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Kde je na obzoru ostrov nebo pevnina, blí�ící se ß otila 
či tučný úlovek...?  Rozhlí�íme se i za vás...

Představenstvo ČRDM 
Na valném shromá�dění ČRDM zástupci členských sdru�ení zvolili dne 19. února nové představenstvo 

na období 2004-2006. Alespoň v krátkosti představujeme jeho členy.

Pavel Trantina
předseda

Ing. Lee Louda 
1. místopředseda

Ale� Sedláček
místopředseda

Ale� Kroutil

Vít Madron

Tomá� Kaplan

Veronika Součková

Člen sdru�ení Junák � svaz skautů a skautek ČR, kde zastává funkci zahra-
ničního zpravodaje. Dosavadní místopředseda ČRDM, vedoucí zahraniční 
skupiny ČRDM, zodpovědný také mj. za přípravu Koncepce státní politiky 
vůči mláde�i a připomínkování návrhů zákona o mláde�i. Po �estileté zku�e-
nosti ze státní správy pracuje od roku 2002 na Ústředí Junáka jako zpravodaj 
Výkonné rady.

Ve sdru�ení Pionýr byl několik let členem České rady Pionýra, v současnosti 
je členem Pra�ské rady Pionýra a dlouholetým vedoucím 147. PS Galaxie. 
Za ČRDM byl ji� dříve (v r. 2000) členem tříčlenné komise, která vyjednávala 
podmínky předání části majetku Fondu dětí a mláde�e. Je členem Komory pro 
krizové řízení a insolvenci, licencovaný makléř, certiÞ kovaný znalec v oboru 
ekonomika.

Náčelník Ligy lesní moudrosti, člen jejího kmene Walden z Prahy 6. Člen pra-
covní skupiny ČRDM Stát. Pracuje ve Þ rmě na servis počítačových tiskáren.

Člen Správní rady sdru�ení Altus v Chrudimi, člen pracovní skupiny ČRDM 
Stát. Student Právnické fakulty UK a Fakulty sociálních věd UK.

Člen předsednictva sdru�ení A-TOM, pracuje v graÞ ckém studiu.

Od roku 2000 předsedou základního článku HB a od roku 2001 členem rady 
Hnutí Brontosaurus. V současnosti předseda Hnutí Brontosaurus.

Od r. 1996 vedení smí�eného oddílu s integrací handicapovaných, 2002 
� projekt na podporu politických vězňů v Barmě (Myanmare) pod zá�titou 
organizace Člověk v tísni; člen organizačního týmu  CVVZ v Praze a 
Bambiriády. Od roku 2002 projektový manager v Hospodářské komoře ČR 
� oblast celo�ivotního vzdělávání i v souvislosti s EU...

Ing. Lee Louda Ale� SedláčekPavel Trantina
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Valné shromá�dění ČRDM odhlasovalo v únoru 2004 přijetí dal�ích sdru�ení dětí a mláde�e:

Čhavorikani Luma � Dětský svět
�Du�e sdru�ení� � paní Olga Fečová, která v Praze a Neratovicích spolu se svou rodinou organizuje tento známý 
dětský krou�ek, jej představuje takto: Celý název je Krou�ek her a nápadů, proto�e právě ty nápady dětí se pak 
realizují. Působíme sedm roků. Natočili jsme dva romské muzikály, jeden je Teta Lydie, druhý Zloděj a jeho svět 
aneb �estnáct krutých pravd. Pak máme módní přehlídku, folklór, jazz, různorodou klasiku, operetu jsme měli v 
Divadle Komedie Geňa a Bela před dvěma roky. V�echno je z na�í domácí dílny. Man�el Jo�ka Fečo skládá písně, 
texty, libreta, vnuk to zaran�uje, dcery a celá rodina to odehraje. Kdy� nastoupíme v�ichni, je nás 80.

Dodge City, dětská trampská osada
Tradiční tábornická organizace se základnou v Chotěboři u Havlíčkova Brodu. Pořádá různé sportovní, kulturní 
a turistické akce. Mezi tradiční aktivity patří jarní a letní tábory na různých místech ČR. Dosud byli členem Se-
skupení dětí a mláde�e. V současné době  Dodge City vykazuje 143 členů, z toho 137 do 26 let. Mezi členskými 
sdru�eními ČRDM jsou ji� obdobné NTS Texas Rangers, Dakota, Roztoč, Azimut, Táborníček, Vlčata z Rab�tejn-
ské Lhoty či  Zeměpisná společnost Morava.

