
ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

3
2010

fo
to

 a
rc

hi
v 

St
ře

di
sk

a 
R

ad
os

t

Téma tohoto čísla: Táborové hry – náměty a praxe



2

 fotogalerie

 Fotogalerie Archy foto Veronika Kočová, Duha



Rádi a pravidelně zařazujeme 
do programu tábora pro děti 
v kategorii 9–15 let mezidružino-
vé klání. Tábor Radost totiž žije 
družinovým duchem, „klučičí“ 
a „holčičí“ družiny tvoří ideálně 
osm dětí různého věku v čele 
s táborníkem – rádcem nebo rád-
kyní. Část programu probíhá po 
družinách a právě mezidružinové 
klání je ideální příležitostí pro 
to, aby družina ukázala, jak se 
její členové dosud stihli poznat 
a sžít. Aby dokázala, že umí fun-
govat jako tým, ovšem zároveň 
vzniká prostor pro to, aby se 
předvedl i jednotlivec. No a pro-
tože se jedná o aktivitu pro dvě 
družiny, posílí se pouto k dětem 
z jiné družiny, se kterými třeba 
dosud nebyla příležitost se blíže 
poznat.

Včelky a Srnci se v předstihu 
dozvěděli, že je toho dne bude 
čekat mezidružinové klání. Lída 
a Sam hned vysvětlili svým druž-
níkům, o co půjde. Že vedou-
címu, který s nimi bude hrát, 
každá družina předá na začátku 
seznam pěti úkolů, které navr-
huje do následného soutěžení 
jednotlivců. Zkrátka nejprve si 
holky musí v družině trochu lá-

mat hlavu nad tím, ve kterých 
úkolech by některá ze Včelek roz-
hodně porazila někoho ze Srnců, 
kterého by si tak asi oni mohli 
na tu kterou disciplínu nanomi-
novat. Protože vyhrát co nejvíce 
individuálních klání je přece 
cílem. Vedoucí Fanda se zkuše-
ným okem podíval na tu desítku, 
která se mu sešla, a raději hned 
zkraje odmítl pár úkolů, které 
nebyly košer (nebyly k dispozici 
pomůcky nebo nebyly moc bez-
pečné) a bylo potřeba vymyslet 
jiné.

A pak už začíná to pravé klání. 
Včelky dostanou k seznámení pět 
nápadů od Srnců a Srnci zase 
od Včelek. Dobrý rádce ví, že 
právě to nejdůležitější je takticky 
promyslet, kdo se na který úkol 
nejvíc hodí, kdo z družiny má na 
nejlepší výkon. Jenže to by neby-
la žádná taktika, kdyby zároveň 
Srncům nedošlo, koho asi nasadí 
Včelky, a že třeba co se švihadla 
týká, vyhrají holky levou zadní 
a bude výhodnější rezignovat 
na vítězství a nasadit dobrého 
„koně“ raději tam, kde je šance 
porazit děvčata jistější. 
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 Mezidružinové klání
Každá družina má možnost 

jednu disciplínu škrtnout, takže 
nakonec se jich vyloupne osm. 
Fandův úkol je moc se do tak-
tizování děckám nemíchat, leda 
snad povzbudit družinu, kde 
promýšlení trochu vázne. Hlav-
ně musí nachystat pomůcky a 
vymyslet, kde na tábořišti bude 
vhodné různé disciplíny podnik-
nout. 

Samotné soutěžení už nezabe-
re tolik času a je vyvrcholením 
všech očekávání a taktizování. 
A překvapení se samozřejmě ko-
nají. Jako když malá lehoučká 
Včelka vystřihne tolik shybů, že 
patnáctiletí Srnci jen závidí.

Marie Lukasová
foto archiv Střediska Radost

Tábor Radost pořádá Středis-
ko Radost, o. s. na samotě Ameri-
ka nedaleko Klášterce nad Orlicí, 
na stejném místě s tradicí přes 
40 let. Družinový systém umož-
ňuje rozvíjet týmovou spolupráci 
a využívá přirozené schopnosti 
starších dětí pomáhat mladším 
jako v rodině. Předpokladem je 
soustavná činnost s rádci a jejich 
formování.  
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 naše téma / anketa

Otázka volného času městských dětí je dlouho-
době diskutovaným tématem. Pro jednotlivé rodiny 
i společnost jako celek je žádoucí, aby děti a mládež 
měly smysluplnou a pravidelnou náplň volného 
času, a netrávily ho tak nicneděláním na ulici, které 
vytváří podmínky pro nejrůznější sociálně patologic-
ké jevy jako krádeže, drogy a podobně. 

Institucí, které se snaží městským dětem a mláde-
ži nabídnout aktivní náplň volného času, je naštěstí 
velké množství a další stále vznikají, stačí si jen vy-
brat podle bydliště nebo specifických zájmů dítěte. 
Jednou z takových institucí je i občanské sdružení 
Děti bez hranic, které pořádá akce pro děti již pátým 
rokem a svou činnost pro velký zájem ze strany dětí 
i rodičů neustále rozšiřuje. 

Hlavní specializací občanského sdružení Děti bez 
hranic jsou dětské letní tábory. Pro rok 2010 jich 
sdružení připravilo dokonce pět. První z nich, Zá-
chranná mise, jak již název napovídá, je letní tábor 
zaměřený na problematiku záchranářství. Děti mají 
mimo jiné možnost si zde nenásilnou formou osvojit 
základy první pomoci a uvidí práci záchranářských 
týmů. Ostatní tábory sdružení Děti bez hranic jsou 
klasické letní tábory s celotáborovou hrou a oddí-
lovou činností, avšak bez dalšího specifického za-
měření. Na www.detibezhranic.cz můžete zhlédnout 
fotografie z letních táborů minulých let. Další vý-
znamnou aktivitou jsou týdenní zimní lyžařské tá-
bory, které nabízejí náplň jarních prázdnin pro děti 
z celé Prahy, a které letos probíhaly v Krkonoších. 

Sdružení však nabízí aktivity pro děti a mládež 
i mimo letní a jarní prázdniny. V průběhu celého 

školního roku se děti mohou zapojit do jednoden-
ních nebo víkendových akcí v Praze a okolí. Svou 
tradici už má víkendovka Babí léto bez hranic, což je 
příjemný podzimní víkend strávený hrami, lanovými 
aktivitami a večerním táboráčkem u řeky v Libni 
oživený zajímavým celodenním výletem, většinou 
mimo Prahu. Neméně oblíbené jsou i víkendovky 
Záchranářské jaro a Záchranářský podzim. Podrob-
nosti o víkendových akcích pro rok 2010 najdete na 
www.detibezhranic.cz. Z jednodenních akcí stojí za 
zmínku tradiční bruslení (v létě na in-line bruslích 
v Modřanech, v zimě na ledové ploše na Nikolajce 
nebo Gutovce) nebo novinka Pizza party. 

Proč tedy sedět doma nebo se nudit na sídlišti? 
Stačí kliknout na www.detibezhranic.cz a vybrat si 
zábavu na víkend či prázdniny.   

Petra Valterová, Děti bez hranic
foto archiv sdružení

 Pražské děti a volný čas 

 Táborová anketa I.
Na jaké téma byla nejlepší, nejúspěšnější tábo-
rová hra, kterou jsi připravoval/a nebo na jejíž 
přípravě ses podílel/a ?

Harry Potter I a celotáborová hra o Keltech. Připra-
vujeme je opakovaně a děti se vracejí už několik let, 
protože je hra hodně baví.

Anička Frantalová, o. s. Boii
 
Tbor 2005 – Imbar nel umbar – tábor na motivy fan-
tasy, kouzelníků a magického světa tří kamenů. Vy-
baví se mi tři menhiry vytyčené na kopci nad tábo-
řištěm, možnost koupit si svitek s kouzly a zakouzlit 
na někoho poblíž, léto v jižních Čechách u rybníka... 
            Janek Dočekal, Junák

Tady mě napadají celotáborovky dvě. První – Wite-
netch City 2005 – kdy jsme žili na Divokém západě. 
Za etapovky si jednotlivá města (oddíly) vydělaly 
dolary a ty poté směnily u bankéře za nějakou bu-
dovu. Každý měl svoji krajinu a do té si vlepoval do-
mečky podle určitých pravidel. Druhá velmi povede-
ná hra – Bylo, nebylo... – se hrála roku 2008. Tehdy 
jsme se poprvé v historii odpoutali od nějakých kon-
krétních událostí a vrhli se přímo do pohádky.

Své udělaly především kostýmy. Děti se snažily za-
chránit českou pohádku před zlomyslnými Fištróny, 
což byli malí skřítkové. Každý den jsme byli v jiné 
pohádce, každý den jsme chytili dalšího Fištróna...
            Ondra Šejtka, Asociace TOM

Téma archeologie. Když jsem shodou okolností ne-
čekaně v samém začátku celotáborovky vykopal 
náhodou při rozhrnování jedné z hromad nánosů 
bahna (kterážto činnost s hrou nijak nesouvisela) na 
břehu potoka protékajícího táborovou loukou vojen-
skou pistoli z II. světové války, „akční“ začátek hry 
ocenili i flegmatici a někteří táborníci začali o poled-
ním klidu počítat, s jakým předstihem se tato hra 
vlastně připravovala. Zkrátka neplánovaná etapa, 
kterou přinesl den – bez ohledu na něčí vůli, pláno-
vání. To pookřeje i ostřílený vedoucí.

