšel, cítil. Většina to však 
prožila na stejném místě. Půso-
bila na ně stejná historie (někdy 
i hysterie) okolí, lidí a objektů. 

Dnešní doba programuje člo-
věka spíše jako jedince, kterého 
by měla nejvíce zajímat jeho in-
dividualita, maximálně nejbližší 
rodina. Fungují tu odcizující me-
chanismy a raději se přikrýváme 
anonymitou. Neměli bychom se 
spíše snažit soustředit na vzta-
hy, než osobní výkon? Není dů-
ležitá blízkost lidí, se kterými mě 
něco spojuje, než dosáhnout jen 
a jen svého cíle?

Krajské rady dětí a mládeže 
mohou vytvořit na svém území 
tolik potřebnou společnost, která 
vytvoří prostor, aby děti mohly 
vnímat něco společně. Vybudují 
si tak obrannou pevnost s jisto-
tou domova. Investují svoje ná-
pady, sílu a nadšení, aby právě 
jejich skupina rostla a nekrachla 
na tom, že každý vnímá něco 
jinak.
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Vnímání

Díky této stabilitě doplníme 
všem sdružením něco, co tu 
začíná chybět. Neříkejme tomu 
„kraje“, to zní až moc úřednicky. 
Vzniknou mikrosvěty, ve kterých 
nebude vzácnost mít opravdo-
vého kamaráda. V nejlepším 
případě ukážeme dětem, že musí 
být samy sebou, aby mohly žít 
s druhými na stejném území. 
Jan Šimáně – Galén tomu říká 
„přátelství rozrůzněných“...

Marie Molková – Hromča
Ilustrační foto Středisko Radost 

a Pionýr

INZERCE
ve zpravodaji ARCHA

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



V mnohých krajích České republiky pracují krajské rady dětí a mládeže, tvořené sdruženími 
dětí a mládeže na regionální a místní úrovni. Přispívají k většímu porozumění mezi sdruženími, 
jsou partnery místním a krajským samosprávám, přispívají ke zviditelnění dobrovolné práce 
s dětmi a mládeží na veřejnosti. Již sedm z nich je členy České rady dětí a mládeže (ČRDM), i 
řada dalších je zapojena do pořádání každoroční Bambiriády.

Součinnost ČRDM a krajských dětských a mládežnických rad (KRDM) nabrala v roce 2007 novou dyna-
miku. Již na lednovém setkání v Brně avizovala svůj zájem o členství v národní radě, mezi jejíž členy v té 
době patřily čtyři krajské rady (RADAMOK, RADAMBUK, JRDM a KRDM Karlovarska) KRDM kraje Vysoči-
na. V téže době ČRDM zároveň registrovala došlou přihlášku od Plzeňské krajské rady dětí a mládež.

Z vůle delegátů 26. Valného shromáždění (VS) ČRDM pak Plzeňská krajská rada dětí a mládeže i již zmí-
něná Rada dětí a mládeže kraje Vysočina 19. dubna k ČRDM také skutečně přistoupily. Za zmínku stojí 
v této souvislosti fakt, že přistoupivší formace z Vysočiny je početně vůbec nejsilnějším krajským mládež-
nickým uskupením u nás. 

Nový impuls do  vztahů ČRDM a krajských rad mládeže přineslo koncem října jednání 27. VS ČRDM. 
Padl na něm totiž návrh na zřízení nové pracovní skupiny, zaměřené na činnost krajských rad mládeže; vy-
tvářela by prostor  potřebný pro jejich další rozvoj pod “střechou“ ČRDM. Tento návrh přitom vzešel „zdola“, 
od samotných činovníků některých krajských rad (RDMKV, JRDM) a valné shromáždění ho podpořilo. 

Na listopadové schůzce, konané v rámci Celostátní vzájemné výměny zkušeností (CVVZ) 2007 v Třešti 
u Jihlavy, pak dostal plánovaný start činnosti zmíněné pracovní skupiny jasnější obrysy a skupina ještě 
v závěru roku 2007 začala de facto fungovat. Jednou z prvních záležitostí, na jejichž řešení se zaměřila, se 
stala otázka kompatibility stanov krajských mládežnických rad se stanovami ČRDM.

Na 29. VS ČRDM, konaném 13. listopadu 2008, byla za členskou organizaci ČRDM přijata Rada dětí a 
mládeže hl. m. Prahy. Počet dětských a mládežnických krajských rad zastřešených radou národní se tím 
zvýšil na sedm. (O nově přistoupivší Radě dětí a mládeže hl. m. Prahy se dočtete na str. 10 – 11.)

Krajské rady dětí a mládeže mají rozličnou historii, liší se počtem a složením svých kolektivních členů 
(dětských a mládežnických sdružení), vykazují různou míru činorodosti, společenského vlivu i prestiže. Tato 
nesourodost je dána jejich odlišným vývojem v nedávné historii dětských  mládežnických sdružení u nás.

- red-
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Krajské rady dětí a mládeže

Kontakt:

Jihomoravská rada 
dětí a mládeže
Česká 11 
602 00 Brno 

www.jmdeti.cz
E-mail: info@jmde ti.cz

Jihomoravská rada 
dětí a mládeže 

Sdružuje dětské organizace na 
krajské úrovni, je místem pro pro-
pagaci sdružení, poradcem kraje 
v otázkách mimoškolní výchovy. 
Jejím posláním je propagovat dět-
ské hnutí jako takové, prosazovat 
požadavky svých členských orga-
nizací a být prostorem pro vzá-
jemnou komunikaci mezi členy.

Je členem České rady dětí 
a mládeže a jejím partnerem pro 
Jihomoravský kraj. Cílem snažení 
JRDM je, aby děti v kraji prožíva-
ly spokojené dětství a mládí, aby 
existovala velká nabídka smyslu-
plné mimoškolní činnosti a aby se 
o této činnosti vědělo.

Krajská rada dětí a mládeže 
Karlovarska, o. s.

Krajská rada dětí  a mládeže 
Karlovarska (KRDMK) je střešní 
organizace občanských sdruže-
ní dětí a mládeže. Byla založena 
v roce 2003. V současné době 
nabízí svým členům pro jejich 
rozvoj využitelné informace za 

Současné hlavní aktivity:
• Pravidelně pořádáme seminář 
pro pedagogy seminář na téma 
„Hledáme lék na dětskou krimi-
nalitu“.
• Spravujeme webový portál 
www.klubovny.cz, jehož cílem je 
mapovat a propagovat jednotlivé 
dětské oddíly v Jihomoravském 
kraji.
• Fungujeme jako zprostředko-
vatel a pořadatel mezinárodních 
výměn.
• Jednáním s úřady Statutárního 
města Brna a Jihomoravského 
kraje podporujeme široce činnost 
členských sdružení dětí a mláde-
že.

• Poskytujeme prostor k disku-
si malých a velkých organizací 
o společných tématech.

JRDM v číslech:
• Založena v roce 2003;
• 17 členských sdružení dětí 

a mládeže;
• 25000 registrovaných členů.
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Plzeňská krajská rada 
dětí a mládeže 

Plzeňská krajská rada dětí 
a mládeže (dále jen PKRDM) 
vznikla v roce 2003 jako reakce 
na krajské územní členění Čes-
ké republiky tak, aby mohla být 
odpovídajícím partnerem Plzeň-
skému krajskému úřadu v oblasti 
neziskového sektoru dětí a mláde-
že. Po úvodních letech, kdy rada 
spíše hledala konkrétní obsah své 
činnosti a drtivá většina práce 
byla realizována dobrovolnickou 
činností, je úmyslem rady v dal-
ších letech svoji činnost více zpro-
fesionalizovat. 

K úspěšným projektům Plzeň-
ské krajské rady dětí a mládeže 
patří vytvoření a následná koor-
dinace Plzeňského krajského par-
lamentu dětí a mládeže, který již 
třetím rokem plní zdárně úlohu 
tzv. participace v kraji. K dalším 
velkým projektům, které v uply-
nulých letech rada koordinovala, 
patří Bambiriády.

Členskými organizacemi Plzeňské 
krajské rady dětí a mládeže jsou:
• Junák – svaz skautů a skautek 
ČR
• Plzeňská krajská rada Asociace 
TOM
• Sdružení pro volný čas DEMA-
RO
• Plzeňská krajská organizace 
Pionýr
• Česká tábornická unie
• KANTATE Rokycany

PKRDM nezasahuje dle stanov 
do organizace a činnosti člen-
ských sdružení. Její základní 
funkcí je zastřešit tyto organizace 
a být zástupcem a dále partnerem 
při jednání se státní správou a sa-
mosprávou a dalšími subjekty. 

všech oblastí, dále pak metodic-
ké vedení a společnou propagaci 
jak směrem k politickým organi-
zacím, tak i k široké veřejnosti. 
Inzeruje činnost svých sdružení 
a sebe sama a vyzdvihuje důleži-
tost neformálního vzdělávání. 

Nejvýznamnější činností 
KRDMK jsou pravidelná setkání 
v sídlech jednotlivých občan-
ských sdružení s cílem vzájemně 
se poznávat, vyměňovat si zkuše-
nosti, připravovat společné akce 
zaměřené na veřejnost v Karlo-
varském kraji. S tím souvisí také 
soustavné informování veřejnosti 
o připravovaných akcích (regio-
nální tisk a rozhlas, TV). Podpo-
ruje vznik nových, netradičních 
aktivit, které by mohly oslovovat 
děti, mládež, rodiče, vyučující, 
politiky, zastupitele, úředníky, 
podnikatele.

Neméně důležitou součástí 
KRDMK je celotýdenní a celoden-
ní provoz Informačního centra 
pro mládež v Chebu – ICM. Toto 
je místo, kde mladí lidé nacházejí 
sumarizované a tříděné informa-
ce o životě v regionu, v ČR, ale 
také v celé Evropské unii. Jeho 
chod je zajištěn proškolenými 
dobrovolníky, absolventy vzdě-
lávacích programů podpořených 
MŠMT. ICM nabízí mladým lidem 
úzkou spolupráci při realiza-
ci malých či větších projektů. 
Nabízí jim bezplatnou podporu 
a pomoc se zpracování granto-
vých žádostí, vedením a řízením 
jednotlivých projektů, ale také 
„hlavičku“ pro neorganizované 
skupiny. 