Elim � křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava
Organizační jednotka (formou občanského sdru�ení) celorepublikového sdru�ení ELIM, jeho� posláním je cha-
ritativní činnost, pomoc potřebným � zejména opu�těným dětem, dětem z disfunkčních rodin, zdravotně posti-
�eným, nemocným, seniorům, alkoholikům, narkomanům, nezaměstnaným. Organizuje zájmovou a sportovní 
činnost dětí a mláde�e a vyvíjí dal�í podobné aktivity. Vy�li z prostředí protestantské Církve bratrské. Elim je 
(podle biblického líčení putování �idů z Egypta do Zaslíbené země) oáza v pou�ti. Také Centrum Elim v Opavě 
chce být oázou pro obyvatele sídli�tě. Dětem a mladým lidem nabízí celotýdenní klubovou činnost (sportovní, 
kulturní, vzdělávací, v�eobecnou). V současné době má 19 členů.

Expedice NATURA
Historie vzniku my�lenek, ke kterým se EN hlásí, začíná v 15. století, kdy se objevují první zmínky o cíleném po-
bytu v přírodě. Největ�í autoritou pro členy Expedice Natura je E. T. Seton, jeho� my�lenky ovlivnily a ovlivňují 
vět�inu organizací dětí a mláde�e. Vlastní organizace byla zalo�ena v roce 1990 a ji� dlouhou dobu patří mezi 
men�í organizace s členskou základnou do 1000 členů a s celorepublikovou působností. EN organizuje pro své 
členy i pro příchozí �iroké spektrum akcí se vztahem k přírodě a její ochraně. 31. 3. 2003 měla 445 členů, z toho 
394 do 26 let.
Motto EN: Účinně chránit přírodu a pomáhat jí mů�e jen ten, kdo přírodu důvěrně zná a miluje ji.

Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej
Skautské hnutí polské men�iny ve Slezsku má návaznost na bohaté předválečné tradice. Organizuje pro své 
členy  pravidelné schůzky, výpravy s tábořením, letní tábory, jejich� prostřednictvím působí na rozvoj morální, 
duchovní i fyzické stránky osobnosti. Úzce spolupracuje se Svazem polských harcerů na území Polska a s Juná-
kem. K 30. 6. 2003 mělo celkem 690 členů, z toho 640 do 26 let. 

Klub dobré zprávy
Občanské sdru�ení pracující s dětmi a mláde�í z Lysé na Labem. Nyní má 17 členů. Jde v podstatě o nízkopraho-
vý  klub (jako například Pohoda v Karviné), který nabízí celoročně mo�nost neorganizovaným dětem trávit smys-
luplně volný čas. Dále organizuje letní tábory. Zázemím občanského sdru�ení Klub dobré zprávy je místní sbor 
Apo�tolské církve, která celorepublikově z členských sdru�ení ČRDM poskytuje zázemí Royal Rangers v ČR. Apo-
�tolská církev patří mezi evangelikální církve (protestantský křesťanský proud s důrazem na Bibli jako  závazný 
zdroj pro ka�dodenní �ivot). Z hlediska věrouky a praxe se řadí mezi letniční církve (důraz na působení Ducha 
svatého v �ivotě ka�dého konkrétního člověka), které jsou sdru�eny celosvětově v �Pentecostal World Conference�. 
Byla povolena a zaregistrována státem v roce 1989 po desetiletích práce v ilegalitě. Je členem Ekumenické rady 
církví, která sdru�uje prakticky v�echny státem uznané nekatolické křesťanské církve České republiky.

