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ZE STRÁŽNÍHO KOŠE

Jaký „zákon o mládeži“ se nakonec narodí?
To může dost podstatně záviset i na nás, kterých 
by se hlavně týkal. Tenhle zákon, který se navíc 
různě přejmenovává, vzniká už tři roky. Loni 
touhle dobou měl za sebou už vnější i vnitřní 
připomínkové řízení, jmenoval se „Zákon o práci 
s dětmi a mládeží“ – a směřoval „do vlády“. Její 
legislativní rada nakonec z původního zákona 
„o podpoře“ vyprodukovala víceméně represivní 
opatření vůči sdružením dětí a mládeže.
Protože mezitím byly volby a byla sestavena nová 
vláda, všechno se vlastně zastavilo – a startuje se 
nanovo. Včetně toho, že se vede diskuse o tom, 
jestli vůbec takový zákon někdo jiný, než státní 
úředníci, potřebuje. A pokud ano, jaký tedy? 
ČRDM se debaty aktivně účastní. 
12. března se za účasti jejích zástupců sešla 
pracovní skupina MŠMT, aby se vrátila 
k původnímu věcnému návrhu zákona a začala 
znovu pracovat na znění, které bude skutečně 
„o podpoře práce s dětmi a mládeží“. Zákon by 
měl stanovit minimální požadavky na vzdělání 
dobrovolného pracovníka s dětmi a mládeží a 
minimální podmínky pro akreditaci vzdělávacích 
systémů pro tuto činnost. Zároveň hledá 
cesty k posílení uznání přínosu dobrovolných 
pracovníků s dětmi a mládeží ve společnosti a 
přiznání určitých „výhod“ pro ně za tuto nezištnou 
činnost. Máte náměty, jak bychom je/vás mohli 
podpořit? Neváhejte a pište na adresu ČRDM! 
Další informace určitě brzy naleznete také na 
www.msmt.cz 

Úrazové pojištění u Generali
Jelikož se na Kancelář ČRDM obracíte s dotazy, 
zda jsou účastníci vašich akcí pojištěni pro případ 
úrazu (jako tomu bylo v loňském roce), uvádíme tu 
stručně základní fakta:
V současné době platí nová pojistná smlouva 
mezi ČRDM a Generali Pojišťovnou a.s., která je 
obsahově prakticky totožná s loňskou a která se 
vztahuje na účastníky akcí všech sdružení, která 
jsou členem ČRDM, KSDM, SeSDM a NICEM (za 
ně zaplatí pojistnou částku 15 Kč/osobu MŠMT) a 
tři jednotlivá sdružení, jež si pojistnou částku platí 
sama. Takže účastníci vašich akcí (pokud patříte 
k výše uvedeným subjektům) pojištěni jsou.

V důsledku intervencí představitelů KSDM Milana 
Kroupy a Stanislava Medřického na MŠMT rozhodl 
náměstek ministryně Karel Hrdý o tom, že MŠMT 
zaplatí letos pojistnou částku (zhruba 3,2 milionu 
Kč) jen tehdy, když partnerem smlouvy s Generali 
bude nejen ČRDM, ale i ostatní „střechy“. 
Z toho vyplynuly tři důsledky, z nichž první se týká 
MŠMT (takže se jím nebudeme zabývat), druhý 
změny smlouvy a třetí jejího administrování. 
ČRDM již s Generali tuto změnu předjednala a 
není důvod očekávat, že by z této strany mělo 
dojít k nějaké komplikaci. Smlouva uzavřená 3. 
prosince 2002 pro rok 2003 bude během března 
vypovězěna a vzápětí uzavřena se stejnými věcnými 
podmínkami, pouze s doplněnými partnery 
smlouvy. Nemělo by tedy nastat žádné mezidobí, 
kdy by účastnící vašich akcí nebyli pojištěni. Změna 
nastane pro členská sdružení KSDM, neboť pro 
ně nadále bude veškerou administrativu spojenou 
s touto pojistkou zařizovat kancelář KSDM. Pro 
ostatní sdružení se nic nemění oproti předchozím 
letům, neboť Kancelář ČRDM bude (po dohodě 
s představiteli SeSDM a NICEM) i nadále poskytovat 
servis nejen členským sdružením ČRDM, ale i 
SeSDM a NICEM (pokud nejsou členy KSDM).