Činnost a aktivita jednotlivých 
členů je dobrovolná, stejně jako 
v jejich „mateřských sdruženích“. 
Jedná se o lidi, kterým není lhos-
tejná výchova dětí nejen svých, 
ale jsou ochotni ve svém volném 
čase věnovat péči všem dětem 
z okolí. Pro usnadnění jejich prá-
ce pak KRDMK připravuje Vzdě-
lávací středisko, které podpoří 
rozvoj neziskových organizací 
v bezplatném, akreditovaném 
proškolení dobrovolníků pracují-
cích s dětmi a mládeží.

Hana Šnajdrová 

Kontakt:

Krajská rada dětí a mládeže 
Karlovarska
Karlova 17
350 02 Cheb 

www.krdmk.com
E-mail: krdmk@seznam.cz 

Kontakt:

Plzeňská krajská rada 
dětí a mládeže
Ledecká 23
323 16  Plzeň

www.pkrdm.org
E-mail: platzka@volny.cz

Rada dětí  a mládeže 
Jihočeského kraje (RADAMBUK)
Posláním Rady dětí  a mládeže 
Jihočeského kraje je podporo-
vat v duchu „Úmluvy o právech 
dítěte“ oprávněné zájmy dětí 
a mládeže ve snaze napomáhat 
všestrannému rozvoji mladých 
lidí po stránce duchovní, duševní, 
tělesné a sociální. Toto poslání 
naplňuje RADAMBUK zejména 

rozsáhlou čin-
ností servisní, 
koordinační, po-
radenskou i pří-
mou organizační.  
V rámci regionu 
pak především 
snahou o zlep-
šování právních, 
hospodářských, 
společenských 
a kulturních pod-
mínek vhodných 
pro jejich činnost. 

RADAMBUK dále:
• zastupuje všechny své členy 
vůči institucím a organizacím
• předávání informací mezi sdru-
ženími vzájemně i na ose úřady 
– sdružení a zpět
• propaguje jednotlivá sdružení 
a jejich činnosti na veřejnosti 
odborné (úřady a instituce půso-
bící v této oblasti) i laické (děti, 
mládež a jejich rodiče) koordinuje 
společné efektivní působení na-
venek
• organizuje společné aktivity 
(např. akce Bambiriáda, Najdi si 
svého koníčka, JVVZ a jiné)
• podněcuje pozitivní změny smě-
rem k orgánům státní správy 
a samosprávy
• legálně lobuje za oprávněné zá-
jmy svých členů

RADAMBUK vystupuje jako 
zástupce zatím 16 organizací 
a 610 jednotek, tedy oddílů, klu-
bů, skupin, útvarů a 9 997 regis-
trovaných členů.

Zpracoval Vladimír Kubát – Wiki
(autor je předsedou RADAMBUK)

Kontakt:

Rada dětí a mládeže 
Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1
370 01 České Budějovice

www.radambuk.cz
E-mail: info@radambuk.cz
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Další krajské rady mimo ČRDM:
Aliance dětí a mládeže Královéhradeckého kraje
aliancehk.adam.cz

Rada dětí a mládeže Libereckého kraje (RADAMLK)
www.icmliberec.cz

Středočeská rada pro děti a mládež
www.srdm.cz

Ústecká krajská rada dětí a mládeže
www.ukrdm.net

SPEKTRUM – Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje
www.krdmzk.cz

Rada dětí a mládeže Moravsko-
slezského kraje (RADAMOK)

RADAMOK vznikla v říjnu 2000 
ze spontánního společného zájmu 
ostravských dětských a mládež-
nických organizací. Brzy získala 
kontakty na Českou radu dětí 
a mládeže i na tehdy vznikající 
Krajský úřad a další subjekty. 
V roce 2001 došlo k rozmachu 
činnosti. RADAMOK poprvé uspo-
řádala Regionální vrcholnou vý-
měnu zkušeností (RVVZ) v městě 
Albrechticích, jako setkání vedou-
cích mnoha dětských sdružení. 
Rovněž tak se vrhla na pořádání 
Bambiriády v Ostravě, představe-
ní činností dětských a mládežnic-
kých sdružení.

RADAMOK je demokratické, 
dobrovolné sdružení, nezávislé na 
politických stranách a hnutích, 
vzniklé na základě zákona číslo 
83/1990 Sb. v platném znění(§16, 
odst. 4). RADAMOK plně respek-
tuje svrchovanost a samostatnost 
všech svých členů v souladu s je-
jich stanovami a není jim žádným 
způsobem nadřízena.

Posláním RADAMOK je podpo-
rovat v duchu „Úmluvy o právech 
dítěte“ oprávněné zájmy dětí a 
mládeže ve snaze pomáhat vše-
strannému rozvoji mladých lidí.

Kontakt:

RADAMOK
Na Mýtě 10, 
700 30 Ostrava – Hrabůvka

www.radamok.cz

Rada dětí  a mládeže 
kraje Vysočina

Rada dětí  a mládeže kraje Vy-
sočina (RDMKV) byla založena 
11. 1. 2001 (pod původním ná-
zvem Rada dětí a mládeže Jihlav-
ského kraje). Údajné rozčarování 
nad tím, že krajské rady dětí a 
mládeže nebudou mít vlastní 
fi nanční prostředky pro svoji čin-
nost ovlivnilo tehdejší aktivity, 

osobní přístup i účast na zase-
dání představenstva. RDMKV se 
podařilo hned od počátku navázat 
spolupráci s Krajským úřadem 
kraje Vysočina, a to především 
s oddělením mládeže a sportu. 
Zástupci RDMKV se průběžně 
zúčastňovali jednání komise pro 
volný čas zmíněného krajského 
úřadu.

Od data založení do 1. 3. 2003 
se kromě výše uvedené činnosti 
sešlo šestkrát představenstvo 
RDMKV a i přes řádně vyúčtova-
nou dotaci MŠMT na technické 
vybavení ( počítač, kopírka atd.) 
skončilo hospodaření RDMKV 
v záporných číslech. Členskou zá-
kladnu tehdy tvořilo 11 členských 
organizací. Na valném shromáž-
dění 1. 3. 2003 bylo zvoleno nové 
představenstvo, které si dalo za 
cíl zefektivnit činnost Rady. Byl 
podán grant na činnost RDMKV 
na Krajský úřad kraje Vysočina, 
vymyslelo se logo, založily se we-
bové stránky a začalo se aktivně 
pracovat s členy naší regionální 
dětské a mládežnické  organizace.
V roce 2004 RDMKV poprvé vyda-
la kalendář táborů skýtající uce-
lený přehled více než 50 letních 
táborů na Vysočině.Ve spolupráci 
s občanským sdružením „Na 
pohodu…“  uspořádala RDMKV 
první ročník Bambiriády na Vyso-
čině, a sice v Třebíči. Pro členská 
sdružení bylo zřízeno elektronické 
právní poradenství a cíleně se 
pracovalo na zkvalitnění služeb 
a podmínek pro práci dětských 
spolků a organizací na Vysočině.

V současné době  má RDMKV 
26 členských organizací zastu-
pujících téměř 20 000 individu-
álních členů (jde o početně nej-
silnější krajskou radu dětí a mlá-
deže u nás, pozn. red.). RDMKV 
se snaží být dobrým partnerem 
jak členským organizacím, tak 
Krajskému úřadu kraje Vysočina 

Kontakt:

Rada dětí a mládeže kraje 
Vysočina
Věžní 1
586 01 Jihlava

www.rdmkv.cz
E-mail: info@rdmk.cz

i všem spolupracujícím organiza-
cím, jako je například Česká rada 
dětí a mládeže (ČRDM), do které 
RDMKV vstoupila.

Kalendář táborů nabízí přehled 
více než 200 letních táborů nejen 
na Vysočině. Proběhly tři ročníky 
Bambiriády a RDMKV se stala 
v roce 2006 krajským koordináto-
rem této akce v našem kraji. V ro-
ce 2007 se nám podařilo dokončit 
projekt zmapování letních táborů 
na Vysočině do digitálních GIS 
map a RDMKV se stala hlavním 
partnerem Celostátní vzájemné 
výměny zkušeností (CVVVZ) 2007 
v Třešti u Jihlavy.

Našim cílem do budoucna je 
zachování a zkvalitnění součas-
né činnosti a snaha bourat zdi a 
stavět mosty mezi všemi sdruže-
ními a státními organizacemi za-
bývajícími se činnostmi spjatými 
s mimoškolními aktivitami dětí a 
mládeže.

Martin Paclík 
(autor je předsedou RDMKV)



Vesmírná. Komorní. Dvě možná až příliš nesouro-
dá slova, a přece se podařilo je spojit: pro Celo-
státní vzájemnou výměnu zkušeností (CVVZ) 2008, 
konanou v Přerově ve dnech 24. až 28. října, totiž 
platí obě. Této dobrovolné akci, při níž se v nej-
různějších oblastech vzdělávají a dále zdokonalu-
jí vedoucí malých i velkých organizací pracujících 
s dětmi a mládeží, dali sami její organizátoři 
přízvisko „univerzální“, odvozené z latinského 
výrazu pro vesmír. „Univerzální“ CVVZ navštívilo 
podle jejího náčelníka Jaroslava Biolka – Mussu-
ra přibližně 500 lidí.