Klub PathÞ nder
Občanské sdru�ení dětí a mláde�e Klub PathÞ nder je českým zástupcem celosvětové organizace PathÞ nder, tra-
diční obdoby skautingu na půdě Církve Adventistů sedmého dne, původně ze Spojených států. U nás organizuje 
mladé lidi ve věku 6 � 25 let v oddílech vedených dospělými vedoucími. Prostřednictvím pravidelných schůzek, 
tématických besed, víkendových akcí, turistických výprav do přírody a prázdninových táborů připravuje rozma-
nité zájmové aktivity zaměřené na smysluplné vyu�ívání volného času dětí a mláde�e. Cílem činnosti je snaha 
podpořit rozvoj osobnosti mladých lidí, a to jak v oblasti fyzické, tak i duchovní a mravní s důrazem na vytváření 
pozitivního vztahu k přírodě, společnosti i jednotlivým lidem v duchu křesťanských zásad. Systematicky zpro-
středkovává vzdělání vedoucích. V současné době má 2 589 členů z toho 2 024 do 26 let. Klub PathÞ nder ji� 
řadu let spolupracuje s Odborem duchovní výchovy Junáka na celostátní soutě�i znalostí Bible �Stezka písmá-
ků�. Církev adventistů sedmého dne je jednou z protestantských denominací vzniklých v 19. století v USA a je 
pozorovatelem Ekumenické rady církví.

Nově přijatá členská sdružení České rady dětí a mládeže
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Kolpingovo dílo České republiky
Kolpingovo dílo České republiky je demokratickým sdru�ením občanů, které si bere za základ �ivot a dílo soci-
álního reformátora Adolpha Kolpinga a křesťanskou sociální nauku. Adolph Kolping (1813 � 1865) byl německý 
katolický kněz. Současným pape�em Janem Pavlem II. byl při svém blahořečení 27. října 1991 prohlá�en za �so-
ciálního apo�tola�. Usiloval o proměnu společnosti, jejím� východiskem je kvalitní vzdělání � nábo�enské, sociál-
ní, profesní i politické. Zakládal domy pro nezaměstnané tovary�e, v nich� nalezli jak domov a společenství, tak 
i práci a vzdělání. Je�tě za jeho �ivota bylo zalo�eno přes 400 podobných domů v Evropě i v zámoří. Historie Kol-
pingova hnutí je spjata s názvem Jednota katolických tovary�ů. V současné době je u nás  registrováno asi 1200 
členů a spolupracovníků ve 28 Kolpingových rodinách, které fungují na celém území České republiky.  Ke dni 
13. 1. 2004 mají 430 členů z toho 300 do 26 let. Kolpingovo dílo ČR si klade za úkol vybavit své členy tak, aby se 
osvědčili jako křesťané v povolání, v man�elství a v rodině, v církvi, ve společnosti a ve státě. Kolpingovo dílo je 
členem Mezinárodního Kolpingova díla, které působí ve více ne� 50 zemích světa a má poradní statuty při OSN, 
Mezinárodním úřadu práce (ILO) a při Radě Evropy. Kolpingovo dílo ČR je mimo jiné členem Kruhu dětí a mláde-
�e a Rady humanitárních sdru�ení a spolupracuje s Koordinačním centrem česko-německých výměn mláde�e.

RADAMOK
Krajská rada dětí a mláde�e Moravskoslezského kraje. Její jádro tvoří osvědčený bambiriádní tým z Ostra-
vy. Tahouny jsou sdru�ení, která jsou ji� nyní členy ČRDM � zejména Dakota a Asociace turistických oddílů 
mláde�e (krajský článek).

Sdru�ení na pomoc dětem s handicapy
Občanské sdru�ení podporující aktivity, které směřují k integraci dětí s různými posti�eními do kolektivu 
zdravých vrstevníků. Kromě klubové činnosti, k ní� vyu�ívá jako základnu Komunitní centrum Motýlek 
v Praze 14, zaji�ťuje dětem odbornou péči, rehabilitaci a pomoc v rodinách. Je zaměřeno na děti před�kol-
ní a mlad�ího �kolního věku. Celkově má sdru�ení 103 členů, z toho 92 do 26 let. Jde o prvního zájemce o 
členství v ČRDM z této důle�ité oblasti práce s dětmi a mláde�í.