Milan Lebeda, Česká tábornická unie

Ráda vzpomínám na několik táborových her 
v Duze Jasmín, na Odyssea, Ostrov pokladů 
a Hvězdné války. Antika, piráti a vesmír, to 
je spousta  možností a prostoru pro hru, měli 
jsme spousty epizodních postav, které si užili 
instruktoři nebo táborové návštěvy, celkově to 
bylo hodně živé a propracované a dětem se hra 
líbila.             Jana Šoupalová, Duha

Výstup na Mt. Everest v Kochánovicích. Inspirováno 
náročnou cestou horolezců na nejvyšší horu. A pak 
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 Workcampy zvou na prázdninové zážitky

      naše téma

V polovině března byla ve čtyřiadevadesáti zemích 
zahájena sezóna letních workcampů, na které se 
můžete přihlásit. Zajímají vás podmínky dobrovol-
nictví na Islandu, nebo byste se raději vydali do Al-
bánie? Naplňuje vás pomoc přírodě či znevýhod-
něným lidem? Chcete se skamarádit s vrstevníky 
v Norsku, nebo se připojíte k zahraničním dobrovol-
níkům při projektech v Čechách a na Moravě?  Lá-
kají vás asijaská města nebo objevování španělské 
vesnice? 

Funguje to devadesát let!
Duha v roce 2010 jedenáctým rokem pokračuje 
s projektem pořádání mezinárodních workcampů. 
Duha je partnerem mezinárodní organizace SCI 
(Servis Civil International), která přes devadesát let 
naplňuje poslání dobrovolnické mezinárodní spo-
lupráce jako prostředku k vzájemnému poznávání 
a zachování míru. První workcampy v Evropě se 
uskutečnily po ukončení 1. světové války, SCI byla 
založena v roce 1920. 

Pomáhat se dá v ČR i v zahraniční
Během uplynulých let přijelo v létě do České re-
publiky už několik stovek dobrovolníků z různých 
koutů světa. Duha nabízí českým dobrovolníkům, 
že mohou jet do zahraničí nebo se stát součástí me-
zinárodní skupiny na workcampu v České republi-
ce. Každým rokem narůstá počet mladých lidí, kteří 
díky Duze odjíždí za zážitky do zahraničí, nejčastěji 
do evropských zemí. 
Dobrovolníci na českých workcampech pracují 
na ekologických farmách, při rekonstrukčních akti-
vitách v kulturních centrech, pomáhali s přípravou 
či obnovou základen pro letní tábory nebo vytvářeli 
uměleckou keramiku, která pak zdobila veřejný 
prostor v Praze. Ve Finsku v loňském roce pomáha-
li při pořádání Etnofestivalu, na Islandu pracovali 
v tradiční vikingské vesnici, dobrovolnice v Irsku 
pomáhala s aktivitami pro znevýhodněné lidi, v Tu-
recku byl workcamp zaměřen na podporu výzkumu 
želv, v Arménii se upravovala botanická zahrada, 

v Portugalsku workcamp pořádalo regionální kul-
turní centrum a ve Španělsku dobrovolníci pomohli 
připravit volnočasovou zábavu a hry pro opuštěné 
děti.

Workcamp probíhá 2–4 týdny v pěti- až třicetičlenné 
mezinárodní skupině dobrovolníků, kteří společně 
pomáhají na zajímavých veřejně, kulturně či soci-
álně prospěšných projektech. Komunikačním jazy-
kem je zpravidla angličtina. Workcampy podporují 
mnohonárodnostní složení, nemůže se proto stát, že 
s vámi na zahraničním workcampu budou více než 
dva Češi.
Zajímá vás více podrobnos-
tí? Okoukněte web, napište, 
zavolejte nebo přijďte osobně 
do kanceláře Duhy. 

Jana Šoupalová, Duha
Duha
Senovážné nám. 24 (6. patro), 116 47 Praha 1
http://www.trochujinak.cz/cz/workcampy
tel.: 234 621 374; workcampy(at)duha.cz
kontaktní osoba: Pedro Pires 

ještě jedna hra, ta byla v roce, kdy byly první po-
vodně. V rámci jedné z etap se stavěly tři ohně. Dru-
hý den přijela na tábor kuchařka a říká: „Kluci, vy 
jste v táboře? Já myslela, že na Chlumku. Protože 
tam hoří oheň.“ A tak se všichni vydali pozorovat, 
co se tam děje. Aby to bylo akčnější, tak já jsem se 
vypravil „vandráky“ přepadnout. Jenže jsem v šeru 
tak dobře běžel, že jsem brknul a kolenem přistál 
na kameni. Nemohl jsem chodit. A tak jsem se 
nechal zajmout. Když to děti viděly, tak se mě roz-
hodly zachránit. Vandrákům uhasily oheň, hodily 
do něj i batoh. Nejlepší bylo, že ti vandráci byli moji 
kamarádi, kteří to měli udělat. Ale hra byla akční. 
A já? Druhý den jsem skončil na chirurgii a pak 
chodil měsíc o holi. Diagnóza: krevní výron v koleni. 
A zbytek tábora jsem řídil ze srubu.

Roman Málek, O. s. Altus

Určitě Homeless Academy, účastníci si osvojili některé 
dovednosti jako zapalování ohně, stavění přístřešku,

přípravu pokrmů apod. Pro mladší jsme připravili hru 
Z pohádky do pohádky, což spočívalo v „navštěvová-
ní“ různých koutů světa, z nichž jsme pohádky brali.

Martin Sukaný, Život trochu jinak 

Zde váhám... Buď tábor Snů či Lovců motýlů. V prvním 
šlo o to, zachránit říši snů. Každé ráno jsme „usínali“, 
a tím se prospali do říše snů, kde jsme v pyžamech 
a nočních čepkách hledali zprvu snílky, zlodějíčky snů 
(Noční můry, Děsy, Romantické sny, Fantasmagorie 
apod.), abychom díky nim zjistili, kdo za to opravdu 
může. Na ochranu nám sloužil pohankový polštář, 
který byl za vítězství ve hrách dosypáván, tedy žádné 
psané body apod. Druhá hra – krásná spíše kostýmy 
a la 19. století, gentlemani a ladies, smetánka v ame-
rickém městečku. Snažili jsme se vrátit muzeu sbírku 
13 vzácných motýlů, která se po loupeži rozlětěla 
z místního muzea. Hra spíše na efekt, čaje o páté v 
kostýmech, tlachání, kurzy etikety apod.

Tomáš Hurt, Asociace TOM
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 naše téma       naše téma

práci s mládeží v nejrůznějších ob-
lastech, pozn. red), jsou i tradiční 
hry, které se předávají z jednoho 
oddílového vedoucího na druhé-
ho. Zároveň třeba Pionýr pořádá 
každoročně soutěž etapových her, 
z nichž ty úspěšné jsou potom 
vydávány – a dávány k dispozici 
právě jako metodický materiál 
– nebo spíš inspirace – každému, 
kdo ji bude chtít využít. Pak jsou 
samozřejmě i zdroje nezávislé na 
našem sdružení: O hrách posled-
ní dobou vychází celá řada publi-
kací. Takže těch cest a způsobů je 
mnoho.

Martin Bělohlávek, první místo-
předseda Pionýra:
Já bych to ještě doplnil jednou 
poznámkou k tomu, co stálo na 
začátku té otázky – z čeho vedou-
cí čerpají. Je potřeba to rozdělit 
do dvou částí. Jednak na faktic-
kou náplň, která, nechci říct, že 
je tradiční, ale souvisí s táboro-
vou činností z hlediska věcného: 
Co vlastně na táboře děti dělají, 
včetně toho, že se musejí postarat 
samy o sebe. A potom z hlediska 
jisté legendy, která se tomu celé-
mu dává. 
Legendy jsou pochopitelně různé, 
proměnné v čase. Náměty k nim 
berou vedoucí z literatury nebo 
z filmů. Dlužno podotknout, že 
tady se asi nejvýrazněji projevují 
módní tendence. To znamená, 
že když byl velmi moderní Har-
ry Potter, tak spousta celotá-
borových her byla motivována 
„potterovsky“. Předpokládám, že 
v letošním roce jistě zaznamená-
me na nějakém táboře Avatar... 

 Hra je pro táborový program zásadní

jejich databáze? Sdílejí zkuše-
nosti o hrách a náplni táborů 
v internetových diskusích? 
Nebo mají k dispozici nějaké 
brožurky, kde jsou tyto postu-
py popsány? Nebo jde o jakési  
„rodinné stříbro“, které se pře-
dává – víceméně ústně – z jed-
noho pokolení vedoucích na 
druhé...?

Jakub Kořínek:
Ono je to, popravdě řečeno, od 
každého kousek. Není jeden je-
diný způsob, jak čerpat náměty 
na táborové hry. Samozřejmě se 
tak děje na různých Výměnách 
zkušeností (celostátní i regionální 
akce tohoto typu se zaměřují právě 
na sdílení poznatků lidí z praxe o 

K fenoménu hry 
a jejích námě-
tů se tentokrát 
vyslovují zku-
šení praktici ze 
sdružení Pionýr. 
Na dubnové tis-
kové konferenci, 

uspořádané u příležitosti odstar-
tování šestého ročníku informační 
kampaně „Opravdu dobrý tábor“, 
odpovídali na tematické dotazy 
časopisu Archa následovně: 

Jakou roli sehrává – nebo by 
měla sehrávat – na opravdu 
dobrém táboře hra jako tako-
vá?