Pět set lidí – je to hodně, anebo málo? Pro srovnání 
lze uvést, že v posledních letech se průměrná účast 
pohybovala přinejmenším kolem dvojnásobku.
„Méně lidí, více šancí při programu. 
Díky, Dlažko (Duha Klub Dlažka 
byla organizátorem akce, pozn.).“ 
Podepsán: Petrklíč. „Kvalita CVVZ 
– dobrý, ale těch lidí tu mohlo být 
opravdu více…“, usoudil anonym. 
Někde mezi těmito názory, opsanými 
ze Zdi nářků v přerovské základní 
škole Za Mlýnem, kde se značná část programů 
cévévézetky odehrávala, zřejmě oscilovaly – alespoň 
podle všech dalších zjištění – pocity těch, kteří 
se na několikadenní maratón (sebe)vzdělávacích 
programů do města na Bečvě vypravili.
Někdo se zapsal na program nazvaný Zimní táboření, 
někdo na Rozpočet letního tábora nebo třeba 
na Sociálně vztahové hry v místnosti. Jiné účastníky 
a účastnice zaujala zase Teorie a praxe znakového 
jazyka, Drátkování hrnců bucláků, Program 
na boulderu či Desatero asertivity. Anebo něco 
jiného. Stejně zajímavého, poučného, přínosného.
Jak to na takovém programu vypadá?
Workshop od skupiny Tam Tam Orchestra se 
rozbíhal pozvolna, v pět hodin odpoledne, kdy 
měl začínat, tam byla hrstka účastníků. Zkušení 
bubeníci tedy vzali své nástroje a předvedli, jaký 
rytmus se budou účastníci učit. Jako mávnutím 
kouzelného proutku se sál zaplnil. A po krátkém 
úvodu nastala vlastní část učení se. Účastníků bylo 
na 30, a tak mistry rytmu nečekala jednoduchá 
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úloha. Rozdělit skupinu a vytvořit z ní během 
hodiny a půl hrající kapelu. I když tomu nikdo 
nevěřil a ze začátku se mnoho lidí zdráhalo zapojit, 
výsledek byl nečekaně dobrý. Jednoduchými 
pomůckami, trpělivostí a neúnavným opakováním 
ze strany bubeníků – lektorů již po hodině skupina 
hrála rytmus samby, a to i s různými variacemi.
Na výměnu zkušeností na téma seznamovací hry 
v místnosti se oproti přihlášeným 20 lidem dostavilo 
jen 11 účastníků. Začátek, uváděný instruktorem, 
byl pomalejší a nepřišlo mnoho originálních 
nápadů, ale v druhé polovině, kdy si účastníci začali 
navzájem představovat své oblíbené aktivity, se 
seminář rozhýbal. Kromě toho, že o sobě na konci 
účastníci věděli spoustu zajímavých informací, 
tak se i navzájem obohatili o aktivity, které mohou 
používat v rámci své práce s mládeží v domech dětí, 
občanských sdruženích či na táborech.

O tom, že letošní CVVZ byla – tedy alespoň pokud 
jde o její návštěvnost – spíše „komorní“ záležitostí, 
se měl možnost přesvědčit i předseda České rady 
dětí a mládeže Aleš Sedláček: Chtěl se v Přerově 
původně zúčastnit páteční diskuse o mládežnické 
politice, ta však byla kvůli nedostatku lidí zrušena. 
Na cévévézetku se zajel podívat v neděli. Účastníci, 
s nimž tam hovořil, byli s programy spokojeni, 
jak řekl v krátkém rozhovoru pro cévévézetkový 
věstník Velký třesk. Během zmíněného interview 
mu byla mimo jiné položena i spekulativní otázka 
týkající se případné regulace CVVZ. „Myslím si, že 
by cévévézetka měla zůstat do jisté míry autonomní, 
jako je. V momentě, kdy bude nějak striktně 
řízena, organizována – ať už třeba ministerstvem 
školství nebo Českou radou dětí a mládeže – tak 
tím utrpí. Jako určitou hodnotu v ní vidím právě onu 
nezávislost, i když ta je samozřejmě trochu pofidérní, 
když do CVVZ plynou peníze z ministerstva. Ale už 
jen tím, že se na cévévézetkách volí, kde se bude 
konat příště, se spoluvytváří její specifická, tradiční 
struktura. Myslím si, že nějaký přehnaný zásah by 
nebyl úplně vhodný,“ míní předseda ČRDM.

Příštího ročníku CVVZ se ujme plzeňský tým; 
v roce 2010 zamíří zájemci o vzájemné vyměňování 
zkušeností do Chrudimi. 

Jiří Majer, Jana Bělohlávková 
Ilustrační foto Tomáš Loun

Přerovská CVVZ  byla „vesmírná“ i „komorní“
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V podkladových materiálech 
určených účastníkům letošní 
cévévézetky se to jen hemží 
slovem „univerzální“ ve smyslu 
„vesmírný“, o škole Za Mlýnem, 
kde se odehrává větší část pro-
gramů, se hovoří jako o Ikárii, 
běžné provozní informace tu 
lze získat od žlutě oděných 
dobrovolníků nazývaných „fo-
tonci“… Zkrátka a dobře, urči-
tá inspirace science fi ction je 
tady myslím zřejmá…
My jsme to chtěli trochu zlehčit, 
no.

…Jak byste stručně popsal 
mimozemšťanovi, který by prá-
vě teď přistál někde u Přerova, 
čeho je tady v těchto dnech 
vlastně svědkem?
Úplně stručně to asi nepůjde, ale 
pokusím se: Setkávají se tady tvo-
rové s dalšími jedinci svého dru-
hu. A to tvorové, kteří se na Zemi 
vyskytují v menším množství než 
ostatní, jim podobní – a sice tvo-
rové, kteří vyzařují větší aktivitu, 
větší záření a snaží se nejenom 
přijímat, ale i vysílat. Fungují tak, 
že nejsou jen pasivní, jaksi sami 
pro sebe, ale jsou zároveň i vysí-
lačem – alespoň se o to snažíme 
– velmi pozitivních vln.

Cévévézetka se skládá ze 
spousty různých programů, 
seminářů, debatních fór, work-
shopů, her. Chtěl byste nějakou 
specialitu zvlášť vypíchnout? 
Co třeba Eldorádo…?
Jezdíme – myslím tím zástupce 
naší organizace (Duha Dlažka, 
pozn.) – na cévévézetky od roku 

2001 a vždycky jsme měli pocit, 
že tam něco chybí. Což je správ-
né, protože každý má svou ideální 
představu o programu. A tak jsme 
se tyto představy snažili do pro-
gramu CVVZ dostat. Naprostou 
náhodou jsme narazili na velmi 
dobrého psychologa plus pár 
dalších, kteří se mu blížili, a po-
zvali je sem, aby podstatná část 
účastníků CVVZ měla možnost 
trochu se psychologicky vzdělat. 
Což se nám, myslím, povedlo: byl 
na to obrovský ohlas. Za druhé: 
Snažíme se ukázat, že i uprostřed 
města se dají dělat naprosto fan-
tastické sportovní aktivity. Tato 
škola byla vybrána nejen proto, 
že je asi největší, ale i proto, že je 
tu dostupný veliký park s řekou 
a zájmovými zařízeními jako je 
ornitologická stanice, loděnice, 
kuželna.. Během deseti, patnác-
ti minut se lze do parku dostat 
a strávit nějaký čas pohybovou 
aktivitou. Aby člověk zkrátka ne-
jenom seděl a poslouchal nebo 
seděl a výtvarně tvořil, ale aby se 
opravdu i hýbal – a mohl potom 
rozhýbat další lidi.
Jednou z našich hlavních akcí 
bylo tedy již zmíněné víkendové 
Eldorádo her a soutěží, které dě-
láme už od roku 1985. Postupem 
času se počet účastnických týmů 

ustálil na zhruba patnácti. Týmy 
soutěží v netradičních adrenali-
nových a recesních hrách – tako-
vých, aby je zvládli i nesportovci. 
A kousek jsme přenesli i na CVVZ 
2008. Během šestihodinové in-
tenzivní hry si účastníci vyzkou-
šeli leccos, od lanových překážek 
přes překonávaní řeky na lodích, 
na raftech až po prvky horole-
zení a kolektivní činnosti. Cílem 
bylo zachránit sebe a svůj tým 
před zlými „emzáky“ neboli mi-
mozemšťany, dostat se do urče-
ného prostoru, vybudovat raketu 
a odletět. A další aktivity? Nebu-
du vzpomínat „výtvarky“, které 
na každé cévévézetce jsou – a jsou 
velmi zajímavé, o to nic – ale dnes 
odpoledne bude kupříkladu pro-
bíhat zajímavé hudebně taneční 
cvičení s panem Vacíkem z praž-
ské skupiny Tam Tam Orchestra. 
Překvapilo mě také, že byl brzy 
plný, dobře lektorsky obsazený 
a od účastníků kvitovaný pro-
gram na hvězdárně, který jsem 
původně pokládal spíše za okrajo-
vý. Mohl bych pochopitelně ještě 
pokračovat.

Co vám dalo při přípravě 
CVVZ nejvíc „zabrat“?
Zdánlivě největší, a hlavně nejvi-
ditelnější problém byl asi s webo-

Ladíme tu vysílače pozitivních vln
Rozhovor s náčelníkem přerovské „Univerzální“ Celostátní vzájemné výměny zkušeností (CVVZ) 
2008 Jaroslavem Biolkem – Mussurem (Duha Klub Dlažka, sdružení dětí a mládeže pro volný čas, 
přírodu a recesi) 

Náčelník CVVZ 2008 Jaroslav Biolek – Mussur



9

vým zajištěním: povedlo se nám 
sice sehnat lidi znalé práce v této 
oblasti, ale bohužel až v nejzazší 
fázi; navíc jsme narazili i na 
úskalí autorských práv k přísluš-
nému počítačovému programu. 
Tím pádem nám uběhlo šest, 
sedm týdnů, což je šílené časové 
období, které jsme tak trochu 
ztratili. Úplně největší problém 
byl ale s touto školou. Paní ředi-
telka, která nám šest let slibova-
la, že zde můžeme naši akci mít 
(Přerov kandidoval na pořadatel-
ství CVVZ třikrát, pozn.), „byla 
odejita“, odvolána. To se stalo 
v září 2007 – a do dubna, května 
2008 tady nebyl žádný ředitel. 
Školu v té době vedl zástupce, 
který pak ale také odešel… Úplně 
nejvíc nám pak dalo „zabrat“ za-
jištění stravy.