Sdru�ení přátel Jaroslava Foglara
Sdru�ení přátel Jaroslava Foglara (SPJF) vzniklo v roce 1990. Za léta svého působení rozvinulo svoji činnost 
do několika směrů. V prvé řadě SPJF sdru�uje příznivce díla a výchovných metod a přátele Jaroslava Foglara 
� spisovatele, publicisty a vychovatele. SPJF se věnuje studiu zku�eností z práce Jaroslava Foglara s dětmi a 
mláde�í i historii a současnosti dětského hnutí. Hledá v�e pou�itelné a přínosné pro dne�ní děti a mláde�, vý-
chovu a formování jejich kladných charakterových vlastností. Své poznatky �iroké veřejnosti prostřednictvím 
časopisu Bobří stopou, médií, seminářů�
Dále SPJF organizuje hnutí Bobří stopou pro děti a mláde� se zájmem o zálesáctví, dobrodru�ství, sport apod. 
Tato činnost vychází z tradice Foglarových čtenářských klubů při časopisech Mladý hlasatel a Vpřed, je v�ak 
přizpůsobena dne�ním podmínkám a zájmům dětí a mláde�e. Vychází z toho, �e velké mno�ství dětí tě�ko 
hledá kamarády nebo mo�nost vyu�ití volného času � zejména pro nedostatek příle�itostí či osobní potí�e se 
začleněním do vět�ích kolektivů. Proto Hnutí Bobří stopou se sna�í přiná�et program i osamělým dětem, vy�ití 
ve volném čase, poznání, hry a soutě�e. Činnost je organizována pomocí časopisu Bobří stopou, xeroxovaného 
Klubovního hlasatele i osobních dopisů a setkání. Ke dni 31. 8. 2003 SPJF vykazovalo 805 členů, z toho 530 
do 26 let.

SMARAGD, Sdru�ení pro organizování volnočasové činností dětí a mláde�e
Smaragd byl zalo�en jako občanské sdru�ení v roce 2001 vedoucími a instruktory s mnohaletými zku�enostmi s 
prací s dětmi a mláde�í. Navazuje na tradici letních stanových táborů sdru�ení Rubín na základně v Křekově u 
Vala�ských Klobouk. Smaragd sdru�uje předev�ím děti a mláde� se zájmem o smysluplné vyu�ití volného času 
a lidi odhodlané tyto aktivity organizovat jako alternativu a prevenci sociálně patologických jevů. Ke dni 31. 1. 
2004 má 61 členů, z toho 57 do 26 let.

Středisko Radost
Ji� více ne� 37 let existující společenství vzniklé kolem ka�doročního tábora v Orlických horách. Od roku 
1994 má formu občanského sdru�ení, které je sdru�ením dětí a mláde�e i zároveň sdru�ením pracujícím s dětmi 
a mláde�í. Jeho cílem je: Podporovat iniciativy mláde�e, zaměřené na zvý�ení kulturní a společenské úrovně� 
Sdru�ovat a organizovat děti a mláde� a zaji�ťovat pro ně víkendová setkání, turistiku a prázdninové pobyty, 
dětské letní tábory se systematickým programem� Poskytovat zdravotně oslabeným dětem a dětem ze sociálně 
slab�ích rodin rekreační pobyt ve zdravém prostředí� Zabezpečovat přípravu vedoucích... Ke dni 31. 8. 2003 
mělo 856 členů, z toho 747 do 26 let.

Taneční klub Black and White
Kulturně zaměřené sdru�ení pracující s dětmi a mláde�í z Hodonína. Hlavní programová náplň je zřejmá z názvu.  
Má 51 členů, z nich� 48 je do 26 let. Analogickým členem v ČRDM je Dětské umělecké studio Milevsko.

Svoje členství v ČRDM prodlou�il  Klub mladých cestovatelů, který byl členem NICEM a v důsledku slou-
čení NICEM s ČRDM se stal členem ČRDM. Klub mladých cestovatelů ke 30. 11. 2003 vykazuje 490 členů, 
z toho 315 do 26 let.  Sídlí v Praze 1. Cílem sdru�ení je vyvíjet nevýdělečnou činnost � organizování společ-
ných projektů se zahraničními partnery, organizování recipročních výměn mezi na�í a zahraniční mláde�í.

Svoje zastoupení v ČRDM roz�ířila pro rok 2004 Slezská diakonie: Kromě dosavadního Klubu Pohoda 
z Karviné k nám hlásí i dal�í čtyři kluby: Klub ALFA v Ostravě, Klub On Line v Karviné, Miniklub pro 
před�kolní děti Slůně v Ostravě a Klub dobré mysli v Havířově.