Jakub Kořínek, projektový koor-
dinátor kampaně Opravdu dobrý 
tábor:
Odpovím-li za sdružení Pionýr, 
tak pro nás je hra v podstatě 
hlavním výchovným prostřed-
kem, a je tudíž naprosto zásadní. 
Předpokládám, že i na táborech 
pořádaných jinými sdruženími 
nebo jinými pořadateli jsou hry 
v různých podobách nutnou slož-
kou programu. Jistě, jsou i tábory 
založené na něčem jiném než na 
hrách, nicméně hra je z hlediska 
výchovného působení  na děti 
naprosto nenahraditelný nástroj, 
tudíž jsem řekl „zásadní“.

Odkud čerpají vaši vedoucí 
náměty na celotáborové hry? 
Existuje kupříkladu nějaká 
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I když myšlenka není nová, bere 
se jeho legenda, příběh. Faktická 
náplň se pak do jisté míry v rámci 
onoho „rodinného stříbra“ pře-
dává – s ohledem na to, co je na 
táborech v daném místě tradiční: 
Jestli je to závod, který vede urči-
tým územím, ten zůstává a mění 
se jeho zasazení, rámec. 

Když se řekne „táborová hra“ 
nebo „celotáborová hra“jaká 
z nich se vám z vaší praxe vy-
baví jako první, jaká vám nej-
dříve, automaticky vytane na 
mysli...?

Zuzana Daňhelková, dlouholetá 
hlavní vedoucí tábora:
U mě je to Ferda Mravenec.

Jakub Kořínek: 
Já si třeba vybavím Messnerovy 
osmitisícovky a Staré české báje 
a pověsti, tyhle dvě hry byly vážně 
moc dobré.

Martin Bělohlávek:

Já si vybavím z těch, které jsem 
zažil jako dítě, Třináct bobříků. 
Ač jsme byli pionýrský turistický 
oddíl, tak jsme neměli problém 
s tím, využít motivaci, dá-li se to 
tak říci,  klasickou: foglarovskou. 

A jako vedoucí? Asi nejúspěšněj-
ší, kterou jsme hráli, byla hra 
motivovaná událostmi v pohra-
ničí v roce 1938, kdy děti našly 
deník z prázdnin a řekněme ze 
září 1938 a pak jakoby stopovaly 
příběh onoho oddílu, který tam 
existoval, a vedoucích a dětí, až je 
našly a zjistily, co dělají v součas-
nosti. Musím říct, že děti hra – 
pro mě překvapivě – zaujala. Měli 
jsme trošku obavu, jestli to není 
příliš angažované, a ukázalo se, 
že naopak to pro děti bylo doslo-
va a do písmene detektivní úsilí 
s cílem konkrétní pamětníky vy-
pátrat. Spojili si hru s konkrétní 
realitou. Bylo to velmi zajímavé.

Připravil -maj-
ilustrační foto archiv Pionýra

Užitečné odkazy:

www.dobrytabor.cz
www.cesketabory.cz
www.borovice.cz
www.tabory-vysocina.cz

Bambiriáda  se letos koná v době od 20. do 23. května 2010 a zve zejména děti 
a jejich rodiče – sdružení pracující s dětmi a mladými lidmi připravují kromě pre-

zentace své činnosti další pestrý program. Zájemci se mohou na Bambiriádu vypra-
vit do některého z těchto měst: České Budějovice, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jih-

lava, Liberec, Náchod (s pobočkou v Rychnově nad Kněžnou), Ostrava (s pobočkami 
Frýdek-Místek, Havířov a Třinec), Plzeň, Praha, Příbram, Zábřeh na Moravě a Zlín.  

Více na www.bambiriada.cz



8

 naše téma       naše téma

 Deset let Velkého Vozu
Již deset let občanské sdru-

žení Velký vůz připravuje pro 
lidi mladé věkem a hlavně 
duchem vzdělávací, rozvojové, 
tvořivostní, outdoorové, pohy-
bové, šifrovací a další akce. Za 
tuto dobu Velký vůz uspořádal 
odhadem 220 akcí, kterými 
prošlo více než dva a půl tisíce 
účastníků. 

Vznik Velkého vozu je datován 
(registrací na ministerstvu vnitra) 
dnem 20. února 2000. Na den 
přesně jsme se rozhodli oslavit 
toto výročí. V sobotu 20. února 
2010 tak proběhla hra v pražské 
Stromovce a následný program 
ve škole v Praze, v Korunovační 
ulici. 

Na setkání byli pozváni všichni, 
kteří kdy měli s Velkým vozem 
(VV) něco společného – současní 
i bývalí instruktoři a spolupra-
covníci, lektoři a organizátoři, 
účastníci akcí i další příznivci 
a kamarádi. Na akci samotné se 
pak sešli především lidé, kteří se 
během let podíleli na organizová-
ní akcí spolu s účastníky těchto 
akcí. Ostatně velká otevřenost 
vůči účastníkům a vytváření přá-
telských vazeb mezi organizátory 
a účastníky je jeden z hlavních 
atributů Velkého vozu. 

„Octoginta Octo“ – celkem tři 
ročníky outdoorového závodu, 
kde účastníci po dobu 88 hodin 
absolvují náročné přesuny a plní 
různé úkoly. Letos bude nástup-
cem podzimní závod s příznač-
ným názvem „Pes Putidus“ což 
v latině označuje smradlavé nohy. 

„Kočovné divadlo“ – účastníci 
objíždějí domluvené štace s diva-
dlem, které předem vymyslí a na-
cvičí na přípravných víkendech. 

„Taneční víkend“ – stanoviště 
zastupovalo různé akce Velkého 
vozu zaměřené na tanec, pohybo-
vou a taneční improvizaci, pohyb, 
poznávání a přijetí vlastního těla. 

„Víkend na laně“ – akce každo-
ročně konaná od začátků VV, od 
doby kdy horolezení ještě nebylo 
tak častým koníčkem, jako je 
dnes, a představovalo pro mnoho 
lidí možnost, jak překonat své 
hranice. 

„Artefiletika“ – lidé z Velkého 
vozu stáli u samých začátků to-
hoto tvořivě uměleckého způsobu 
sebevyjádření a reflexe okolního 
světa. 

„KVIK“ – čili Kurz Velkovozác-
kých InstruKtorů – čtyři víkendy 
zaměřené na získání schopností 
a dovedností vhodných pro pořá-
dání zážitkových akcí. Loni probě-
hl již druhý ročník tohoto kurzu 

První částí programu byla te-
rénní hra, kde účastníci ve sku-
pinkách obcházeli (ti aktivnější 
i obíhali) stanoviště umístěná ve 
Stromovce. Aktivity na stanoviš-
tích připomínaly tradiční akce 
Velkého vozu: 

„Křídla“ – letní zážitková akce. 
Letos připravujeme již pátý roč-
ník;  devět dní na začátku čer-
vence, které budou zaměřeny na 
problematiku sebevědomí, sebe-
poznání a životního směřování. 
Letos navíc proběhne i zážitková 
akce pro teenagery pod názvem 
„Ikarie“.  

„Drsné hory“ – zimní deseti-
denní zážitková akce, která je 
charakteristická spaním v objek-
tu bez elektřiny, bez teplé vody 
a topením v kamnech. K tomu 
patří aktivity venku na sněhu, na 
běžkách, sněžnicích i večery ve 
svíčkami osvícené chatě. 

„Sociální dovednosti“ – název 
vystihuje náplň prodlouženého ví-
kendu, který je tradiční akcí Velké-
ho vozu již od jeho počátků. Další 
akce je v plánu na tento podzim. 

„Matrix“ – šifrovací hra po Pra-
ze. Jednotlivé ročníky již vyčer-
paly inspiraci z kultovní trilogie 
a letošní ročník tak bude motivo-
ván starým českým seriálem Ná-
vštěvníci. Účastníci se z pomyslné 
budoucnosti vrátí do přítomnosti, 
kde půjde – jak jinak – o záchra-
nu světa J.
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a většina účastníků se zapojila 
do organizování dalších akcí pro 
mládež a veřejnost pod Velkým 
vozem, právě například do Křídel, 
Ikarie, Pes Putidus, o nichž mů-
žete, stejně jako o ostatních ak-
cích, nalézt více na internetových 
stránkách www.velkyvuz.cz. 

Druhou část programu tvořilo 
povídání o historii Velkého vozu, 
kde se sešly jeho důležité osob-
nosti. Zakladatel VV David For-
mánek, dále Petr Wawrosz, který 
působil v organizacích, jež Velké-
mu vozu předcházely (Elixír 94, 
Oáza 99), a který později dlouho 
(do konce roku 2007) Velkému 
vozu předsedal, spolu s prvními 
instruktory sdružení Terezou 
Bouchalovou (dnes již Formán-

kovou), Janou Adamčíkovou 
a Robertem Pikem, který založil 
základní článek Velký vůz Brno. 
Tito lidé přiblížili atmosféru z po-
čátků Velkého vozu, kdy na ak-
cích spolupracovala pouze malá 
skupinka lidí, kteří na sebe byli 
navzájem naladěni. Díky tomu si 
mohli dovolit více improvizovat 
a chovat se spontánněji. 

Dnes již akce pod VV organizuje 
více lidí, proto bylo potřeba na-
stavit pravidla a do přípravy akcí 
vnést jistý řád. I tak však Velký 
vůz zůstává prostorem, kde si lidé 
mohou hrát a dávat tvar svým 
snům, nápadům a myšlenkám. 