Počet účastníků CVVZ v po-
sledních třech letech neklesl 
pod tisíc: loni v Třešti jich 
bylo 1400, v Ostravě přes tisíc, 
před tím v Třebíči přes 1300 
účastníků. Kolik jich máte vy?
Pokud vezmeme veškeré zapojené 
osoby včetně lektorů, pořadatelů 
a klasických účastníků, tak si 
myslím, že to číslo se pohybuje 
někde kolem pěti, šesti stovek. 
Většina účastníků sem přije-
la na celou dobu, to znamená 
od pátku až do úterka; jejich po-
čet se blíží třem stovkám. A zhru-
ba stovka jich byla jednorázově, 
třeba jeden den… Není to v žád-
ném případě tisícovka a víc, jak 
jsme předpokládali. Můj reálný 
odhad plánované účasti byl tak 
kolem sedmi stovek.

Organizační tým, který při-
pravoval tuhle cévévézetku, 
čelil vlastně od počátku kritice 
ze strany části potenciálních 
účastníků, a to hlavně ve dvou 
bodech. Jeden se týkal věkové 
hranice, kdy došlo ke zvýše-
ní oproti obvyklým šestnácti 
na osmnáct let, a ten druhý 
směřoval k termínu, považo-
vanému některými zájemci 
za příliš příhodný pro konání 
jiné akce s dětmi z jejich oddí-
lů, družin a kmenů. Jak jste se 
vypořádali s touhle kritikou? 
A nezalitoval jste koneckonců 
někdy toho, uspořádat CVVZ 
s uvedenými mantinely?
Pokud jde o termín, při zvažová-
ní všech pro a proti to pro mne 
bylo nakonec tak půl na půl 
– loni v listopadu zase, na rozdíl 
od téhle akce, naprosto nevyšlo 
počasí… Ale argument, že to ne-
chceme dělat pro mladé, myslím, 
neobstojí. V tomhle ohledu jsme 

nakonec ustoupili a povolili účast 
i šestnácti a sedmnáctiletým 
– s tou podmínkou, že budou mít 
dospělého garanta. Řada z nich 
toho také využila. A pak, hlavně 
jsme chtěli, aby se CVVZ ještě 
zkvalitnila – a aby byla opravdo-
vou výměnou zkušeností: s pat-
náctiletým borcem si většinou 
moc zkušeností nevyměním. Sa-
mozřejmě, oni jsou lepší (sáhne 
po svém telefonu) v ovládání mo-
bilu, v práci na počítači, ale tohle 
k práci s děckama zase většinou 
příliš nepotřebuji…
Samozřejmě, zaregistrovali jsme 
nepříznivé ohlasy včetně vyjádře-
ní České rady dětí a mládeže, že 
diskriminujeme mladší část ve-
doucích. A tak jsme řekli: Dobrá, 
komu je šestnáct, sedmnáct let, 
může přijet, za splnění podmínky 
garanta.
Co nám opravdu bralo trochu 
energii, byla velmi nepříznivá re-
akce některých lidí, kteří se nám 
snažili sdělit nejenom co bychom 

měli a neměli dělat, ale dokonce 
i jak bychom to měli dělat. Na in-
ternetovém fóru jsem se zpočátku 
jednorázově snažil vysvětlit dů-
vody, proč a za jakých podmínek 
cévévézetku děláme. Když jsme 
zakoupili příslušný program, 
„podařilo“ se mi ale smáznout 
podstatnou část diskuse, což asi 
také nebylo ideální… Po zkuše-
nosti z jiných diskusí jsme se 
pak rozhodli věnovat se přípravě 
programu a nediskutovat. Protože 
dohadovat se o tom, jestli termín 
konání má být takový, nebo ma-
kový, když už je přitom stejně 
jednou daný – a začínají se od něj 
odvíjet i důležité smluvní vztahy 
– nám přišlo jako kontraproduk-
tivní.
A ptáte-li se, jestli jsem zalitoval 
přehození termínu, pak říkám: 
Ano, trochu ano. Jsem si vědom 
toho – a bavili jsme se o tom 
i s dalšími vedoucími – že kdy-
by se CVVZ konala jindy, asi by 
i účast na ní byla jiná. Ale po řa-
dě příznivých ohlasů jsme oprav-
du čekali větší účast.

Co byste popřál svým násle-
dovníkům, kteří od vás příští 
rok převezmou pomyslný štafe-
tový kolík CVVZ?
Já bych jim popřál, aby se jim 
povedla cévévézetka taková, ja-
kou oni chtějí, aby účastníci byli 
spokojení, aby jich tam přijelo co 
nejvíc – a toto maximum aby bylo 
uspokojeno ve svých požadavcích. 
Alespoň na takových osmdesát, 
devadesát procent.

Za rozhovor poděkoval Jiří Majer
Foto autor a Tomáš Loun



Rada dětí a mládeže hlavního 
města Prahy (RDMP) vznikla 
jako logická reakce na existen-
ci podobných zastřešujících 
organizací v dalších krajích 
ČR. Jejich úkolem je částečně 
přebírat úlohu České rady dětí 
a mládeže (ČRDM), celostátní 
„ochranné ruky“ občanských 
sdružení, na krajské regionální 
úrovni. I snahou pražské rady 
tak je a bude všestranná pod-
pora organizací, které zaplňují 
volný čas dětí smysluplnými 
aktivitami. 

Myslíme si, že inteligentní na-
plnění zálib a koníčků dětí je 
úkol, který stojí za dlouhodobou 
materiální i morální podporu. 
Tu si sdružení mohou do značné 
míry zajistit sama – ale na něco je 
prostě lepší být součástí většího 
celku. Pomoc se získáváním dota-
cí, hromadná propagace činnosti 
neziskovek, jednání s rozhodu-
jícími veřejnými orgány, právní 
poradenství – to jsou situace, se 
kterými si mohou jednotlivá sdru-
žení vzájemně výhodně pomáhat. 
Koneckonců, cíl všech takových 
neziskových organizací pro děti je 
podobný a není nutné se navzá-
jem oddělovat a atomizovat více, 
než je nutné. 

Vzhledem k dlouhodobé vizi 
národní rady dětí a mládeže, 
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která se snaží přenechávat malá 
a lokální sdružení právě kraj-
ským radám, bylo zřejmé, že 
i pražská rada musí v nejbližší 
době zahájit svou činnost. Tak 
se také stalo v květnu letošního 
roku, kdy RDMP založilo prvních 
šest organizací. Iniciativa vzešla 
z úplně malinké organizace – In-
formačního centra oddílů a klu-
bů, mezi šesti odvážnými byla ale 
také pražská buňka velkého ce-
lostátního sdružení Pionýr. Nová 
sdružení, která budou vznikat na 

území hlavního města, nebudou 
již přijímána do ČRDM, a jejich 
přirozeným útočištěm se tak sta-
ne právě pražská Rada. 

Rada dětí a mládeže hl. m. Pra-
hy by se ale chtěla stát nejenom 
jakousi úlitbou pro více či méně 
„povinnou“ integraci malých 
sdružení do vyšších celků. Chtěla 
by hrát úlohu profesního sdruže-
ní – chcete-li, cechu – pražských 
neziskovek pro děti a mládež. 
A naše plány, vize i rozpracova-
né úkoly se snaží této ideji do-
stát. Jedním z prvních projektů, 
které připravuje pražská Rada 
v současné době, je projektem na 
nově vzniklou organizaci nema-
lým a nepochybně v budoucnu 
i sledovaným – uspořádání první 
pražské regionální vzájemné vý-
měny zkušeností (RVVZ). Pilotní 
ročník jednodenního semináře 
připravuje RDMP na říjen roku 
2009, v současné době probíhá 
diskuse o organizaci, strukturo-
vání, a zejména programu praž-

Kontakt:

Rada dětí a mládeže 
hlavního města Prahy 
Senovážné nám. 977/24 
116 47 Praha 1

www.prazskarada.cz
email: 
predseda@prazskarada.cz

Pojďme spolu více mluvit Rada dětí a mládeže 
hlavního města Prahy 
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Tři otázky pro Davida Kabele
David Kabele je členem  Před-

stavenstva Rady dětí a mládeže 
hl. m. Prahy

V medailonku RDMP jste se 
zmínil o problému jisté „anony-
mizace“ respektive „atomiza-
ce“ sdružení, na niž se pražská 
krajská rada bude snažit hle-
dat odpovídající řešení. Mohl 
byste tuto tezi rozvést?

Myslím si, že to vyplývá hodně 
z toho, že počet dětí jakožto cílo-
vých příjemců služeb neziskových 
organizací je prostě omezený. 
Dětí je čím dál, tím méně a dět-
ská a mládežnická sdružení mezi 
sebou „bojují“. Bylo by to samo-
zřejmě správně, kdyby ten „boj“ 
byl rovný, kdyby tady existoval 
normální otevřený „trh“ nezisko-
vých sdružení. Obávám se ale, že 
tomu tak úplně není. My (RDMP) 
si myslíme, že lepší variantou by 
byla spolupráce na konkrétních 
projektech, na táborech, třeba 
i kroužcích. Máme za to, že tohle 

by bylo mnohem efektivnější pro 
další fungování neziskových orga-
nizací pro děti – a tomu bychom 
také rádi napomohli.

Stačila se Krajská rada 
dětí  a mládeže hl. m. Prahy 
již kontaktovat s některými 
svými souputnicemi?  Jednala 
už s nějakou jinou krajskou 
radou? 

Některé krajské rady jsme kon-
taktovali už na začátku našeho 
působení, ještě předtím, než jsme 
vůbec vznikli, ale to byly otázky 
spíše technického rázu. Šlo vy-
loženě o organizační problémy, 
s nimiž jsme se tehdy potýkali. 
V současné době se snažíme „roz-
jet“ koncept pražské rady dětí 
a mládeže a zmapovat problema-
tiku pražských volnočasových 
aktivit pro děti. Musíme nejdříve 
obhájit svoji pozici tím, že bude-
me fungovat tam, kde jsme, a až 
poté můžeme případně pracovat 
na nějaké širší koncepci.

Co je podle Vašeho názoru 
leitmotivem pro vstup krajské 
rady dětí  a mládeže do rady 
národní? Co je tam vlastně 
„táhne“, pokud je tam tedy 
skutečně něco „táhne“?