Umo�ňuje recyklace papíru sní�it mno�ství emisí skleníkových 
plynů? Jaká je míra recyklace papíru v České republice? Proč 
ekologické organizace prosazují certiÞ kaci původu dřeva? Proč 
se na českých úřadech nepou�ívá více recyklovaného papíru? 
Odpovědi na tyto a dal�í otázky najdou náv�těvníci výstavy 

PAPÍR JAKO SUROVINA
kterou je mo�no si zapůjčit. 
Výstavu je vhodné umístit tam, kde ji mů�e shlédnout vět�í 
počet lidí (v knihovně, ve �kole, na radnici, v informačním 
centru města, ve skautském středisku, ale třeba i v bance, ve 
Þ rmě, na úřadě...).
Výstavu dodáme po�tou či ČD kurýrem (nebo jako spě�ninu), 
je lehká, dá se snadno přená�et i zabalit (jde o devět 
zalaminovaných papírových panelů rozměru 100x70 cm s 
texty, grafy a fotograÞ emi, které se dají zavěsit � zapůjčit jde i 
část výstavy, tedy men�í počet panelů).
Pravděpodobně si vzpomínáte na kampaň ��etrné papírování�, 
o ní� jsme loni psali. Více informací získáte na internetu 
� http://papir.arnika.org.
Pro zájemce o výstavu je kontaktní osobou Milan Návoj 

Arnika - program Toxické látky a odpady
Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax/zázn.: 222 781 471

http://www.arnika.org
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Ze strá�ního ko�e � informační příloha Archy � zpravodaje o výchově a vyu�ití volného času dětí a mláde�e
Pro potřeby sdru�ení dětí a mláde�e vydává Česká rada dětí a mláde�e, Senová�né nám. 24, 116 47 Praha 

Kulaté stoly
Česká rada dětí a mláde�e pořádá dal�í setkání se zajímavými 
osobnostmi. V pátek 13. února proběhlo v kavárně Vesmírna 
v Praze diskusní fórum s přední českou sociolo�kou 
Jiřinou �iklovou. Více se dočtete na www.adam.cz pod 
názvem Sociologie (někdy) není nudná.

Dal�í �kulatý stůl� se chystá na pátek 12. března, a to 
s Janem Jařabem, zmocněncem pro lidská práva v ČR.

Ekofór
Soutě� kresleného humoru pořádá Hnutí Brontosaurus při 
příle�itosti svých 30. narozenin, a to ve třech kategoriích � I. 
Je�těrka � kreslený ekofór  do 15 let; II. Veleje�těr � kreslený 
ekofór  od 15 let; III. Lochneska � focený ekofór nebo 
fotomontá�, věkově neomezeno.
U kreslených fórů je formát A4 nebo A5, u fotovtipů 10 
x15 cm, při zasílání e-mailem obrázky v zadané velikosti a 
v rozli�ení 300 DPI. 
Uzávěrka soutě�e je 21. června 2004 v 1 hodinu 56 minut. 
Práce zasílejte po�tou na adresu: Hnutí Brontosaurus, 
Michlova 4, 628 00 Brno, e-mail ekofor brontosaurus.cz
Vyhlá�ení výsledků proběhne v sobotu 18. září 2004 na akci 
Dort pro Brontosaura v Telči.

osoby mohou tvořit maximálně 1/3 týmu, který projekt 
realizuje. V případě projektů realizovaných na lokální úrovni 
se musí jednat o projekty příkladné, výjimečné. 

III. PODMÍNKY  PRO  SOUTĚ�ÍCÍ
Soutě�ící za�le přihlá�ku do soutě�e spolu s projektem odboru 
pro mláde� Ministerstva �kolství, mláde�e a tělovýchovy. 
Součástí projektu je jeho popis, cíle, harmonogram, seznam 
realizátorů, alespoň částečné hodnocení projektu, reference 
dal�ích subjektů, dokumentace � např. foto, video, novinové 
články, souhlas se zveřejněním jména a příjmení realizátorů, 
informace o způsobu Þ nancování projektu a informace, do 
které kategorie je projekt přihla�ován.

IV. ORGANIZAČNÍ  PODMÍNKY
1. Soutě� se vyhla�uje na období od 15. 3. 2004 do 31. 7. 

2004.
2. Projekty mohou předkládat jednotlivci a kolektivy 

mladých lidí do 26 let, nestátní neziskové organizace, 
�koly a �kolská zařízení.