Lukáš Kučera,
předseda o.s. Velký vůz 

foto z oslavy archiv Velkého Vozu

Jaká táborová hra z dětství Ti nejvíc utkvěla 
v paměti? 

Bylo to na putovním táboře, hra se jmenovala Za 
branami nebo tak nějak. Putovali jsme Českým Švý-
carskem a každý den jsme procházeli jednou bra-
nou, která byla zároveň tématem dne (např. brána 
přátelství apod.). Závěrem celého tábora byla Prav-
čická brána.   Anička Frantalová, o. s. Boii

Tábor 1999 – Východní hvězda – mořeplavecká 
výprava plující za kořením do východní Asie, tábor 
nabitý výpravnými detaily, táborové náměstíčko 
ztělesňující palubu lodi, obrovská červená plachta, 
vzdouvající se nad táborem...

Janek Dočekal, Junák

Celotáborovka se jmenovala Tyiapa Hakapiu a šlo 
o expedici dobrodruhů, která procestovala celý svět 
a hledala úlomky vzácné sošky. V paměti mám 
etapovku Cesta na rýžové pole, kde jsme byli právě 
návštěvou v Číně a museli najít rýži u nedalekého 
příbytku. Během tábora jsme stačili zažít karneval 
v Riu, jedli jsme hůlkami, žili jako Eskymáci, zažili 
pravou španělskou corridu atd. Tento tábor se ode-
hrál v roce 1997.   Ondra Šejtka, A-TOM

Asi nejvíc vzpomínám na starověký Egypt. Tohle 
téma v té době nebylo moc časté, a tak jsme si na 
táboře užili stavění pyramid, egyptské oční linky, 
obrázkové písmo, a samozřejmě poklady faraonů. 
Když se ohlédnu, tak táborová hra byla vždycky 
prima, ale největší zážitky z táborů a oddílu byly víc 
v atmosféře, než v tom, v jakých kulisách se ode-
hrávaly.            Jana Šoupalová, Duha

Určitě to byla táborová hra z počátku devadesá-
tých let v Kostelci u Heřmanova Městce, kde byl 
na skautském táboře duch hraběte von Slavkovic. 
Tajuplný pán ve zlatém lesknoucím se obleku, který 
dokonce jednou v noci zasekl sekyru s pergamenem 

 Táborová anketa II.
do špalku u stožáru. Nezapomenutelná byla samo-
zřejmě cesta potmě k němu skrze les, lucerničky a 
občas nějaký zvláštní hluk...

Roman Málek, Chrudimka

Popravdě žádná. Na tábory jsem jezdil pravidelně 
s DDM, ale hry si prakticky nepamatuju. Některá 
témata ano – Pevnost Boyard, Dobývání planet..., 
ale skoro nic z her, byly opravdu „obyčejné“.

Tomáš Hurt, Asociace TOM

Myslím, že „Cestovatelé“. Byla to první celotáborov-
ka, kterou pro nás připravovali naši roveři. Všechno 
měli skvěle promyšlené a moc se mi líbila jejich mo-
tivace k jednotlivým etapám. Asi nejnáročnější a zá-
roveň nejlepší etapa byla ztroskotání. Všichni jsme 
byli na jedné lodi, která se začala potápět a my mu-
seli plnit různé úkoly, abychom se zachránili. Udr-
žet se co nejdéle nad zemí na laně, přenášet vodu 
za pomoci věcí, které jsem měli na sobě. Každý úkol 
byl časově limitovaný, tudíž kdo úkol v daném čase 
nezvládl, vypadl. Společným úkolem bylo dojít do 
poslední disciplíny a vytáhnout barel na vodu na 
laně do kopce. Byla to opravdová dřina, ale zvládli 
jsme to. A tím, že jsme táhli za jeden provaz, byli 
tým, podařilo se nám ztroskotání přežít a zachránit 
loď.          Jana Votavová, ČRDM

Nejlepší táborová hra, kterou jsem jako dítě prožil... 
Je to hodně těžké rozhodování. Možná Harry Potter 
anebo Robinson Crusoe.

Martin Sukaný, Život trochu jinak 

Na táborech, kde jsem byla jako dítě, se etapové 
hry nehrály. Ale ráda vzpomínám na puťák, kde 
jsem byla jako „-náctiletá“. Jeho cílem bylo prozkou-
mat mizející lidovou kulturu Lemků a Bojků, skuteč-
ných národnostních menšin „na trojmezí“ u hranic 
Slovenska, Podkarpatské Ukrajiny a Polska. Tehdy 
tam ještě stály roubené chaloupky a dřevěné řec-
kokatolické kostelíčky s mnoha věžičkami, políčka 
byla uzoučká jako záhonky a na nich fazole, trocha 
obilí, zelí, řepa. Seno se sušilo na rozvětvených ty-
čích zvaných ostrve a ukládalo do zvláštních sení-
ků  se zvedací střechou na kůlech – oborohů. A my 
kreslili a vyptávali se a zapisovali... a ohromně nás 
to bavilo.          Michala K. Rocmanová, Junák
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O názvu
Vycházíme ze známého sokol-

ského hesla „Ve zdravém těle 
zdravý duch“ a potřeby harmo-
nického vývoje člověka (harmonie 
přírody, věcí, činností, těla a mys-
li). 

Kdo jsme a co děláme
Jsme občanské sdružení dětí 

a mládeže, které pečuje již 18 let 
o mimoškolní aktivity zdravých, 
ale především zdravotně a so-
ciálně handicapovaných dětí a 
mládeže.  Organizujeme pravidel-
nou klubovou činnost, víkendové 
akce a veškerá prázdninová volna 
v průběhu roku. Akcí se ročně 
zúčastňuje zhruba 650 dětí z celé 
ČR. Podíl handicapovaných činí 
více než 50% celkového počtu dětí 
a mládeže.  

Jednou ze stěžejních činnos-
tí je péče o děti a mládež, které 
trpí epilepsií, astmatem, alergií, 
nadváhou, cukrovkou, enurézou, 
nemocemi pohybového ústrojí, 
nedoslýchavostí apod. Rovněž pe-
čujeme o děti v náhradní rodinné 
a výchovné péči (pěstounské ro-
diny, neúplné rodiny, dětské do-
movy, Klokánky, včetně romského 
etnika a národnostních menšin).

Využíváme  fenoménu tělesné 
výchovy, léčebné tělovýchovy, ří-
zené stravy, otužování, saunová-
ní, regeneračních procedur včetně 
masáží, muzikoterapie, artetera-

pie, psychoterapie, celotáboro-
vých her, bohatých kulturních 
a vzdělávacích programů, jízdy 
na koních a koloběžkách, zábavy 
a prožitkovosti ke zlepšení zdra-
ví, kultivaci osobnosti, zvyšování 
adaptace, zlepšování  sociálních 
vztahů a rozvoji tělesných a du-
ševních sil.

Klubová činnost 
(Klub dětí v centru SHTD Bube-
nečská 27, Praha 6)

Pravidelná setkání se cvičením 
na správné držení těla s procvi-
čováním páteře a kloubů podle 

metody prof. Narbekova, muzi-
koterapie, arteterapie, autogenní 
trénink, základy masáží. K dispo-
zici je rovněž psycholog a psycho-
terapie. 

Víkendové akce 
Tyto akce spolu s pravidelnou 

klubovou činností tvoří osu kon-
tinuální celoroční péče. Spojují 
výchovně vzdělávací a kulturní 
programy (návštěva hradů, zám-
ků, dalších míst v Praze a okolí) 
s různými druhy pohybových 
činností (jízda na minikoloběž-
kách, jízda na koních, plavání, 
turistika, cvičení na pohybových 
trenažérech a gymmíčích, léčeb-
ná tělovýchova) a regeneračními 
procedurami (saunování, vodní 
masáže, masáže aj.).

Prázdninové akce 
(ve vybraných lokalitách v ČR)

Ústředním mottem ozdravných 
pobytů jsou celotáborové hry, 
v nichž děti prožívají dobrodruž-
ství a napětí vždy s dobrým a vý-
chovným koncem. Dále jsou to: 

 Společenství harmonie těla a ducha
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• Tělovýchova (hry v přírodě i klu-
bovně, plavání, turistika, výlety, 
lyžování, jízda na koních aj.)
• Zábavné činnosti (diskotéky 
s karaoke, táborové ohně s ky-
tarou a zpěvem a další činnosti, 
které zvyšují prožitkovost akcí).
• Kulturně poznávací akce (ná-
vštěva atraktivních lokalit v místě 
a  okolí pobytu). 
• Výtvarné a rukodělné aktivity 
(batikování, malování, modelová-
ní, práce s přírodninami, korálko-
vání aj.) 

Na dlouhodobějších akcích, 
zvláště pro rizikové skupiny, 
je vytvořen speciální ozdravný 
program s léčebnou a zdravot-
ní tělovýchovou,  cvičením na 
gymmíčích, trenažérech, jógou, 
autogenním tréninkem, regenera-
cí (masáže, thajské baby masáže, 
masáže lávovými kameny, rašeli-
nové zábaly, sauna, bazén aj.) na 
vyčištění organizmu zatíženého 
dlouhodobou medikací. Součástí 
je řízená strava s pitným reži-
mem. Děti jsou přirozeně integro-
vány do skupiny jejich zdravých 
vrstevníků.