Já si myslím, že je to v podstatě 
naprosto logický krok, protože 
Česká rada dětí a mládeže má vizi 
toho, že by do ní měly vstupovat 
pouze velké organizace, třeba 
celostátní. Tendence odštěpovat 
menší sdružení do krajských rad 
je podle mě evidentní –  a potom 
nastává zákonitě situace, kdy tato 
„zastřešující“ organizace krajská 
bude integrována do národního 
celku, nikoli jednotlivé malé or-
ganizace. Chápu to zkrátka jako 
další hierarchický postup.

Pro nás je členství v ČRDM 
výhodné v tom, že jsme schopni 
lépe komunikovat v rámci národ-
ní rady, neboli bavit se o daných 
tématech v určitém vyšším celku. 
A pokud by se v budoucnu vy-
skytla nějaká obecnější témata tý-
kající se vysloveně rad s krajskou 
působností, také se asi budou na 
půdě národní rady, třeba i v rám-
ci jejího Valného shromáždění, 
lépe řešit. 

-maj-

ské RVVZ. Vzájemná výměna 
zkušeností bude otevřenou plat-
formou pro dialog mezi zástupci 
jednotlivých organizací pro řešení 
problémů, se kterými se pražské 
neziskovky potýkají. Budeme 
hledat odpovědi na otázku stále 
větší anonymizace – atomizace  
jednotlivých sdružení. RVVZ bude 
místem, kde v tvůrčím prostředí 
bude možné diskutovat o menších 
i větších společných projektech 
pražských sdružení, ale i vzájem-
ně řešit praktické problémy, které 
při práci s dětmi ve městě i mimo 
něj nastávají. Budeme rádi, když 
nám s programovou částí pomo-
hou také členové a vedoucí praž-
ských organizací. To, o čem bu-
deme na první pražské vzájemné 
výměně zkušeností mluvit, to si 
budou moci zvolit sami účastníci 
debat. V nejbližší době bude na 
našich internetových stránkách 
www.prazskarada.cz zprovozněna 
diskuse, díky které budeme lépe 
zjišťovat, co samotné organizace 
v současné době nejvíce „pálí“ 
– a s čím bude moci i RDMP v bu-
doucnu pomáhat. 

Vzhledem k nepřebernému 
množství míst, organizací a in-
stitucí, které se věnují volnoča-
sovým aktivitám dětí a mládeže, 
se další rozpracovaný projekt 

pražské Rady zaměřuje právě na 
mapování „trhu“ volnočasových 
aktivit pro pražské děti a mlá-
dež. Internetová aplikace, rejstřík 
a vyhledávací systém na strán-
kách Rady by do budoucna měla 
sloužit široké veřejnosti – dětem 
a jejich rodičům při plánování ná-
plně dlouhých odpolední. Sledujte 
stránky www.prazskarada.cz. 

Pakliže bychom pomohli dětem 
najít činnost, která je baví, a or-
ganizacím tuto činnost zajišťující 
zase pomohli k tomu, aby ji moh-
li i nadále dětem nabízet – pak 
bude úkol RDMP  splněn. Není to 

ale cíl jednorázový ani jednodu-
chý; jeho plnění by mělo být po-
sláním každé kvalitní organizace 
pro volný čas dětí a mládeže. Čím 
více nás bude a čím více spolu 
budeme hovořit a spolupracovat, 
tím rychleji se tomuto cíli budeme 
přibližovat. To není proklamace 
ani fráze, to je náš cíl.

David Kabele (DTA), 
člen Představenstva RDMP 

USTAVUJÍCÍ ČLENOVÉ

• Informační centrum oddílů 
a klubů o. s.

• Klub Domino, dětská 
tisková agentura

• Občanské sdružení Děti bez 
hranic

• Pražská krajská rada 
Asociace TOM

• Pražská organizace Pionýra

• Sdružení turistických 
a tábornických oddílů
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macemi Představenstva ČRDM. 
Předseda České rady Aleš Sedlá-
ček v tomto bodu programu reka-
pituloval nejdůležitější události, 
k nimž došlo od jarního VS, ať 
už se týkaly činnosti Kancelá-
ře ČRDM, Představenstva nebo 
pracovních skupin Rady. Zmínil 
se kromě jiného o zdárně dokon-
čeném auditu účetní uzávěrky 
za rok 2005 a rozpracovaném au-
ditu za rok 2006; na základě do-
poručení revizní komise Předsta-
venstvo rozhodlo, že ČRDM bude 
dobrovolně auditovat uzávěrku 
každý rok. Pokud jde o ekonomic-
ké záležitosti probírané na VS, 
patří k nim jistě i odsouhlasení 

návrhu rozpočtu na rok 2009, 
jakož i nezměněné výše členských 
příspěvků.

Předseda České rady rovněž 
připomněl letošní Bambiriádu 
a přípravy jejího dalšího ročníku 
rezonujícího s předsednictvím ČR 
v radě EU. Organizátoři upřed-
nostňují kvalitu a rozmístění 
bambiriádních měst ve všech kra-
jích před jejich celkovým počtem 
a chystají zajímavé doprovodné 
akce (kulaté stoly, charitativní 
akce ve prospěch kosovské školy 
aj.). Delegáti VS rovněž obdrželi 
materiál týkající se zamýšlené 
výstavy u příležitosti Bambiri-
ády – jde o další způsob, jak se 

Nejvyšší orgán ČRDM přijal další krajskou radu
Řady členských organizací 

České rady dětí a mládeže 
(ČRDM) rozšířila Rada dětí 
a mládeže hl. m. Prahy. Sta-
lo se tak 13. listopadu 2008 
na 29. Valném shromáždění 
ČRDM, jejíž počet členů se tím 
aktualizoval na 94. Delegáti 
rovněž odhlasovali dvojí změ-
nu ve složení Představenstva 
ČRDM: odstoupivšího Pavla 
Trantinu nahradil Tomáš Na-
vrátil (Junák); dalším členem 
Představenstva se stal Jiří 
Peterka (Together Czech Repub-
lic). 

Přijetím Rady dětí a mládeže hl. 
m. Prahy se počet krajských rad, 
které jsou členy ČRDM, zvýšil 
na sedm. Valné shromáždění na-
proti tomu odhlasovalo nepřijetí 
dalších dvou adeptů na členství 
v České radě, a to občanských 
sdružení Atmosféra a Mezera. 

Jak ze záznamů z posledních VS 
vyplývá, „malé“ dětské spolky 
s výrazně regionální, respektive 
lokální působností zůstávají z vů-
le nejvyššího orgánu ČRDM vcel-
ku často před pomyslnou bránou 
národní rady. U některých od-
mítnutých sdružení jde nicméně 
o stav dočasný – mohou se totiž 
pod „střechu“ ČRDM následně 
dostat prostřednictvím členství 
v krajské mládežnické radě, po-
kud je tato členkou rady národní. 
S přihlédnutím k diskusi, která 
se mezi přítomnými delegáty 
před hlasováním o (ne)přijetí no-
vých členů rozvinula, 29. Valné 
shromáždění oběma odmítnutým 
spolkům doporučila vstoupit 
do příslušných krajských rad.

Jednání VS pokračovalo infor-

Zleva místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka, 
předseda Aleš Sedláček a 1. místopředseda Jan CieslarPředseda Rady dětí a mládeže hlavního 

města Prahy Martin Půlpán
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všechna členská sdružení mohou 
při Bambiriádě 2009 prezentovat.

Se zajištěním Bambiriády se 
pojí také aktivita firmy E.ON Čes-
ká Republika s. r. o., tzv. Energy 
Truck, nabízející sdružením spe-
ciálně upravený kamion sloužící 
jednak jako pojízdná „učebna“ en-
vironmentální výchovy, a jednak 
jako improvizované kryté podium. 
Místopředseda ČRDM Ondřej Šej-
tka dále připomněl možnosti již 
fungujícího právního servisu, na-
bízeného členským sdružením ve 
spolupráci ČRDM s jedním z nich 
– ELSA. „Zatím bylo zodpovězeno 
pět dotazů, nicméně odpovědi byly 
vždy velice přínosné a dostali jsme 
na ně pozitivní ohlasy ze strany 
sdružení, která se tázala,“ konsta-
toval Ondřej Šejtka.

Důležitou oblastí, jíž se ČRDM 
zabývá, je již zmíněné předsednic-
tví ČR v Radě EU. Aleš Sedláček 
v této souvislosti představil velmi 
„živou“ pracovní skupinu, vede-
nou Janou Bělohlávkovou (AFS 

Mezikulturní programy), projekto-
vou manažerkou ČRDM pro před-
sednictví ČR v Radě EU v oblasti 
mládeže. Jedním z podstatných 
aktuálních projektů je podle ní 
kampaň Evropa mladýma oči-
ma, organizovaná ve spolupráci 
s MŠMT, a příprava jarního se-
tkáni mládeže z evropských zemí 
(Youth Event), na níž pracuje 
zaměstnankyně Kanceláře ČRDM 
Jana Bělohlávková se skupinou 
dobrovolníků.

Z činnosti pracovních komisí 
upozornil Aleš Sedláček na akti-
vity skupiny „Stát“, nyní posílené 
o zástupce Mladých sociálních 
demokratů. Skupina kromě 

tradičních témat jako je např. 
osud nemovitostí, v žalostném 
stavu „zděděných“ po Fondu dětí 
a mládeže, věnuje svoji pozor-
nost například připomínkování 
různých legislativních norem, 
respektive jejich konceptů. Čle-
nové této skupiny chtějí nově 
sondovat možnosti spolupráce 
s ministerstvem pro místní rozvoj 
a zúčastnili se debat o fenoménu 
veřejné prospěšnosti. „Například 
pionýři, mladí ochránci přírody 
a junáci se tím aktivně zabývali 
a mají poměrně velké portfolio 
připomínek,“ dodal Aleš Sedláček. 
Na závažnost formulace veřejné 
prospěšnosti ve vztahu k nezis-
kovým organizacím typu dět-
ských sdružení upozornila Jana 
Stibralová (SMOP ČSOP) a Kate-
řina Brejchová (Pionýr), podle níž 
riziko nespočívá jen v možnosti, 
že těmto spolkům nebude statut 
veřejné prospěšnosti přiznán.  
„Je tady ještě druhé obrovské ri-
ziko, že pravidla pro činnost veřej-
ně prospěšné společnosti budou 
taková, že devadesát pět procent 
členských sdružení ČRDM prostě 
a jednoduše diskvalifikují,“ doda-
la Kateřina Brejchová.
Je pravděpodobné, že tato ob-
last se objeví v návrhu priorit 

ČRDM, jejichž výčet pro rok 2009 
má předseda ČRDM předložit 
na příštím VS. Se stejnou váž-
ností se debatovalo mj. i o přístu-
pových jednáních představitelů 
ČRDM s Evropským fórem mlá-
deže, jehož členkou by se Česká 
rada chtěla stát.