Jiří Zajíc, ředitel Kanceláře ČRDM

Valné shromáždění ČRDM 
bude ve čtvrtek 3. dubna od 16.30 v YMCA (Na 
Poříčí 12, Praha 1). Kromě projednávání rozpočtu 
a výroční zprávy bychom měli mezi sebe přijmout 
dalších minimálně osm nových členů: OS Spojené 
ruce, OS ZIP, STUD, Jockey club Malý Pěčín, 
Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, Dětské 
umělecké studio Milevsko,  NTS Texas Rangers, 
Občanské sdružení Na pohodu. Debata jistě bude 
o dalším postupu při hledání reálné cesty k jedné 
„střeše“ sdružení dětí a mládeže.

Mluvme spolu – aneb Kulaté stoly s VIPy 
V době, kdy si toto budete číst, budeme mít za 
sebou už setkání s paní senátorkou Jaroslavou 
Moserovou (podrobnosti viz www.adam.cz), 
senátorem Martinem Mejstříkem a s paní 
ministryní Petrou Buzkovou. Do Bambiriády 
bychom měli stihnout ještě tři až čtyři setkání další. 
Organizátorem je – kromě ČRDM i YMCA Team a 

Vážení čtenáři, 
tato vnitřní příloha má v Arše premiéru, a tak se sluší vám přiblížit, s čím se na jejích strán-
kách budete setkávat. Jejím účelem je vytvoření prostoru pro „vnitřní záležitosti“ – informace 
směřující od ČRDM ke sdružením i mezi sdruženími navzájem, nabídky, pozvánky, prosby o 
pomoc dobrovolníků apod. Bude také obsahovat dokumenty, o nichž si myslíme, že by měly 
vejít ve známost nebo by měly být připomínkovány. Jde zkrátka o přílohu čistě užitkovou a 
doufáme, že i užitečnou, což však musí ukázat čas a vaše ohlasy. Neváhejte tedy a přistupte 
blíže, určitě se tu najde i něco pro vás.

Z ČRDM – Z ČRDM – Z ČRDM – Z ČRDM – Z ČRDM – Z ČRDM – Z ČRDM
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Kde je na obzoru ostrov nebo pevnina, blížící se fl otila 
či tučný úlovek...?  Rozhlížíme se i za vás...



  INFORMAČNÍ PŘÍLOHA ČASOPISU ARCHA 1/2003

Duha jako garant Dětských parlamentů. Jednáme 
(a budeme jednat) s Alešem Valentou, Markem 
Ebenem, Táňou Fischerovou, Tomášem Halíkem, 
Sváťou Karáskem, Pavlem Bémem a Václavem 
Havlem. Pokud máte zájem, sledujte www.adam.cz. 

Bambiriáda 2003
Přípravy jsou v plném proudu. Letos bude kromě 
Prahy v Klatovech, Plzni, Českých Budějovicích, 
Příbrami, Chomutově, Děčíně, Liberci, Chrudimi, 
Hradci Králové, Šumperku, Ostravě, Opavě, 
Karviné, Frýdku 
Místku,  Havířově, 
Olomouci, Přerově, 
Zlíně, Uherském 
Hradišti a Brně. 
Koná se o víkendu 
22. – 25. května, někde je o den nebo dva kratší.
Podrobnosti budou přibývat na internetu na 
www.bambiriada.cz 

www.adam.cz
Rádi bychom se na Adamovi věnovali v dalších 
měsících následujícím tématům: 
Duben – Jak se pozná… (pionýr, skaut, tomík či 
člen dalšího sdružení) 
Květen – Bambiriáda – spolupráce sdružení, 
propagace sdružení (tedy samozřejmě nejen v době 
Bambiriády) 
Červen – léto, hygiena, předpisy, tábory 
Červenec – Ta dnešní mládež nestojí za nic? (aktivity 
sdružení ve prospěch ostatních – dárcovství krve, 
humanitární akce, sbírky…) 
Srpen – Start nového školního (a nejen školního) 
roku. Co děláte pro získávání nových členů. 
Září – Dotace MŠMT

Ideální termín k zasílání příspěvků je vždy 
do poloviny předchozího měsíce (samozřejmě, 
přijde-li něco i o pár dní později, určitě neskončí v 
elektronickém koši). 