Jaký máme cíl
Dlouhodobým cílem péče je 

zlepšovat zdravotní, tělesný a 
psychický stav jedince. Rozšiřovat 

a zkvalitnit integraci zdravých, 
zdravotně oslabených a chronicky 
nemocných, sociálně znevýhod-
něných, včetně etnických skupin, 
do jednoho celku, obecné skupiny 
dětské a dospívající populace. 
Rovněž tak hlouběji seznamovat 
laickou veřejnost s touto proble-

matikou, a tím hledat cestu vzá-
jemného pochopení. Pokračovat 
v neformálním vzdělávání zájem-
ců (rodičů, pedagogů, vychova-
telů, lékařů, zdravotních sester 
aj.) pro zkvalitnění primární péče 
o handicapované.

Co chceme dělat dál
I nadále poctivě a starostlivě 

pečovat o děti a mládež, vést je 
k samostatnosti, zodpovědnosti, 
ukázněnosti a přátelství, naučit 
je novým dovednostem, ale pře-
devším zlepšovat jejich zdraví 
a umožnit prožití plnohodnotného 
života.

Krédo SHTD
„Pomáhat dětem je nejhumán-

nější lidská činnost.Musí se ale 
umět, hodně znát a být dobrým 
a citlivým člověkem.“

PaedDr.Vladimír Bílek, 
předseda SHTD

foto archiv sdružení

Výzva
Vážení  rodiče, milé děti, pojďte 
s námi, těšíme se na Vás!
Máte-li zájem s námi spolupraco-
vat, rádi Vás uvítáme!

Společenství harmonie 
těla a ducha (SHTD)
Bubenečská 27 
160 00  Praha 6
Tel/fax: 224317872
Mobil: 604309370
e-mail: shtd@volny.cz
web: http://www.shtd.cz  
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 rozhovor

Celkem 32 laureátů a laureátek 
obdrželo medaili Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy 
za vynikající pedagogickou čin-
nost. Resortní ocenění prvého 
a druhého stupně jim 9. dubna 
2010 předali ministryně škol-
ství Miroslava Kopicová a Petr 
Špirhanzl, náměstek ministry-
ně, který řídí skupinu všeo-
becného, odborného a dalšího 
vzdělávání. 
Drtivou většinu oceněných lidí 
tvořili učitelé; jedinou výjimku 
představoval Vladislav Sobol 
z Duhy – sdružení dětí a mláde-
že pro volný čas, přírodu a re-
cesi. 
Vladislav Sobol obdržel medai-
li MŠMT druhého stupně za 
dlouhodobou dobrovolnou práci 
v oblasti volnočasových akti-
vit ve prospěch dětí a mládeže 
z dětských domovů, pro které 
mj. vydává několik let časopis 
Zámeček.

Jakou hodnotu pro Vás dnešní 
událost má?
Myslím si, že jde o cenu pro celý 
tým, ve kterém pracuji, pro celou 
Duhu Zámeček, pro celý štáb Zá-
mečku, pro celou Duhu – a v pod-
statě i pro všechny neziskové 
organizace. Musíme totiž ukázat, 
že jsme rovnocenným partnerem 
učitelů. Zatím to tak nevypadá, 
což bylo vidět i na tom, že má 
nominace sice „prošla“, ale mís-
to toho, aby spíkr uvedl, že jsem 
z organizace Duha, tak uvedl 
mého zaměstnavatele (OKD, pozn. 
red.).

Vybaví se Vám nějaký moment, 
o němž teď zpětně už víte, že 
byl nejspíš určující pro Vaše 
pozdější mnohaleté nasazení 
ve prospěch dětí z dětských 
domovů?
Oněch momentů bylo hodně, ur-
čitě. Vzpomínám si, že jsme začali 
pracovat s několika domovy na 
severní Moravě, asi se čtyřmi, 
s pěti, a získali tak určité zku-
šenosti zhruba po třech, čtyřech 
letech. V roce 1997 jsme s ko-
legou, se kterým jsme měli jisté 
zkušenosti z žurnalistiky, seděli 
a řekli jsme si: Teď uděláme něco 
pro jeden domov, pro dva, pro tři, 
možná pro čtyři. Ale co uděláme 
pro všechny? Právě v tu chvíli 
nás napadlo vymyslet časopis 

 Ocenění MŠMT pro dobrovolníka z Duhy

Zleva náměstek ministryně školství Petr Špirhanzl, ministryně školství Miroslava 
Kopicová a Vladislav Sobol

Zámeček, který od té doby rozesí-
láme do všech dětských domovů 
v republice. Je takovým jejich 
majákem, který jim ukazuje směr, 
který jim dává iniciativu, možnos-
ti, tipy, nápady. A v podstatě mu-
sím říct, že od toho roku 1997 se 
– nejenom, ale také díky Zámeč-
ku – život v dětských domovech 
v mnohém změnil. 

Časopis Zámeček, který dob-
rovolně redigujete a který je 
odběratelům zdarma zasílán 
ve dvouapůltisícovém nákladu, 
je mnohdy jedinou poštovní 
zásilkou, doručovanou dětem 
z domovů na jejich jméno... Jak 
se Vám jako novináři s tímto 
vědomím pracuje? 
Je to pro nás určitě motivací, pro-
tože víme, že děti se na Zámeček 
těší – a nechceme dopustit, aby 
jim jejich jediná pošta přestala 
docházet. Takže se prostě musíme 
„porvat“ nejen s uzávěrkou, ale 
i s granty, abychom dostali do-
statek peněz. A když nám některé 
z nejziskovějších firem v Česku 
granty postupně sníží, musíme 
sehnat potřebné peníze od těch 
méně ziskových, hledat jinde. Už 

se nám to třináct let daří; věřím, 
že tomu tak bude i nadále. 

Je toto ocenění tím, které by 
mohlo naplňovat potřebu celé 
řady dobrovolných pracovníků 
s dětmi a mládeží dosáhnout 
aspoň symbolického celospo-
lečenského uznání? Nebo by 
měla raději vzniknout ještě 
docela jiná, specifická forma 
takového ocenění? 
Myslím si, že ta druhá cena o kte-
ré jste mluvil, taková ta přímo pro 
neziskovky jako dělaná,  už fun-
guje desítky let – „Březové lístky“ 
se rozdělují a pro každého, kdo je 
dostane, jsou tou nejlepší poctou. 
Protože mu ji nedává nikdo „sho-
ra“, dávají mu ji ti, co jsou „pod 
ním“ nebo jeho spolupracovníci. 
Myslím si, že cena, kterou pře-
dává ministerstvo, má stejně tak 
svou cenu – právě v tom ohledu, 
aby se do budoucna zrovnopráv-
nilo postavení učitelů a volnoča-
sových pracovníků. Protože jeden 
bez druhého nemůže ve vzděláva-
cím systému fungovat. Je třeba , 
aby si to všichni uvědomili.

Za rozhovor poděkoval Jiří Majer
Foto Miloš Nguyen
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Po celý březen se na půdě Peda-
gogické fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze prezentovala tři členská 
sdružení České rady dětí a mláde-
že (ČRDM) – Junák, Pionýr a ČTU. 
Stojí za tím tři dívky, členky těch-
to sdružení, konkrétně Markéta 
Sochorová (Junácké středisko 
Střelka, Kralupy nad Vltavou), 
Jana Krotilová (Pionýrská skupina 
Chomutov) a Hana Kyselovičová 
(Česká tábornická unie, Praha). 
Jana a Markéta jsou spolužačky 
(5. ročník oboru pedagogika), a co 
víc – dobré kamarádky. Když si 
Jana všimla prázdných nástěnek 
na chodbě fakulty, zařídila vše 

potřebné, aby 
se o tři týdny 
později mohly 
nástěnky zapl-
nit prezentací 
organizací pra-
cujících s dětmi 
a pro děti.
„Rozvěsily jsme 

po chodbách letáky, ať se ozvou 
studenti, kteří vedou nějaký oddíl 
či družinu a pracují pod někte-
rou z organizací, které sdružuje 
ČRDM. Myslely jsme, že na peda-
gogické fakultě jich bude hodně, 
ale přihlásila se jen Hanka,“ říká 
Markéta. Část prezentace je věno-
vána i představení ČRDM, jehož 
součástí je alespoň seznam všech 
členských sdružení s kontaktními 
údaji (viz www.crdm.cz, pozn. red.) 
„Účelem této prezentace je rozšířit 
povědomí o našich sdruženích. Už 
se mi stalo, že mi nejen spolužáci, 
ale i vyučující řekli: „A Pionýr ještě 
existuje, jo?“ Ačkoli zde studuji 
oborovou pedagogiku, nesetkala 
jsem se za celých pět let studia 
s předmětem, který by se byť jen 
dotýkal volnočasových aktivit dětí. 
Denně chodí okolo stovky studen-

tů i vyučujících, věřím, že alespoň 
někoho tahle barevná prezentace 
zaujme a podívá se zblízka,“ říká 
Jana.