Téměř tříhodinové jednání 
29. Valného shromáždění bylo 
převážně věcné; fakt, že se pro-
táhlo nad předpokládaný limit, 
padá víceméně na vrub obsáh-
losti jeho programu. Po technické 
stránce bylo jednání zajímavé tím, 
že zápis z něj vznikal na rozdíl 
od dřívějška přímo na místě, kde 
ho členové mandátové komise 
rovnou podepsali.

Jiří Majer
Foto autor

Nový člen Představenstva ČRDM Tomáš 
Navrátil

Nový člen Představenstva ČRDM Jiří 
Peterka
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V sobotu 
11. října 2008 
proběhl 17. roč-
ník Turisticko-
-tábornické 
olympiády, ko-
nané tentokrát 
na severu Mo-
ravy, v Ostravě 
– Bělském lese.

Letošní ročník byl uskutečněn 
ve spolupráci Asociace víceúčelo-
vých základních organizací tech-
nických sportů a činností České 
republiky (AVZO TSČ ČR) s Ra-
dou dětí a mládeže Moravskoslez-
ského kraje (RADAMOK) a v rámci 
této spolupráce se závod skládal 
ze dvou samostatných částí.

Nejprve odstartoval hodinový ro-
gaining: během hodiny bylo třeba 
najít podle mapy co nejvíce ze 16 
kontrolních stanovišť a vyznačit 
je procvaknutím příslušné kar-
tičky. Této soutěže se zúčastnily 
i naše hlídky – a nevedly si vůbec 
špatně. Po ukončení prvního sou-
těžního klání odstartoval po malé 
přestávce druhý závod, a to Tu-
risticko-tábornická olympiáda 
(TTO). Trať byla pečlivě připrave-
na Honzou Domanským a Petrem 
Vykoukalem, a tak si jednotlivé 
hlídky na členitém terénu pořád-
ně „mákly“.

Protože náplní TTO není jen 
běh, ale i  znalosti a vědomosti, 
u některých ze 44 dvoučlenných 
hlídek všech věkových kategorií 
zamíchaly pořadím soutěžících 
i trestné body za chyby ve znalos-
tech z topografi e, rostlin, dřevin, 

spokojeni – alespoň podle prvních 
ohlasů.

Aby se jenom nesoutěžilo, 
připravila Rada dětí a mládeže 
(RDM) pro účastníky soutěže so-
botní večerní koupání v krytém 
bazénu SŠT Ostrava-Hrabův-
ka a na neděli – jak jinak než 
pro Ostravu typickou – návštěvu 
Hornického muzea na „Landeku“.
Letošní ročník je úspěšně za námi 
a už budeme v komisi RDM při-
pravovat ročník nový, s pořado-
vým číslem 18.

Jaromír Remža – komise 
Rady dětí a mládeže 

živočichů, stop zvířat, hvězdné 
oblohy, kulturně-poznávací čin-
nosti, a dalších (jako jsou střelba 
ze vzduchovky, hod granátem, 
střelba z luku, vázaní uzlů, BE-
SIP, PO, odhad vzdálenosti a mor-
seovka).
Protože nám všem k náročné 
soutěži přálo i pěkné podzimní 
počasí, spokojenost byla u všech 
veliká. A co teprve při vyhlašování 
vítězů jednotlivých kategorií…! Ví-
tězové dostali diplom za umístění 
a každý si mohl vybrat cenu dle 
svého uvážení. Dětem se rozzá-
řila očka, když viděly tu spoustu 
plyšáků, balónů a různých jiných 
hraček. Každý ze soutěžících 
obdržel také Účastnický list s po-
zdravem, respektive s „rodnou 
hroudou“ – kouskem ostravského 
černého uhlí.

Všechno toto dění podbarvova-
la od mixážního pultu hudba ve 
stylu country. Jak už je v Ostravě 
při těchto soutěžích zvykem, Da-
kota (míněn Samostatný kmenový 
a klubový svaz Dakota, členský 
spolek ČRDM, pozn.) smažila 
bramborové placky, vařila čaj 
i chutný gulášek. Abych nezapo-
mněl na ostatní, velmi dobře se 
o střelbu ze vzduchovky starali 
muži a ženy z Rekrutačního stře-
diska Ostrava, vyhodnocování 
soutěžících bravurně zvládal Víťa 
Krabička a tam, kde bylo potře-
ba, pomáhal Ivo Michna. Velké 
díky patří každému, kdo pomáhal 
s organizací a průběhem závodu, 
tj. všem dvaceti pořadatelům. 
Také účastníci byli, jak se zdá, 

Turisticko-tábornická olympiáda posedmnácté

V sobotu 1. listo-
padu se ve městě 
Nasavrky konaly 
oslavy keltského No-
vého roku – svátek 
Samhain. Oslavy 
pořádalo občanské 
sdružení Boii, které 
se zde zabývá oživením keltského 
odkazu. Akci navštívily téměř tři 
stovky zájemců. Oslavy začaly ve 
tři hodiny odpoledne v prostorách 
nasavrckého zámku a na jeho 

nádvoří. Pestrý program byl při-
praven pro děti i dospělé – výroba 
lampiónků a strašidel, soutěž „O 
nejhezčí strašidlo z přírodních 
materiálů“, keltské hry a soutěže 
jako skládání Ogamského písma, 
běh s tykví, keltské pexeso. 

Zájemci mohli také navštívit 
expozici Po stopách Keltů nebo 
ochutnat tradiční nápoj – horkou 
medovinu. V 17 hodin proběhlo 
vyhlášení dětské soutěže a po-
té od zámku vyšel lampiónový 

průvod ke kamennému kruhu 
za městem.

Tam již návštěvníky očekával 
druid Lugar, který vykonal dávný 
keltský obřad na zahájení nového 
roku a zapálil světlo, které nám 
v nadcházejícím roce bude uka-
zovat správnou cestu. Po mys-
tickém obřadu mohli účastníci 
navštívit ještě přednášku druida 
Lugara na téma Keltské svátky 
a náboženství, která se konala 
na zámku. 

Oslavy Samhainu probíhaly ve 
slunném podzimním počasí a dí-
ky pomoci dobrovolníků – organi-
zátorů – se staly velmi příjemným 
přivítáním nového roku.

Anna Frantalová, 
Občanské sdružení Boii

Samhain 2008 v Nasavrkách
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Občanské 
sdružení Pionýr 
bude v době čes-
kého předsed-
nictví v Radě EU 
hostit zástupce 
Evropského fóra 
mládeže (YFJ), 
což je celoev-
ropská síť neziskových organizací 
pracujících s mládeží. YFJ má 
vždy svého zástupce v zemi, jež 
předsedá v Radě Evropy. Nejinak 
tomu bude i po dobu českého 
předsednictví. Organizací, která 
byla vybrána pro hoštění zástup-
ce YFJ, je občanské sdružení 
Pionýr, oznámili jeho zástupci 
na tiskové konferenci konané 
21. října 2008 pod mottem „Evro-
pa pro mladé“.

Sdružení Pionýr má pro tuto 
funkci dobré předpoklady, dlou-
hodobě se věnuje mezinárodní 
spolupráci v oblasti mládeže 
a zároveň nabízí mladým lidem 
možnost zapojit se do evropského 
dění. Výběrové řízení na pozici zá-

uznávání neformálního vzdělávání 
a strukturované zapojení mladých 
lidí do rozhodovacích procesů. 
K těmto oblastem se pak vztahují 
i aktivity Fórem pořádané – se-
mináře, kampaně, konference. 
Příkladem jedné z kampaní může 
být projekt „GetVISAble“, který 
je zaměřen na snížení vízových 
bariér pro mladé lidi a pracovníky 
s mládeží.

Spolupráce s Evropským fórem 
mládeže prostřednictvím hoštění 
„presidency offi cera“ není zdaleka 
jediným počinem Pionýra k čes-
kému předsednictví. Připravena je 
mimo jiné také historicky naučná 
soutěž „Poselstvo krále Jiřího“. 
Jedná se o dlouhodobou soutěž 
pro dětské kolektivy, v rámci kte-
ré si účastníci budou moci zají-
mavou formou vyzkoušet své zna-
losti a dozvědět se nové historické 
i současné informace o evrop-
ských státech. Hra vzdává hold 
králi Jiřímu z Poděbrad, který se 
jako jeden z prvních evropských 
panovníků pokoušel o vytvoření 
spolupracující Evropy. 

Soutěž začne koncem listopadu, 
nicméně základní informace je 
již dnes možné získat na adrese 
www.poselstvo.pionyr.cz.

Jana Bělohlávková 

stupce YFJ pro české předsednic-
tví v Radě EU, takzvaného „pre-
sidency project offi cer“ se usku-
tečnilo 21. 10. 2008. Z uchazečů 
byl nakonec vybrán Jiří Let, který 
ostatní kandidáty předčil přede-
vším díky svým bohatým zkuše-
nostem s prací v mládežnických 
organizacích, a to nejen v Pioný-
ru, ale i na mezinárodní úrovni.