Přednáškový cyklus NOVÉ MILÉNIUM
pořádá Tis – nezávislé sdružení přátel přírody a 
Národní muzeum v Praze. 
Nejbližší přednášku ve středu 2. dubna v 17,30 
hod. na téma Chov koní v Evropské unii přednese 
Doc. MVDr, Jaromír Oulehla, dvorní rada a emeritní 
ředitel hřebčína ve Vídni. 
Přednášky převážně s ekologickou a geografi ckou 
náplní se konají vždy první středu v měsíci 
v Přednáškovém sále Národního muzea v Praze 1, 
Václavské náměstí, od 17,30 hodin. Vstup volný.

ALKO  2003
Svérázná oslava Dne Země se koná 12. dubna pod 
Kunětickou horou. 
Tak jako v předešlých letech jednotlivé oddíly 
v průběhu roku sbírají hliníkovou fólii, z ní 
vyrobí alobalovou kouli a přijedou s ní soutěžit. 
Kromě soutěží s koulí čeká na účastníky pestrý 
doprovodný program. Hmotnost sesbíraného 
alobalu je samostatnou disciplínou.
Družstva mohou mít 5 – 7 členů, startovné 20,- Kč 
na osobu, nocleh 25,- Kč na osobu. Přihlášeným 
oddílům pošleme podrobné informace.

Podmínky pro sběr hliníku:
Sbírat lze hliníková víčka od jogurtů, termixů 
a pod.,  fólie od čokolády, ze sýrů bez papírové 
nálepky, hliníkové krabičky od krémů, od potravin, 
nádobí, příbory. 
Hliník musí být čistě umytý, zbavený papíru a 
zbytků potravin, nesmí obsahovat další příměsi jako 
papír, železné díly, umělé hmoty apod. Kouli můžete 
zpevnit režnou nití, ne lepící páskou! 
Koule tvořte do 5 kg, zbylý alobal vezměte s sebou. 
Přihlášky do  28. března 2003! 

Kontakt: Jaroslav Procházka ml. – Ballů, Palackého 
2626, Pardubice 530 02, 

mobil: 732 946 911, 777 894 394; 
e-mail: ballu@wo.cz 

IVANČENA 2003
Tradiční pouť stovek skautů, trampů, turistických 
i jiných oddílů i jednotlivců na hřeben Lysé hory v 
Beskydech k uctění památky obětí fašismu – skautů 
Vladimíra Čermáka, Oty Kleina, Quido Němce, Vláďi 
Pacha a Milana Rottera se koná letos v sobotu 26. 
dubna. Slavnostní část setkání proběhne u mohyly 
na Ivančeně ve 12 hodin. 

ORJ Frýdek-Místek a 8. stř. Stopa Paskov

HELP 2003
„...V nejmenované zemi došlo k nouzovému přistání 
letadla, které převáželo materiál s názvem Beta 2. 
Poslední šifrovaná zpráva hovořila o kótě 98. Kraj je 
obklíčen armádou, prošpikován agenty tajné policie, 
na území se snaží proniknout zpravodajské týmy… 
jen málokoho v tu chvíli zajímá, že na palubě letadla 
byli také lidé, kteří mohli přežít a potřebují pomoc ...“
Zachraň a zvítězíš!
Hraje se 16 hodin nonstop – asi 400 hráčů z celé 
republiky – ve skupinách 7 až 14 lidí – na území cca  
25 km2 nedaleko Vsetína. 

Zveme oddíly ze spřízněných dětských 
organizací!

Kdy? 12. – 14. září 2003
Registrační poplatek za skupinu je 200 Kč. 
Skupina je registrována až po zaplacení – kdo 
dřív přijde, ten dřív mele – uzávěrka je 30. května 
2003!!! K registračnímu poplatku připojte kontaktní 
adresu, oddíl (středisko) a jak velká bude vaše 
skupina (abychom mohli včas stopnout přihlášky.