Jana Krotilová, PS Chomutov 

Zeptali jsme se kolemjdoucích:

Míša Kamenská, studentka 
1. ročníku kombinace Pg-Infor-
matika:
„Mě překvapilo, že existují junáci. 
Věděla jsem o skautech, ale ne-
věděla jsem, že se to teď jmenuje 
Junák. Je dobře, že se něco do-
zvíme. Máme vzdělávat děti, tak 
bychom se měli zajímat o jejich 
mimoškolní aktivity a případně se 
do nich i zapojit.“

PhDr. Věra Brožová, vyučující 
na Katedře české literatury:
„Nelíbí se mi to. Připadá mi to jako 
návrat ke starým časům, kdy pla-
tilo co učitel to oddílový vedoucí. 
Bojím se, že se tu vybuduje nějaký 
nový obor pro oddílové vedoucí. 
Vadí mi organizační propojení 
s fakultou. Nevím, proč to tu insta-

lovali. Také mi vadí, že jsou zde 
zastoupeny pouze dvě (po upozor-
nění, že je prezentována i ČTU se 
opravila na tři) organizace, měli by 
tu být i tomíci, woodcrafteři a dal-
ší. Já sama prošla Skautem, ale 
jsem proti tomu, aby se tady cokoli 
takového studovalo.“

Láďa , student 5. ročníku kom-
binace ČJ-ZSV:
„Na něco z toho jsem koukal. Ne-
mám s žádnou z těch organizací 
zkušenosti, ani jsem nevěděl, jaký 
je rozdíl mezi Junákem a Pioný-
rem. Je to tu na správném místě. 
Kdo se v dětství s touto činností 
nesetkal, o tom nic neví, navzdo-
ry faktu, že jsme na pedagogické 
fakultě. Za pět let studia jsem se 
o tom nic nedozvěděl.“

Vanda Podroužková, studentka 
4. Ročníku kombinace Bi-TV:
„To téma mě hned zaujalo, jsem 
totiž členkou Junáka. Nejprve 
mě upoutalo, že tu visí jen Pionýr 
a ČTU; když pak o dva dny pozdě-
ji přibyl i Junák, byla jsem ráda. 
Já studuji tělesnou výchovu a tam 
se ve zkratce probírají i tyto orga-
nizace v kontextu sportu.“

Doc. PhDr. Radka Wildová 
CSc., děkanka Pedf UK:
„Vítáme veškerou iniciativu stu-
dentů. Máme na fakultě výstavní 
plochy a jsme rádi, že slouží své-
mu účelu. Budoucí učitele by téma 
dětských organizací mělo zajímat. 
Vážím si různorodosti a nenásilné 
formy prezentace. Studentky vy-
tvořily zajímavou prezentaci svých 
organizací, a to přitažlivou a mo-
derní formou.“ 

 Prezentace ČRDM na půdě Pedagogické fakulty UK
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Co s vánočními stromky po Vánocích

Letos již podvacáté (od roku 1991) děti z nezisko-
vých organizací pod vedením svých vedoucích sbíraly 
a následně zlikvidovaly vyhozené vánoční stromky 
v obvodu Ostrava-Jih. 

Tato akce se koná každoročně ve 
spolupráci se Statutárním městem 
Ostrava-Úřadem městského 
obvodu Ostrava-Jih. Od roku 2001 
ji každoročně provádí občanské 
sdružení Samostatný kmenový 
a klubový svaz (SKaKS) Dakota.

Letošní sběr a likvidace probíhal v době od 6. led-
na do 15. března. Dobrovolníci z Dakoty nasbírali 
celkem 791 vánočních stromků, které pak byly 
zlikvidovány. Využili jsme hlavně možnosti likvida-
ce v OZO Ostrava (drť na topení), dále jsme si část 
nasbíraných stromků odvezli na naše táborové zá-
kladny, kde poslouží jako základ (náplň) táborových 
ohňů na našich akcích. Další část byla zpracována 
firmou Sadové úpravy a údržba zeleně z Ostravy-
-Hrabůvky.

Peníze, které jsme za sběr a likvidaci obdrželi, byly 
použity na úhradu dopravy, včetně odvozu strom-
ků na táborové základny. Zbývající část peněz jsme 
rozdělili podle aktivity jednotlivých kmenů a klubů 
na podporu jejich celoroční činnosti. Myslím si, že 
akce má hluboký ekologický a výchovný charakter. 
Členové Dakoty – děti a mládež – pod vedením ná-
čelníka našeho občanského sdružení jednak vyčistí 
veřejné prostranství sídlišť našeho obvodu, a jednak 
jsou posbírané stromky potom smysluplně využity: 
nadrtí se na ztopení v kotelnách a nejsou míchány 
s domovním odpadem. 

O sběru vedeme přesnou evidenci, protože část 
peněz jsme podle nasbíraného množství stromků 
jednotlivými kmeny a kluby dále přerozdělovali 
na jejich činnost. Akce se zúčastnily kmeny Pumíci, 
PTP I., PTP II., Iglipipeta, Rychlé střely, Sportovní 
klub, Klub deskových her, hlavně však Eko-klub, 
který celou akci řídil a koordinoval. Protože jsme 
letos poprvé sbírali stromky po celém obvodu Ostra-
va-Jih, povolali jsme na pomoc i kmen Wasapipela 
z Ostravy-Kunčiček, kmen Tygrů z Havířova, K-te-
am z Českého Těšína. Naši členové byli oceněni také 
svou vlastní měnou, oddílovými penízky „mozoly“.

Za každý stromek obdrželi pět mozolů, které pak 
použijí na konci školního roku na „Mozolové bur-
ze“, kde si mohou koupit táborové vybavení (ešusy, 
baterky, karimatky…), ti zdatnější stany, spacáky 
nebo jiné věci, jako jsou deskové hry, hračky, spor-
tovní potřeby, popřípadě sladkosti. Děti dostávají 
mozoly během celého roku za schůzky a víkendovky 
(za účast, za hry, apod.).

(Redakčně kráceno)

Dakota sázela stromky ke Dni Země

Dne 11. dubna 2010 se naše občanské sdružení 
Samostatný kmenový a klubový svaz (SKaKS) Dako-
ta zúčastnilo lesní brigády v Bělském lese v Ostravě. 
Letos to bylo již podruhé. Akci jsme připravili spolu 
s vedením Ostravských městských lesů a práci pro-
vedli pod dohledem jejich zaměstnanců. Brigády se 
zúčastnilo celkem 37 členů našich kmenů Wasapi-
pela, Pumíci, Tygři Havířov, Iglipipeta, PTP I. a PTP 
II. Za pět hodin práce jsme vysadili před 400 nových 
smrků, dále jsme sesbírali klestí a větve na hroma-
dy a vysbírali jsme odpadky v přidělené lokalitě. 

Pomáhali a radili nám při tom revírník p. Šlonc 
a jeho kolega p. Šuléř. Vedení Ostravských měst-
ských lesů bylo s našim výkonem spokojeno a na-
bídlo nám možnost mimořádné návštěvy lesní 
školky s odborným výkladem. Tuto nabídku jsme 
s radostí přijali a předběžně si domluvili termín. 
Brigádu jsme provedli zdarma. Chceme poděkovat 
za podporu této naší aktivity Moravskoslezskému 
kraji, který nám pomohl se zajištěním vybavení 
(nářadí a rukavice pro brigádníky) a Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy za možnost zajistit 
pro naše brigádníky občerstvení. 

Štefan Greš, SKaKS Dakota
foto archiv sdružení

 Dakota a stromky

Akce ke Dni Země mají svůj nový web

Portál, dostupný na internetové adrese 
www.denzeme.cz, slouží jako databáze a roz-
cestník akcí každoročně konaných v ČR kolem 
22. dubna, právě u příležitosti Dne Země. Na we-
bu naleznete mj. interaktivní mapu a přehled 
akcí seřazeným podle krajů, informoval za tvůrčí 
tým nového internetového portálu Petr Jarušek 
z Hnutí Brontosaurus.
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Nedaleko obce 
Velemín a města Lo-
vosice Asociace TOM 
nákladně rekonstru-
uje Opárenský mlýn. 
Finanční prostředky 
jsme získali od Ev-
ropské unie v rámci 
programu Cíl 3, 

česko-saská přeshraniční spolu-
práce. 

Od podzimu se tak již půl roku 
vrací mlýnu jeho bývalá krása. 
Celý areál bude v budoucnu vyu-
žit jako kulturní a environmentál-
ní středisko sloužící pro česko-ně-
mecké akce, které jsou obsaženy 
v projektu. 

Společně s německým partne-
rem Erzgebirgsverein e.V. tímto 
naplňujeme cíle projektu – vybu-
dovat solidní základnu česko-ně-
meckého partnerství. 

V červnu 2011 rádi přivítáme 
první hosty v Opárenském mlýně, 
i když na to zatím stavba nevypa-
dá.             (ton)

foto archiv sdružení
Fotogalerii najdete 

na http://oparno.a-tom.cz

Když se řekne „Ve-
likonoce“, valné vět-
šině z nás vyvstane 
na mysli pomlázka 
upletená z proutí, 
které trčí ze země, 
v níž se nacházejí jeho 

kořeny. A právě k těmto, a také 
k mnoha dalším se v průběhu 
letošních velikonočních prázdnin 
navrátilo dvanáct členů občan-
ského sdružení Život trochu ji-
nak. Namísto sezení doma vyrazili 
výše zmínění do Chválkova poblíž 
Kamenice nad Lipou a na pio-
nýrské základně si užívali zážitky 

 Rekonstrukce Opárenského mlýna v plném proudu

nabitý program, jejž připravilo or-
ganizátorské trio Zdenda, Zbyňa 
a Romča. 

Společně se vrátili – od událostí, 
které teprve možná nastanou – až 
ke kořenům samotné lidské exis-
tence. 

Pro účastníky bylo připraveno 
velké množství rozmanitých ak-
tivit, při nichž si mohli procvičit 
všechny své komunikační, fyzic-
ké, kreativní i emocionální doved-
nosti. Mezi ty nejlépe hodnocené 
patří zamyšlení nad osobností 
Jana Palacha, tvorba melodrama-

 Jak jsme se vrátili až ke kořenům

tických koláží, při jejichž posle-
chu se účastníci mohli hlouběji 
poznat, či orientační závod zasa-
zený do pravěkého kontextu. 