Evropské fórum mládeže má 
přes 90 členů; jednak jimi jsou 
národní rady mládeže ze států, 
které jsou členy Rady Evropy, 
a dále pak neméně významné 
mezinárodní organizace sdru-
žující mladé lidi v rámci Evropy. 
Hlavním cílem YFJ je prosazování 
zájmů mladých lidí na evropské 
i světové úrovni. YFJ shromaž-
ďuje názory a postoje mladých 
a prezentuje je mezinárodním 
institucím, jako je například Ev-
ropská unie, Rada Evropy, OSN.
Tématy, kterými se YFJ zabývá, 
je především politika vůči mládeži 
v Evropě, lidská práva a rovno-
právnost, velmi aktuální je také 

Evropa pro mladé

Na ostrově Mauritius s princem Edwardem 
Jan Búda, student 

z Českých Budějovic, se 
jako zástupce Programu 
pro mládež Cena vévody 
z Edinburghu (Program 
EDIE v ČR) zúčastnil Mezi-
národního setkání zlatých 
absolventů Ceny na ostrově Mau-
ritius. Během čtrnáctidenního 
říjnového pobytu poznával krásy 
ostrova, seznámil se s vrstevníky 
z celého světa a zapojil se do akcí 
a workshopů, kterých se zúčast-
nil i britský princ Edward.

Setkání mladých lidí z celého 
světa ofi ciálně zahájil Sir Anerood 
Jugnauth, prezident republiky 
Mauritius. Jednotlivé skupiny 
účastníků setkání se zabývaly 
workshopy s tématy žurnalistiky, 
fotografování, blogování a networ-
kingu či nahrávání videa. Work-
shopy byly prokládané výlety 
a aktivitami, zaměřenými na po-
znávání ostrova.

Mezinárodního setkání zlatých 
absolventů Ceny na ostrově Mau-

ritius ve dnech 12. 10. – 27. 10. 
2008 se zúčastnil také český 
reprezentant, zlatý absolvent Pro-
gramu EDIE Jan Búda.

Účastníci podnikli výlet na Ile 
aux Cerfs, který je považován 
za ráj turistů, a mohli si vyzkoušet 
různé vodní sporty. Nevynechali 
ani možnost šnorchlování. Mladí 
lidé se věnovali i turistice v národ-
ním parku – zdolali Lion Moun-
tain a slaňovali čtyřicetimetrový 
vodopád Tamarind. „Vojáci, kteří 
nás na přání ministerstva mláde-
že doprovázejí, jsou ze mne lehce 
nervózní, neboť neustále zůstávám 
pozadu a natáčím, a tak 5 z nich 
vždy čeká se mnou,“ poznamenal 
Jan Búda. 

Že je Jan Búda velmi zdatným 
zástupcem českého Programu 
EDIE, se ukázalo nejen ve chví-
lích, kdy byl požádán o ofi ciální 
natáčení a focení různých akcí. 
Byl též vybrán jako spolustolov-
ník prince Edwarda a P. Crudda-
se při závěrečné slavnostní večeři. 

„Sedět u stolu s princem Edwar-
dem v krásné restauraci, obklope-
né rybníčky s velkými želvami, to 
byl zážitek dne,“ popisuje událost 
Jan Búda.

Dana Dvořáková – EDIE 
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Ke zvýrazně-
ným tématům 
veletrhu ces-
tovního ruchu 
Regiontour 
2009, který se 
v tandemu s GO 
uskuteční v době 
od 15. do 16. led-
na příštího roku 
náleží podle orga-
nizátorů mj. i kul-
turní turistika. 
Přehlídka kulturního dědictví na-
šich regionů (hrady, zámky, gale-
rie, muzea) si klade za cíl podpořit 
incoming a domácí cestovní ruch. 
Vybrané kulturní památky budou 
prezentovány v rámci expozic regi-
onů. Uskuteční se zde také odbor-
ná konference kulturního dědictví 
v  jednotlivých regionech České 
republiky. Projekt je realizován 
v úzké spolupráci s Ministerstvem 
kultury ČR.

Turistické regiony z tuzemska 
i zahraničí  

Přípravy všech krajů a turis-

tických regionů na veletrh Regi-
ontour jsou již aktuální. Silný je 
především nárůst vystavovatelů ze 
Slovenska – nově se samostatně 
představí Nitranský a Bratislavský 
kraj, Banská Štiavnica, Komárno 
a také množství lázeňských měst.  
Z českých regionů a měst se nově 
prezentuje město Havířov, Nová 
Paka, lázně Bělehrad a řada  tu-
zemských hotelů a penzionů. 

Za atraktivní dovolenou na GO 
Na veletrzích každoročně pre-

zentují svoje expozice všechny 
významné cestovní kanceláře 
a agentury, na letošním ročníku 
již potvrdily účast cestovní kance-
láře jako Sunny Days, Vítkovice 
Tours, Firo Tour či Neckermann. 
Nově se na GO 2008 budou pre-
zentovat např. CK Alpina, CK 
Čestyl nebo Jesenia Tour. Lze pře-
pokládat, že zájem ze stran cestov-
ních kanceláří ještě dále poroste.

Veletrhy se však nesoustřeďují 
jen na krásy České republiky, ne-
chybí zde ani zahraniční vystavo-
vatelé. Návštěvníci se budou moci 

seznámit s nabídkou  zahranič-
ních centrál – z Egypta, Chorvat-
ska, Rakouska a Slovenské repub-
liky. Zastoupeny jsou také regiony 
z Itálie, Německa (rekreační stře-
disko IFA Schöneck) i Rakouska.

  
Veletrhů GO a Regiontour se 

každoročně účastní všechny vý-
znamné tuzemské cestovní kan-
celáře i agentury, téměř všechny 
regiony ČR, regiony ze zahraničí, 
zahraniční touroperátoři, cestova-
telé i další významné osobnosti. 
Všechny tyto skutečnosti vytváří 
z GO a Regiontour obchodní a in-
formační centrum cestovního ru-
chu. Kromě prezentace cestovních 
příležitostí a turistických možností 
v jednotlivých regionech ČR bude 
pozornost věnována několika ak-
tuálním tématům – kongresové 
a incentivní turistice, výše zmí-
něné zmíněné kulturní turistice 
a golfu.

 
Zdroj: Veletrhy Brno, a. s. 

– tisková zpráva
Více informací na www.bvv.cz/go

Regiontour 2009 zvýrazní i kulturní turistiku

Poštovní spořitelna a Nadace rozvoje občanské spo-
lečnosti (NROS) usnadní neziskovým organizacím fi -
nancování jejich projektů. Společný Program překleno-
vací pomoci „3P“ otevře „neziskovkám“ cestu k návrat-
ným nadačním příspěvkům, poskytovaným NROS díky 
nekomerčnímu úvěru Poštovní spořitelny, které jim 
pomohou překonat období do poskytnutí přislíbených 
dotací z veřejných rozpočtů a Evropské unie. Neziskové 
organizace mají nyní díky tomuto unikátnímu progra-
mu šanci lépe uspět v soutěži o veřejné zdroje.

Poštovní spořitelna a NROS v rámci 3P začínají dnem 
5. listopadu poskytovat neziskovému sketoru výhodné 
překlenovací fi nancování jejich projektů. „Bude-li chtít 
například občanské sdružení díky prostředkům Evrop-
ské unie vybudovat cyklostezku nebo chráněnou dílnu, 
může s pomocí Poštovní spořitelny a NROS svůj záměr 
předfi nancovat a nemusí s jeho započetím čekat až 
do momentu, kdy dotace dorazí na jeho účet. Program 
3P mu umožní získat návratný nadační příspěvek, což 
zajistila Poštovní spořitelna svou účastí v programu,“ 
říká Vlasta Dolanská, výkonná ředitelka Poštovní spo-
řitelny.

Žádosti o návratné nadační příspěvky z programu 3P 
mohou neziskové organizace podávat od 5. listopadu, 
NROS a Poštovní spořitelna budou sdílet zkušenos-
ti a poznatky, získané v tomto programu a společně 
zpracovávat kritéria pro hodnocení bonity neziskových 

organizací jako budoucích klientů soukromého ban-
kovnictví. „Doposud banky bojovaly s vyhodnocením 
fi nanční situace neziskových organizací, ale spoluprá-
ce s NROS pomůže tuto bariéru odstranit,“ říká Tomáš 
Basista, manažer SME PS.

„Neziskové organizace jsou našimi klienty a součas-
ně spolupracovníky po celou dobu existence nadace 
a máme zato, že víme, v čem jsou jejich pozitiva i slabé 
stránky. Ale i pro nás je program 3P novým produk-
tem. Poprvé totiž nebudeme hodnotiti projekty nezis-
kových organizací, ale jejich „fi nanční zdraví“ a schop-
nost spravovat peníze,“ říká Hana Šilhánová, ředitelka 
NROS. 

Dne 5. listopadu 2008 byl program 3P slavnostně 
vyhlášen, první výzva potrvá do 4. listopadu 2009. 
Možnými žadateli o návratný nadační příspěvek jsou 
v tomto programu občanská sdružení, obecně prospěš-
né společnosti, účelová zařízení církví a nadační fondy.

Žádosti a přihlášky je možno zasílat NROS kdykoliv 
v průběhu vyhlášené výzvy, NROS je bude průběžně 
hodnotit. Předepsané formuláře, podmínky programu 
3P a další informace naleznou zájemci na webových 
stránkách NROS (www.nros.cz) a Poštovní spořitelny 
(www.postovnisporitelna.cz). V případě potřeby mohou 
neziskové organizace kontaktovat programový tým 
na adrese: 3P@nros.cz.

Tisková zpráva  NROS 

Neziskovkám se otvírá nová cesta k financím
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Kromě zmíněné diskuze byli účastníci seznámeni 
s řadou teoretických modelů, jak je možné kulturu 
chápat, a příklady, jak se dívat na interkulturní 
konflikty a jak je konstruktivně řešit. Účastníci si ze 
závěrečného semináře odnesli nejen certifikáty po-
tvrzujících absolvování kurzů, ale i cenné poznání, 
že lidé jsou různí a ke každému z nich je zapotřebí 
přistupovat jako k originálu.