Pinčl – Radek Pořízka 
za Šestku – 6. koedukovaný oddíl Junáka,

 středisko Vsetín 
http://sestka.skauti.cz

Registrační poplatek a přihlášku zasílejte nejpozději 
do 30. 5. 2003 na adresu: Brumla - Sabina 

Sedláková, ssedlakova@centrum.cz,  Ratiboř 419, 
pošta Ratiboř, PSČ 756 21, telefon:  571 442 357
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Slunce před tabulí
soutěž pro mladé lidi ve věku 14 – 18 let

Abychom si mohli zatopit 
v kamnech nebo používat 
teplou vodu, těžíme 
nerostné suroviny, které 
postupně vyčerpáváme 
a při jejich zpracování 
vznikají škodlivé látky. 
Málokdo však ví, že je 
možné využívat kromě 
ropy, elektřiny nebo 
zemního plynu i energie, 
které jsou v přírodě stále a nikdy nedojdou. 
Jedná se o Slunce, vodu, vítr, biomasu (což je 
hlavně dřevo a dřevní odpad) nebo přímo energii 
z nitra Země. Právě energie ze Slunce patří 
k možnostem, které jsou v  podmínkách České 
republiky nejlépe využitelné. 
Na co všechno se dá využít sluneční kolektor? 
Jak o výhodách sluneční energie přesvědčit 
okolí a jak své poznatky a výsledky získané při 
práci se solárním systémem zveřejnit? 
To všechno si můžete vyzkoušet v soutěži, která 
je určená mladým lidem ve věku 14 – 18 let.
 
Do soutěže se může zapojit skupina studentů 
z jedné nebo více tříd nebo jiná skupina mladých 
lidí či oddíl.
Hlavním cílem je rozšíření informací o využití 
sluneční energie v podmínkách ČR mezi 
studenty a veřejnost. 
Úkolem je samostatná úvaha nad možnostmi 
využití sluneční energie na škole a ve vaší obci. Měli 
byste shromažďovat co nejvíce informací o využití 
sluneční energie a o tom, jak je tento zdroj rozšířen 
ve vašem okolí. Získané informace a utříděné podle 
připravených návodů budete nakonec prezentovat 
ve své škole.  Tomuto úkolu bude předcházet 
MEZIÚLOHA, jejímž úkolem je zjistit, jaké druhy 
obnovitelných zdrojů energie (Slunce, voda, vítr, 
biomasa, energie Země) jsou ve vašem okolí a 
zaměřit se při tom na sluneční energii.

Do soutěže jste zařazeni po zaslání přihlášky na 
adresu: Sdružení CALLA, Chlumova 17, 130 00 
Praha 3.
Termín poslání meziúlohy je 31. 3. 2003. 
Termín uzávěrky hlavní úlohy je 31. 4. 2003. 

Můžete vyhrát až 10 000 Kč pro skupinu nebo 
jednodenní výlet s návštěvou fi rmy vyrábějící solární 
systémy.

Vedoucí skupin, zapojení do soutěže, dostanou 
balíček 44 folií s obrázky a texty do zpětného 
projektoru využitelných pro přednášky na téma 
možnosti využití sluneční energie v ČR.
 
Hodnotit se bude zejména obsah a kvalita 
zpracování informací, originalita nápadů, způsob 
zapojení celé skupiny do projektu, jak byl projekt 
prezentován veřejnosti a jaké měl konkrétní 
výsledky, čeho projekt dosáhl. Hodnocení soutěže a 
předání cen proběhne v květnu 2003.