Akce, která se uskutečnila ve 
dnech 1.–5. dubna 2010, naváza-
la na řadu zážitkových kurzů po-
řádaných nejen o. s. Život trochu 
jinak již od září 2006. I zde probí-
hal vzájemný dialog mezi (na prv-
ní pohled mnohdy odlišnými) svě-
ty několika nevidomých mladých 
lidí a jejich „zdravých“ vrstevníků 
z různých koutů České republiky, 
který napomáhá odbourávat soci-
ální rozdíly a zažité stereotypy.

Martin Sukaný 
a Roman Štěpánek, 

Život trochu jinak 
(redakčně kráceno)

foto archiv sdružení
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...a jmenovalo dva nové členy 
svého Představenstva.

Mezi organizace zastřešované 
Českou radou dětí a mládeže bylo 
přijato další sdružení, čímž se po-
čet členských spolků ČRDM zvýšil 
na 99. Benjaminkem České rady 
je sdružení Život trochu jinak, se 
sídlem ve Slavi-
číně. 32. Valné 
shromáždění, 
konané 15. dub-
na 2010, záro-
veň jmenovalo 
do Představen-
stva ČRDM dva 
nové členy, a si-
ce Michaelu Humlovou ze sdruže-
ní ELSA a Miroslava Jungwirtha, 
kandidujícího za Pionýr.

Účastníci 32. VS ČRDM zároveň 
odhlasovali změnu stanov týkající 
se ustavení Komory krajských rad 
mládeže, schválili Výroční a Hos-
podářskou zprávu ČRDM za rok 
2009, vzali na vědomí revizní 
zprávu Revizní komise ČRDM 
a seznámili se s novými projekty 
Rady („Strukturovaný dialog“, 
Finanční gramotnost“), jakož 
i s personálními změnami v obsa-
zení Kanceláře ČRDM. Odcházejí 
z ní její ředitelka Michaela Přílep-
ková a sekretářka Jana Votavová.
To jsou „v kostce“ nejdůležitější 
faktické výsledky jednání Valného 
shromáždění.

Pokud jde o přijetí nového 

členského sdružení, hlasová-
ní o něm dopadlo přesvědčivě, 
když pro bylo dvakrát více hlasů 
než proti. Předseda ČRDM Aleš 
Sedláček rozvedl, že Život tro-
chu jinak pracuje s nevidomými 
a kombinuje jejich volnočasové 
aktivity s činností vidoucích „Je 
to sdružení svou velikostí spíše 
lokální, nicméně aktivity má ce-
lorepublikové, účastní se aktivně 
cévévézetek (Celostátní vzájemná 
výměna zkušeností, pozn.red.). 
Od spousty z vás přišlo podpůrné 
dobrozdání, že byste právě s tímto 
sdružením chtěli být v nějakém 
spojení, protože dělá smysluplnou 
činnost a lidi v něm obdivujete,“ 
doplnil Aleš Sedláček. Podle něj je 
možné, že by v budoucnu vznikla 
v rámci ČRDM platforma sdru-
žení specializovaných na činnost 
s handicapovanými; mohla by se 
třeba podílet i na tvorbě příslušné 
legislativy. O přijetí do ČRDM se 
uchází rovněž Rada dětí a mláde-
že Libereckého kraje (RDMLK);
o její přihlášce však delegáti 
kvůli nejasnostem ve stanovách 
RDMLK tentokrát nehlasovali 
a přijímací proceduru odložili 
na příští jednání.

Shora zmíněná změna stanov 
ČRDM s otázkou přijetí liberecké 
krajské rady přímo nesouvisí. 
Jde o to, že krajské rady se podle 
nově schválené dikce nejdůležitěj-
šího právního dokumentu ČRDM 
sdružují v jejím rámci v Komoře 
krajských rad. Ta se schází ales-

  32. VS ČRDM přijalo nové sdružení...

Předseda ČRDM Aleš Sedláček předsta-
vuje nové členské sdružení „Život trochu 
jinak“.

poň dvakrát ročně, schvaluje svůj 
jednací řád, jímž se řídí, a volí 
svého mluvčího, jenž Komoru 
zastupuje vůči ostatním orgá-
nům České rady. Komoru kraj-
ských rad může svolat i předseda 
ČRDM.

Z vůle delegátů 32. VS ČRDM 
rozšířila Představenstvo České 
rady Michaela Humlová z Ev-
ropské asociace studentů práva 
(ELSA), která prezentovala vý-
sledek práce expertního týmu, 
jenž se zabýval statutem Ceny 
Přístav. Toto ocenění uděluje 
ČRDM pracovníkům státní sprá-
vy a samosprávy za jejich přínos 
při utváření příznivých podmínek 
pro volnočasovou, mimoškolní 
práci s dětmi a mládeží. Kardi-
nální změnou ve statutu Ceny 
Přístav, platnou ovšem až od roku 
2011, je podle Michaely Humlové 
možnost nominovat na ocenění 
vedle fyzických osob pracujících 
ve státní správě také podnikatele, 
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ní skupiny složené ze zástupců 
jedenácti členských organizací 
ČRDM, v otázce (dalšího) doto-
vání krajských rad z prostředků 
ministerstva školství. Tento po-
stup se nyní setkal s kritikou ze 
strany přítomných představitelů 
několika organizací, zejména do-
tčených krajských rad. Téma zů-
stává i nadále otevřené; diskuse 
na VS nicméně vyústila k obecně 
akceptovanému návrhu několika 
kroků, jež se Aleš Sedláček zavá-
zal provést. Zahrnují mj. věcné 
prodiskutování daného problému 
na jednání „krajské tripartity“, 
kde by se nad daným tématem 
měli potkat zástupci krajských 
rad, ministerstva a krajští úřed-
níci zodpovědní za problematiku 
mládeže. 

Jiří Majer
foto autor

kteří podporují, nejlépe dlouho-
době a koncepčně, dětské sdru-
žení (SVČ, školní, družinu nebo 
klub) v jejich činnosti. Na VS 
zazněla v souvislosti s letošním 
udělováním Ceny Přístav důležitá 
informace, a to, že uzávěrka Ceny 
Přístav byla prodloužena do 30. 6. 
Ocenění má být (ještě podle stá-
vajících, „starých“ pravidel) tento-
krát uděleno z rozhodnutí Před-
stavenstva až na podzim, a nikoli 
v rámci Bambiriády, jak bývalo 
dříve obvyklé.
Druhý z nováčků v Představen-
stvu, Miroslav Jungwirth, se 
úspěšnou kandidaturou zasadil 
o návrat Pionýra do tohoto vrchol-
ného výkonného orgánu České 
rady. Stalo se tak po pěti letech, 
kdy v něm pionýři své zastoupení 
neměli – poté, co tuto pozici v ro-
ce 2005 z vlastního rozhodnutí 
opustili. „Kromě zkušenosti z ce-
loroční práce s oddílem má také 
bohaté zkušenosti s přípravou 
a organizací táborů, mezinárod-
ních výměn, velkých otevřených 
akcí pro veřejnost a podobně,“ 
stálo mj. v návrhu kandidatury 
Miroslava Jungwirtha.

Pokud jde o avizovaný odchod 
Michaely Přílepkové a Jany Vota-
vové z Kanceláře ČRDM, v prvém 
případě oznámila ředitelka tohoto 
servisního útvaru České rady, že 
podala ke konci dubna výpověď. 
„Představenstvo bude potom asi 
hledat nějaké svoje vize toho, jaký 

má být profil mého nástupce, 
nástupkyně, aby jim vyhovoval. 
A věřím, že je v tomto hledání 
podpoříte, aby to byl člověk, který 
na tuto poptávku jak od sdruže-
ní, tak od Představenstva dokáže 
vždycky dobře, skvěle reagovat. 
Jinak děkuji všem za pěkných pět 
let a za spolupráci,“ obrátila se 
Michaela Přílepková k přítomným 
zástupcům členských sdružení 
ČRDM, před tím, než se ozval 
jejich uznalý potlesk. Její profesi-
onální přístup k práci ocenil také 
předseda ČRDM: „Míši si velmi 
vážím po stránce odborné: vymys-
lela tady spoustu věcí, spoustu 
věcí tady posunula, a my teď pře-
mýšlíme o nějakém novém uspo-

řádání, nových způsobech řízení,“ 
dodal Aleš Sedláček. Jménem 
Junáka vyslovil ředitelce Kance-
láře dík za pětiletou spolupráci 
i starosta tohoto sdružení Josef 
Výprachtický.
Sekretářka Kanceláře Jana Vota-
vová přechází na projektové místo 
vytvořené v rámci nového projek-
tu ČRDM „Strukturovaný dialog“. 

Její sekretářskou práci převez-
me nově nastoupivší pracovnice 
– vítězka výběrového řízení Petra 
Chourová.