Jana Bělohlávková 
Foto autorka

V září a říjnu 2008 uspořádala Česká rada dětí 
a mládeže sérii tří seminářů se společným tématem 
interkulturní konflikty a jejich řešení. Vedla ji Mgr. 
Dana Moree, která se na poli multikulturní výcho-
vy pohybuje již dlouhou dobu a kromě bezpočtu 
článků a mnoha publikací vznikl díky ní i mediálně 
velmi známý projekt Czechkid (www.czechkid.cz). 
Seminář o řešení interkulturních konfliktů byl fi-
nancován z prostředků United Nations High Com-
missioner for Refugees, Praha.

Seminář byl nabídnut sdružením 
jako možnost pro vzdělávání jejich 
zaměstnanců a dobrovolníků. Kdo 
nabídky nevyužil, udělal chybu, 
účastníci odcházeli spokojeni. 

„Nejlepší byla diskuze s romský-
mi hosty, uvědomila jsem si, jak 
málo do osobního kontaktu s Romy 
přijdu a teď jsem měla možnost dozvědět se přímo 
od nich zajímavé informace a zeptat se na otázky, 
které jsem měla nevyjasněné,“ řekla po skončení se-
mináře účastnice z Duhy – sdružení dětí a mládeže 
pro volný čas, přírodu a recesi.

Setkání mládeže, nebo-li Youth 
Event, pořádá každá země, která 
předsedá v Radě EU. Naposle-
dy se tedy uskutečnil na jaře ve 
Francii. Konkrétně v Marseilles 
– a jeho hlavním tématem byl in-
terkulturní dialog. 

Na Youth Eventu, konaném 
v Praze, bude hlavní pozornost 
věnována vyhodnocení dosavad-
ní spolupráce v oblasti mládeže 
a především pak doporučením, 

Na jaře příštího roku se 
v České republice uskuteční 
setkání zástupců mládeže ze 
všech 27 členských zemí Ev-
ropské unie. Jedná se o akci, 
která je pevně spjatá s českým 
předsednictvím v Radě Evrop-
ské unie. Setkání mládeže, 
nebo-li Youth Event dává mla-
dým lidem možnost sdělit své 
názory politickým představite-
lům Unie, a zapojit tak mládež 
do rozhodovacích procesů, kte-
ré se jí týkají.

Již od začátku letošního roku se 
z iniciativy České rady dětí a mlá-
deže (ČRDM) schází tým, který 
má přípravy této akce za úkol.
Jeho členy jsou 
jak zaměstnan-
ci ČRDM, tak 
zástupci minis-
terstva školství. 
Nejpodstatnější 
složku ovšem 
tvoří mladí anga-
žovaní lidé, kteří 
jsou zapojeni do neziskových or-
ganizací a sami mají zkušenosti 
z mezinárodních akcí mládežnic-
kých organizací, nebo dokonce 
z již proběhlého Youth Eventu.

Přípravy setkání mládeže z celé Evropské unie

Multikulturní seminář

co změnit, aby pro mladé lidi byly 
vytvořeny lepší podmínky. Tato 
doporučení budou sami mladí 
moci směřovat přímo na politické 
představitele Evropské unie, s ni-
miž se na závěr akce budou mít 
příležitost osobně setkat. 

Jana Bělohlávková 
(Autorka je projektovou 

manažerkou ČRDM 
pro předsednictví ČR v Radě EU 

v oblasti mládeže)

Hosté pozvaní Danou Moree (zcela vpravo)
na tematickou diskusi 

(zleva): Vojtěch Lavička, Lucie Horvátová a Jana Hejgrlíková
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Kancelář České rady dětí a mlá-
deže se rozhodla, že do školy 
zašle počítač s tiskárnou. Podle 
sdělení velitele kontigentu znají 
počítač pouze z obrázku a jedná 
se o jejich velký sen, který se 
nám, doufejme, podaří splnit.

Možnosti daru:
• bloky, pastelky, tužky, propiso-
vací tužky, vodové barvy, kelím-
ky, štětce, křídy, lepidla, mode-
lína, nůžky, ořezávátka, gumy, 
pravítka, papíry bílé i barevné
• kuličková počitadla,  hry na 
rozvoj tvořivosti osobnosti, myš-
lení, puzzle s abecedou, školní 

Informace o základní škole:

Ředitel:  Beqir MULOLLI,  (KOA, člen LDK)
   kontakt (VALA): 044 314 549
Počet zaměstnanců: 23 učitelů a 1 školník 
Počet žáků:  celkem 300
Počet místností: 7 tříd + 1 kabinet (sborovna)
Zdroj vody:  připojení na vodovod z Batlavského jezera
Sociální zařízení: 3x suché WC vybudované asi 20 m od školní   
   budovy

Hlavním partnerem akce je 
fi rma Offi ce-centrum, která 
zajistí kompletní vybavení 
třídy lavicemi, židlemi, kated-
rou, tabulí a školními potře-
bami.

Představenstvo České rady dětí a mládeže schválilo humanitární 
akci v rámci Bambiriády 2009. Na slavnostním zahájení bude 
dne 4. června 2009 prostřednictvím Armády ČR předán dar  zá-
kladní škole v obci Šajkovac v Kosovu.  Místní školy jsou velmi 
vděčné za každou materiální pomoc, která by zlepšovala mož-
nost kvalitní výuky kosovské mládeže na základních školách, 
a proto dává ČRDM možnost i dalším sdružením připojit se k této 
akci.

Zpravodaj ČRDM o výchově 
a využití volného času dětí a mládeže
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„Nás se to týká“
pravítka na tabuli
• míče, trička
• obrázky na výzdobu tříd, ob-
rázkové knihy, 
• CD přehrávač

V případě zájmu sdružení ČRDM 
veškeré informace poskytne 
Blanka Lišková, 
tel. 777 891 787, 
e-mail: blanka@adam.cz
                               
Komentář:  
Obě školní budovy nejsou v dob-
rém technickém stavu. Ředitel 
bojuje na radnici i na minister-
stvu školství za výstavbu nové 
školní budovy. Podle optimis-
tických prognóz by k výstavbě 
mohlo dojít již v příštím roce. 

Vybavení: 
Vybavení školy je na velmi špat-
né úrovni. Z metodických po-
můcek mají učitelé k dispozici 
pouze glóbus a několik map. 
Darem od anglických vojáků 
dostali jednu televizi a video. Ze 
sportovního vybavení mají žáci 
k dispozici jednu fotbalovou 
branku a několik míčů, většinou 
již nepoužitelných. 

Veškeré informace k vybrané 
škole poskytl velitel kontigentu 
pplk. Jiří Roček. 



19

Vá� partner pro vybavení a provoz kancelá�e.

Prodej a servis kancelá�ské techniky
Prodej kancelá�ského nábytku

Prodej kancelá�ských pot�eb

www.ofÞ ce-centrum.cz

oc.indd   1 11.11.2008   15:22:43



Jako přístup, který odrazí složitost a nejednoznač-
nost vývoje rozumové a volní vyspělosti dítěte coby 
lidského jedince povolávaného k trestní odpověd-
nosti, považujeme za nejvhodnější řešení, kdy míra 
odpovědnosti bude vztahována ad hoc a vždy ve 
vtahu k projednávanému činu. Míra odpovědnosti 
by měla být přímo úměrná rozumové a volní vy-
spělosti v době posuzovaného činu. Nikoliv určité 
věkové hranici, která nemusí vždy nutně znamenat 
stejný stupeň vyspělosti – tedy takový, který je při 
stanovení věkové hranice zákonodárcem předpo-
kládán.

Ze Stanoviska Pionýra k návrhu na snížení 
hranice trestní odpovědnosti, 2006

Naším cílem není pracovat „S“ mládeží, ale „PRO“ 
mládež. Smyslem našeho úsilí je vytvořit mladé 
generaci ve volném čase prostředí plné pozitivních 
podnětů, snaha ovlivnit a podporovat jejich doved-
nosti ve světě sportu, předávat dětem lásku k pří-
rodě, k druhým lidem, umění vážit si přátelství a 
pomoci druhých bez ohledu na případný zisk.

Předseda Občanského sdružení Gaudolino 
Jiří Urbášek v prezentačním textu 

„S Gaudolinem pojď si hrát“, 2007

Není nutné znát litanie z dějin, mně přinesly jen 
dobrou trojku. Není nutné sázet každý den nový 
strom, ale zkusit by se to mohlo. Každopádně pří-
rodní a kulturní bohatství se stává tím nejdůleži-
tějším statkem. Cenností, kterou nám tu zanechali 
takoví machři, jako byl můj Karel IV. Nebojujme 
tedy za větší hypermarkety na úkor obyčejného 
parku. Nezvedejme ruku za pokračování stavby, 
která má své základy ve starověkém městě. Nevy-
krádejme si vlastní sejf, plný drahokamů. Jedině 
tak napíšeme naší budoucnosti snadno zapamato-
vatelnou historii…

Marie Molková – Hromča v úvodníku 
nazvaném Dějiny naší budoucnosti, 2006

Pro význam vaší práce před vámi hluboce smekám 
– a jsem hrozně rád, že mohu vlastně své první 
vystoupení v této oblasti prožít právě s vámi.“

Předseda senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, 
kulturu, lidská práva a petice Karel Barták 

v proslovu k zástupcům 28 nestátních neziskových 
organizací, které obdrželi na pro léta 2007 – 2010 

titul „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce 
s dětmi a mládeží“, 2006. Mezi uznanými 

organizacemi je i 18 členských sdružení ČRDM. 

Nepatřím ke generaci, která zažila „výjezdní dolož-
ky“, ale prošla jsem procesem žádosti o vízum do 
SRN v době, kdy ČR nebyla členem EU. Při komu-
nikaci s vašimi partnery z neunijních zemí a po-
dobných procedurách si uvědomíte, co znamenají 
politické hranice a proč je dobré usilovat o jejich 
zprůchodnění. Možná ještě nevíme, jaké hranice by 
měla mít Evropská unie, ale víme, proč by měla zů-
stat otevřená zejména pro mladé lidi z celé Evropy.

Ředitelka Kanceláře ČRDM Michaela Přílepková 
v článku „Zvaní hosté“, 2006

Vybráno z Archy 2006 – 2007

Deset pestrých let 
České rady 
dětí a mládeže