3. Porotu jmenuje náměstek ministryně pro mláde�, 
tělovýchovu a evropskou integraci. Porota bude slo�ena 
ze zástupců vyhla�ovatele soutě�e, zástupců Institutu 
zájmového vzdělávání M�MT a České rady dětí a mláde�e 
a odborníky na problematiku práce s dětmi a mláde�í. 
Podmínkou pro zařazení projektu do soutě�e je doručení 
podkladů do stanoveného termínu. Vyhodnocení bude 
provedeno v srpnu 2004.

4. Slavnostní vyhlá�ení vítězných projektů za přítomnosti 
realizátorů projektů umístěných na prvních třech 
místech v ka�dé kategorii a realizátorů projektu, který byl 
porotou oceněn jako originální, proběhne v září 2004.

5. Přihla�ované projekty je třeba zaslat na adresu: 
       Ministerstvo �kolství, mláde�e a tělovýchovy, odbor pro  
       mláde�, Karmelitská 7, 118 12  Praha 1 
       a zároveň v elektronické podobě (neplatí pro obrazové  
 přílohy) na adresu: grosslo@msmt.cz
       s označením �Soutě� Být při tom� do 31. 7. 2004.
Po tomto termínu nemohou být projekty do soutě�e přijímány. 
Informace: Mgr. Grösslová, e-mail:grosslo@msmt.cz, tel. 257 
193 326.

V. POŘADATEL 
Hlavní pořadatel soutě�e:  Ministerstvo �kolství, mláde�e a  
               tělovýchovy 
Spoluorganizátoři: Česká rada dětí a mláde�e 
                             Institut zájmového vzdělávání M�MT

Vyhlášení soutěže Být při tom
Ministerstvo �kolství, mláde�e a tělovýchovy vyhla�uje v ná-
vaznosti na Rezoluci Rady EU o obecných cílech participace a 
informací pro mladé lidi soutě� Být při tom.
Hlavním cílem soutě�e je veřejné představení a ocenění 
projektů, které mají za cíl podporovat aktivní zapojení 
mladých lidí do �ivota společnosti, jejich spolupráci na 
národní i mezinárodní úrovni, podporu demokracie a od-
straňování v�ech forem diskriminace.
Vítězné projekty ve 4 kategoriích a 1 projekt, který porota oce-
ní jako originální, se zúčastní evropského kola soutě�e, které 
se uskuteční na podzim ve Francii.
V�echny soutě�ící projekty budou zveřejněny na webových 
stránkách http://www.adam.cz.
Vítězné projekty budou zveřejněny na webových stánkách 
http://www.msmt.cz. a http://www.adam.cz.

Podmínky soutě�e 
I. CHARAKTERISTIKA  PROJEKTŮ
Společným jmenovatelem soutě�ících projektů je �solidarita�, 
tzn. �e projekty musí být směřovány na probuzení zájmu 
mladých o ostatní lidi a zvý�ení schopnosti mladých jednat 
s nimi v jejich prospěch či sdílet jejich zájmy. Projekty mohou 
být individuální či kolektivní a mohou být zaměřeny např. na 
práci s dětmi a mláde�í, mezinárodní solidaritu, zdraví, �ivotní 
prostředí, sport, kulturu, zaměstnanost apod. Cílem projektů 
je podpora rozvoje participace dětí a mláde�e, jejich aktivního 
zapojení do �ivota společnosti, spolupráce na národní i me-
zinárodní úrovni, podpora demokracie a odstraňování v�ech 
forem diskriminace. Realizace projektu musí proběhnout ales-
poň částečně v období leden � červenec 2004, aby bylo mo�né 
jej vyhodnotit podle stanovených podmínek. 

II. KATEGORIE  PROJEKTŮ
1. projekty realizované na lokální (tj.místní a národní) 

úrovni mladými lidmi do 18 let
2. projekty realizované na evropské úrovni mladými lidmi 

do 18 let
3. projekty realizované na lokální (tj. místní a národní) 

úrovni mladými lidmi ve věku 18 a� 26 let
4. projekty realizované na evropské úrovni mladými lidmi ve 

věku 18 a� 26 let

Spolurealizátory (poradci, vedoucími) projektů zařazených 
do 1. a 2. kategorie mohou být  té� osoby star�í 18 let. Tyto 