Jednání dubnového Valného 
shromáždění ČRDM, původně 
odhadované přibližně na dvě ho-
diny, protáhla na téměř dvojnáso-
bek závěrečná živá diskuse. Jejím 
vlastně jediným, leč sporným bo-
dem se stal nedávný postup před-
sedy České rady, potažmo pracov-

Michaela Humlová prezentuje změnu ve statutu Ceny Přístav.
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Memorandum o podpoře činnosti sdružení dětí 
a mládeže, která aktivně naplňují a ovlivňují volný 
čas nemalé části populace, se od 17. března 2010 
těší podpoře občanských demokratů. ODS se tak 
stala po Straně zelených a ČSSD třetí demokratic-
kou parlamentní politickou stranou, jejíž předsta-
vitelé se sešli se zástupci České rady dětí a mládeže 
(ČRDM) a zmíněný dokument společně projednali 
a akceptovali. Memorandum za ODS signovali mís-
topředseda strany Petr Nečas, poslanec a předseda 
Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělo-
výchovu Walter Bartoš a poslanec Petr Bratský, ga-
rant pro oblast organizací dětí a mládeže.

Za občanskými demokraty se do Poslanecké sně-
movny vydali jednat jménem České rady dětí a mlá-
deže její předseda Aleš Sedláček (Liga lesní moud-
rosti), starosta Junáka Josef Výprachtický a předse-
da Asociace TOM Tomáš Novotný. 

ODS je podle textu výše zmíněného dokumentu 
mj. „připravena, tak jako doposud, konzultovat 
s Českou radou dětí a mládeže legislativní návrhy, 
které se dotknou činnosti organizací pracujících 
s dětmi a mládeží“.
Občanští demokraté budou také „podporovat takové 
legislativní kroky, které významně zlepší prostředí 
pro práci s dětmi a mladými lidmi v jejich sdruže-
ních“. Strana je rovněž „připravena usilovat o to, 
aby současná podpora sdružení dětí a mladých lidí 
a obdobných spolkových aktivit, kterou poskytuje 

Pracovní návštěva zástup-
ců České rady dětí a mládeže 
(ČRDM) v Paláci Charitas, stra-
nickém sídle KDU-ČSL na Karlově 
náměstí ve druhém pražském 
obvodu, přinesla 18. března 2010 
očekávané ovoce: Memorandum 

o podpoře činnosti sdružení dětí 
a mládeže má dalšího politické-
ho zastánce, tentokrát lidovce. 
Křesťanští demokraté se podpi-
sem pod zmíněný dokument stali 
v pořadí čtvrtou demokratickou 
parlamentní stranou, která vyho-
věla žádosti ČRDM a teze obsaže-
né v memorandu přijala za své. 
Před nimi tak učinili zelení, jakož 
i sociální a občanští demokraté.

Jménem České rady dětí a mlá-
deže tentokrát jednali s lidovci 
předseda ČRDM Aleš Sedláček 
(Liga lesní moudrosti), místosta-
rosta Junáka Jiří Navrátil a před-
seda sdružení Pionýr Petr Halada. 
Partnery pro věcný dialog jim byli 
předseda KDU-ČSL Cyril Svobo-
da a 1. místopředsedkyně strany 
Michaela Šojdrová. 

„KDU-ČSL si je vědoma, že 
kvalitní využití volného času dětí 
a mladých lidí a smysluplná mi-
moškolní činnost jsou nejlepší 
prevencí proti sociálně patogen-
ním jevům, kriminalitě, drogám 
a násilí a že postoje a návyky 
získané během spolkové činnosti 

 Memorandum ČRDM o podpoře – pro je i KDU-ČSL
mohou vhodně doplnit rodinnou 
a školní výchovu a pomoci zdárně 
formovat osobnost mladého člo-
věka,“ stojí psáno mj. v předmět-
ném memorandu.

ČRDM (maj) 
foto archiv ČRDM

v rámci své rozpočtové kapitoly Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy, byla udržena“.

ČRDM (maj) 
foto Tomáš Novotný

 Představitelé ODS signovali Memorandum o podpoře 

První místopředsedkyně KDU-ČSL Micha-
ela Šojdrová při podpisu „Memoranda o 
podpoře“ 

Předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda a 
předseda ČRDM Aleš Sedláček po podpi-
su Memoranda

Memorandum o podpoře činnosti dětských sdružení je pode-
psáno – (zprava): Aleš Sedláček (ČRDM), Petr Bratský (ODS), 
Josef Výprachtický (ČRDM), Petr Nečas (ODS) a Tomáš Novotný 
(ČRDM).
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 Konečně
Byla sobota v Bruselu, 24. dubna, 
7 hodin večer a mně (a nejen mně) 
se splnilo skutečně dlouholeté přání. 
Česká rada dětí a mládeže se jedno-
myslným hlasováním stala členem 
Evropského fóra mládeže. Dosáhli 
jsme jednoho z hlavních cílů, daných ČRDM do vín-
ku, když jsme ji před 12 lety zakládali – zajistit od-
povídající zastoupení české organizované mládeže 
v Evropě. Nezačalo to tehdy příliš šťastně – neza-
pomenu třeba, jak se pracovní verze stanov tehdy 
„sama sebrala, přeložila a patřičně okomentovaná se 
odebrala do Bruselu“, během let jsme se pak o sobě 
doslýchali ledacos. Nebylo jednoduché přesvědčit 
kolegy v Evropě, že nejsme skrz na skrz prohnilí, jak 
o nás všude tvrdili pohrobci dnes již zapomenutého 
Kruhu. Za ČRDM však mluvily výsledky, tedy práce 
pro členská sdružení, aktivní zapojení do evropských 
procesů, aktivit a kampaní. 
Když jsme v sobotu přijímali upřímné gratulace 
po „vstupu do rodiny“, bylo to jisté zadostiučinění. 
Záběry těsně po ohlášení výsledků hlasování můžete 
vidět na www.youtube.com/watch?v=u-lUsWrLTJg.
Dobrá věc se tedy podařila a rád bych poděkoval 
všem, kteří se o ni zasloužili.
Teď nás ale čeká úkol členství náležitě využít. To už 
závisí na nové mladé generaci vedení ČRDM a jejích 
sdružení. Dokažme, že jsme plnohodnotnou národní 
radou mládeže, která má Evropě co nabídnout i přivá-
žet z cest domů! 
Dobrý vítr do plachet na evropských vodách! 
              Pavel Trantina

Česká rada dětí a mládeže 
(ČRDM) byla v sobotu 24. dubna 
2010 přijata za člena-kandi-
dáta Evropského fóra mládeže 
(YFJ). ČRDM tak získala nezpro-
středkované členství v repre-
zentativní panevropské plat-
formě národních rad mládeže 
a mezinárodních organizací mládeže. Přijetí 
mezi členy YFJ předcházela léta diplomacie, 
představování bohaté činnosti ČRDM a jejího 
přínosu, který má již i přeshraniční rozměr. 

České národní radě mládeže se 
přijetím do YFJ podařilo to, co si 
již její zakladatelé před 12 lety, 
tedy v roce 1998 při založení této 
organizace, předsevzali. 
O plné členství v Evropském fóru 
mládeže se bude ČRDM dle stanov 
YFJ ucházet za dva roky. „Přijetím 
do Evropského fóra mládeže zís-

kávají nejen členská sdružení dětí a mládeže řadu 
nových příležitostí k zapojení do mezinárodních pro-
jektů, ale i možnost ovlivňovat účinněji evropskou 
politiku vůči mládeži nebo kandidovat naše schopné 
lidi na důležité pozice v EU a Radě Evropy. Zároveň 
můžeme Evropě představit úspěšné české projekty, 
jako je například Bambiriáda, a zapojit do nich další 
státy,“ říká Aleš Sedláček, předseda ČRDM. 

ČRDM se podařilo za dobu svého fungování získat 
respekt u zahraničních kolegů. Své vztahy Rada 
rozvíjí zejména se zeměmi sousedícími s Českou re-
publikou, ale také například se státy Beneluxu, Vel-
kou Británií nebo s oblastí Balkánu. Kromě evrop-
ských zemí se ČRDM již před lety podařilo navázat 
spolupráci také třeba s Jižní Koreou a s Izraelem, 
v současnosti probíhají jednání rovněž s Tunisem 
či Taiwanem. Jako reprezentativní orgán sdružení 
dětí a mládeže nyní ČRDM také vybírá kandidáty 
na Světovou konferenci mládeže v Mexiku. 

Evropské fórum mládeže (YFJ) je mezinárodní or-
ganizací, která sdružuje 89 národních rad mládeže 
a mezinárodních nevládních organizací mládeže. 
Do tohoto společenství tak spadá přibližně 10 mi-
liónů mladých lidí z více než 40 evropských států. 
Mezi členy YFJ se nacházejí organizace zaměřené 
na nejrůznější zájmové oblasti. Jsou mezi nimi na-
příklad organizace zaměřené na ochranu životního 
prostředí, organizace mládeže s politickou

 ČRDM se stala členem Evropského fóra mládeže

orientací, výchovné organizace či organizace zastu-
pující menšiny. YFJ zastupuje zájmy mladých lidí 
vůči mezinárodním institucím, především vůči EU, 
Radě Evropy a OSN. Prostřednictvím této meziná-
rodní organizace se tak mladí lidé stávají partnery 
politikům, vládám a úřadům. YFJ se tedy snaží 
zastávat zájmy mladých lidí v celé Evropě a podpo-
rovat jejich aktivní zapojení do vytváření společné 
Evropy, založené na hodnotách lidských práv, de-
mokracie a vzájemného porozumění. 
Více na www.youthforum.org a www.crdm.cz.

tisková zpráva ČRDM
Na snímku zleva Aleš Sedláček, předseda ČRDM 

a Michela Přílepková, ředitelka kanceláře 
při prezentaci  ČRDM v Bruselu, foto Pavel Trantina