Další materiály najdete na: 
http://calla.ecn.cz/soutez     
 
Na přihlášku vypište následující údaje:(vyplní učitel 
nebo vedoucí skupiny, který bude zodpovědný za 
soutěž)
Název a adresa školy, oddílu, sdružení
Název skupiny nebo třídy
Počet účastníků ve skupině nebo třídě
Vedoucí skupiny (učitel, vedoucí apod.)
Jméno a příjmení, adresa, telefon/fax, e-mail

CALLA – Sdružení pro záchranu prostředí
Chlumova 17, 130 00 Praha 3

Tel/fax: 222 781 471
e-mail: milada.podperova@ecn.cz

http://calla.ecn.cz

„Stínadla! Tajuplná, nebezpečná čtvrť 
propletená křivolakými uličkami s nesčetnými 
schůdky a zábradlíčky, uličkami škrábajícími 
se vzhůru do kopců a zase řítícími se jako 
do hlubiny, plná průchodů s nezbádanými 
tajemnými zákoutími i záhadnými dvorečky za 
zdmi domů.“  

(Jaroslav Foglar – Stínadla se bouří)

  Kde jsou vaše Stínadla?  
Kolik kluků a děvčat už se je vydalo hledat! Čtvrť, 
která celá desetiletí nedopřeje zvídavým duším 
trochu klidu. Snad pro někoho poslední stránkou 
knihy příběh končí, pro neklidné duše však cosi 
začíná, a přidávají tak další kapitoly stínadelské 
historie. 
Patříš-li i ty mezi takové zvídavé, je ti určena soutěž 
vyhlášená v rámci letošního Roku s Rychlými šípy 
Sdružením přátel Jaroslava Foglara  KDE JSOU 
VAŠE STÍNADLA?  

Věkové kategorie: 
I. do 15 let, II. nad 15 let  
Soutěžní kategorie: 
I. fotografi e, II. kresby, III. výtvarné výrobky 
libovolnou technikou, IV. literární tvorba.

Bližší podmínky a informace na 
http://www.stinadla.cz 

Uzávěrka soutěže 15. června 2003.
Adresa: Sdružení přátel Jaroslava Foglara – pražská 
pobočka, Před Cibulkami 8/316, 150 00 Praha 5 
– Košíře, e-mail: spjf.praha@seznam.cz  

Z vybraných prací se chystá v Muzeu dětské kresby 
v Praze na Starém Městě v říjnu 2003 putovní 
výstava. 
Členy poroty jsou výtvarníci, spisovatelé a znalci 
života a díla Jaroslava Foglara. 

Akce navazuje na soutěž „Kde jsou u vás Stínadla?“ 
z roku 1990 vyhlášenou týdeníkem Květy a 
neformálními Přáteli žlutého kvítku a připravenou 
Ivanem Vápenkou – Ivou, fotografi cké respektive 
kresebné práce byly vystaveny v Národním domě 

SOUTĚŽE – SOUTĚŽE – SOUTĚŽE – SOUTĚŽE – SOUTĚŽE – SOUTĚŽE – SOUTĚŽE
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prosadit, aby některý místní úřad začal používat 
kancelářský recyklovaný papír a aby zavedl 
důsledný sběr a třídění odpadu, což se může stát 
motivací pro ostatní úřady v regionu a nejširší 
veřejnost. 
Anebo pokusit se zavést třídící systém sběru 
odpadů ve škole – chci-li něco prosazovat, musím 
začít sám u sebe. 
Jistě by mnoho lidí zajímalo, co se děje dále 
s papírem, který skončí v kontejneru na separovaný 
odpad ve městě. Zjistit to není vůbec jednoduché. 
Soutěžící se naučí nové věci a získají nové 
zkušenosti – dozvědí se sami více o papíru jako 
surovině, o jeho výrobě a recyklaci, jednají se 
„světem dospělých“ – např. při jednání s úřady, se 
zástupci samosprávy či průmyslového podniku, ale 
také musí naslouchat jeden druhému, diskutovat…
 
Na internetové adrese http://papir.arnika.org/
soutez_ucastnici.shtml najdete seznam družstev 
(3 – 5 lidí ve věku 12 – 16 let), které se do soutěže 
přihlásily. V současnosti je to 80 skupin, a z toho 
téměř čtvrtina z různých oddílů dětí a mládeže.

Milan Návoj
Arnika – program Toxické 

látky a odpady
http://papir.arnika.org

e-mail: 
milan.navoj@arnika.org

telefax: 222 781 471
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Informační příloha Archy – zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže. 
Pro potřeby sdružení dětí a mládeže vydává Česká rada dětí a mládeže, Senovážné náměstí 977/24, 

116 47 Praha 1; tel: 234 621 379, fax: 234 621 541, e-mail: archa@adam.cz

Ubytování u Lovců mamutů 
Základní škola Dolní Věstonice, Jihomoravský kraj, 
nabízí ubytování a stravování na školních výletech i 
pro dětské tábory o prázdninách. Více informací na
www.sweb.cz/lovcimamutu 

CD Motýlí sonáta 
Dužina Psohlavci a Obecně prospěšná společnost 
Motýl Havířov vydala CD „Motýlí sonáta“, na kterém 
je 23 (myslím moc hezkých) 
písniček dětí z dětských 
domovů a pěstounských rodin. 
Není to žádná směs dojáků, ale 
pestrá kolekce písniček, mezi 
kterými nechybí ani několik 
opravdových pecek.
Pokud byste tohle CD chtěli 
mít ve své oddílové diskotéce, 
pak můžete:
a) poslat e-mail na adresu redakce@chiki.cz, ve 
kterém uvedete svou adresu a objednáte si CD 
(popř. i více kusů). V tom případě je cena 200 Kč za 
kus + 60 Kč za dobírku.
b) poslat složenkou 200 Kč (nebo příslušný 
násobek) na adresu: O.p.s. Motýl Havířov, 
Areál Tenisového klubu, Opletalova ul., 736 01 
Havířov-Šumbark. V tomto případě zahrnuje cena i 
náklady na poštovné a balné.

Váš příspěvek bude brán jako 
dar pro o.p.s. Motýl na projekt 
zřízení nového nestátního domova 
rodinného typu v Havířově.
Bližší informace a několik 
písniček z CD v mp3 najdete na 
adrese http://kuryr.chiki.cz 

Flík, Duha – Psohlavci

Skautské základny 2003
Chystáte se na víkendovou 
výpravu, připravujete kurz nebo 
tábor a nevíte, kam byste mohli 
jet? S výběrem toho nejvhodnějšího 
místa vám pomůže nový katalog 
Skautské základny 2003. Najdete 
v něm aktuální nabídku tábořišť, 
skautských základen, srubů, 
kluboven, zkrátka míst, kde 
můžete s vaším oddílem bezpečně 
přenocovat.  Dozvíte se, s jakým 
vybavením můžete počítat, jaké je 
dopravní spojení, cenu a mnoho 
dalších důležitých informací.

Brožurka stojí 30 Kč, vydalo ji Tiskové a distribuční 
centrum Junáka a lze ji objednat pod objednacím 
číslem 1113 na adrese: A-ASKA grafi k s.r.o., 
Dukelská 57e, 614 00 Brno, tel./fax 545 241 222, 
e-mail: distribuce@aaska.cz

na Smíchově v Praze. Dále na soutěž „Kde jsou vaše 
Stínadla?“ z roku 1993/94 vyhlášenou neformálním 
Pražským sdružením žlutého kvítku a připravenou 
Petrem Molkou – Bestem a Milanem Lebedou 
– Alpínem, fotografi cké, kresebné a literární práce 
byly vystaveny při vyhlášení výsledků v DDM 
Buďánka v Praze 5, zde proběhly i doprovodné akce. 
Můžete kreslit, malovat, fotografovat, modelovat 
i jinak tvořit – vyzývalo zatím naposledy – v roce 
1995 – Sdružení přátel Jaroslava Foglara k účasti v 
soutěži „Za tajemstvím temných uliček“ připravené 
Markem Polákem – Sharpem a Karlem Judexem 
– Jestřábem-Havranem, vybrané příspěvky z obou 
posledních soutěží se objevily v magazínu Bobří 
stopou.
 

Soutěž Šetrné papírování
Soutěž – kampaň, kterou 
organizuje sdružení Arnika, 
má pomoci rozšíření 
používání recyklovaného 
papíru v  kancelářích 
úřadů, škol či fi rem, anebo 
podpořit sběr a třídění 
papíru ve škole, městě či 
obci.
(viz ARCHA č. 9/2002 str. 18)
Na co se skupiny soutěžících 
mohly zaměřit? Pokusit se 
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