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Kapitán je na můstku
Česká rada dětí a mládeže si 
zvolila nového předsedu
Ten pasát se dal očekávat; dalo 
se zkrátka tu�it, �e zavane. 
Plachty to nějak vycítí  a vypínají 
se. Jestli je tedy ov�em ona po-
myslná loď v emblému téhle orga-
nizace, zastře�ující různá dětská 
a mláde�nická sdru�ení, plachet-
nicí. A pokud je to parník? Pak je 
pod kotlem jaksepatří zatopeno 
� a plnou parou vpřed! Ať tak, či 
onak: na můstku je zase kapitán  
a loď jménem Česká rada dětí a 
mláde�e pluje dál.

Jednání věcné, dělný duch, chtě-
lo by se říct. Zhruba dvě a půl 
hodiny trvající rokování mimo-
řádného valného shromá�dění 
ČRDM ve �kolní jídelně Gym-
názia prof. J. Patočky přineslo 
19. února své ovoce. Namátkou: 
Rada si odhlasovala změnu sta-
nov, která jí umo�nila nepřijít 
jen kvůli jeho věku o pracovitého 
a schopného člověka v předsta-
venstvu, přijala nové členy  a do 
svého čela vybrala dosavadního 
místopředsedu Pavla Tranti-
nu. Z 53 hlasujících zástupců 
členských organizací rady mu 
jich dalo při tajném hlasování 
své �ano� 51, dva se hlasování 
zdr�eli. Jinak řečeno, předseda  
Pavel Trantina získal velmi silný 
mandát, má mocnou členskou 
podporu. A to je ten pasát do 
plachet, to je ta pára, kterou 
bude v letech 2004 a� 2006 par-
ník ČRDM jistě potřebovat.

Jaký má být předseda?
„Nadstranický“
�Je ú�asné tady vidět tolik mla-
dých lidí, tolik mladých tváří. Je 
to docela potě�ující � pro nás, 
kmety � �e jsme nastartovali 
něco, co má obecnou budouc-
nost,� shrnula v lehčím tónu 
svůj dojem z výsledků více ne� 
pětiletého působení ve funkci 
první předsedkyně ČRDM Jana 
Vohralíková. Čeká ji náročná 
profesní kariéra, časová tíseň 
by jí bránila naplno se věnovat 
práci v radě � a to nechtěla� 
Je�tě před volbou svého nástup-
ce vybídla přítomné, aby jejich 
sdru�ení byla novému předsedo-

dosáhne i členství v Evropském 
fóru mláde�e,� podotkl  Pavel 
Trantina. Díky odhlasované změ-
ně stanov ČRDM, týkající se vě-
kové hranice pro funkci v před-
stavenstvu, mu po boku stanul 
jako první místopředseda pět-
atřicetiletý Lee Louda (Pionýr). 
Místopředsedou je Ale� Sedláček 
(Liga lesní moudrosti); předsta-
venstvo spoluvytvářejí Veronika 
Součková (delegovaná Malým 
Princem), Ale� Kroutil (Altus), Vít 
Madron (A-TOM) a Tomá� Kap-
lan (Hnutí Brontosaurus).

Šestnáct nováčků – a každý jiný
Mimořádné valné shromá�dění 
ČRDM se činilo; jeho delegáti 
přijali do svých řad ke stávajícím 
57 členům 16 nováčků. Mimocho-
dem, �lo o dosud nejpočetněj�í 
�partu� zájemců o členství v Radě. 
A byla to směsice hodně pestrá. 
�Přicházejí se spoustou nových 
podnětů,� okomentoval jejich 
představování ředitel Kanceláře 
ČRDM Jiří Zajíc. Nově přijatá 
� tradiční velká i aktivní malá � 
sdru�ení se toti� zaměřují jak na 
tábornictví, tak na křesťanství, na 
práci s handicapovanými dětmi či 
na umění. Jsou mezi nimi pol�tí 
harceři v ČR, Romové i �foglarov-
ci�. Příklady? Dětská trampská 
osada Dodge City, Taneční klub 
Black and White, Společenství 
Romů na Moravě, Elim � křesťan-
ská společnost pro evangelizaci 
a diakonii Opava. Křesťansky 
zaměřený Klub dobré zprávy pra-
cuje s dětmi a mláde�í v ústí nad 
Labem, středisko Radost vzniklo 
kolem ka�doročního tábora v Or-
lických horách, Klub PathÞ nder 
jsou zase skauti pod křídly Církve 
adventistů sedmého dne�
Zástupce Sdru�ení přátel Jarosla-
va Foglara pova�oval za potřebné 
říct, �e tahle foglarovská skupina 
si nečiní na hmotné Jestřábovo 
dědictví (kolem něho� se vede 
soudní spor) pra�ádný nárok, 
zástupci Ligy lesní moudrosti a 
České tábornické unie zase po-
ukázali na problematické vztahy 
nově přijímaného Kolpingova díla 
ČR vůči táborníkům (před lety 
konß ikt kvůli jednomu objektu 
z majetku ve správě FDM). Kdo 
je pro? Kdo proti? A kdo se zdr-
�el? I Kolpingovo dílo do ČRDM 
�pro�lo�, byť v jeho případu � jako 
snad v jediném � měla mandátová 
komise, ověřující právoplatnost 
přijetí, skutečně co počítat. 
ČRDM tedy v současnosti tvoří 
73 sdru�ení s celkovým počtem 
193 573 členů.

Jiří Majer

vi jako sebevědomí a zodpovědní 
partneři oporou, proto�e bez 
toho �nevykouzlí� vůbec nic.  A 
co je podle ní pro �éfa ČRDM 
nejdůle�itěj�í? Nadstranickost, 
jak se dnes s oblibou často říká. 
�Ve chvíli, kdy se předseda sta-
ne předsedou � nebo prezident 
prezidentem � tak musí okam�itě 
zapomenout na to, odkud pochá-
zí, a musí to být v�echno jako 
jeho děti,� sáhla pro příměr vzta-
hu předsedy Rady k členským 
organizacím Jana Vohralíková.
Vlastní volba �éfa ČRDM vlast-
ně nijak dramatická nebyla; o 
jiném ne� o Trantinově jménu 
se ani nehlasovalo. Trochu pi-
kantní se snad na první pohled 
mohlo zdát, �e si ho kromě jeho 
�domovského� Junáka a Asoci-
ace Turistických oddílů mláde-
�e vybralo i občanské sdru�ení 
Pionýr. Jeho předseda Martin 
Bělohlávek v dopisu Kanceláři 
ČRDM  ov�em mimo jiné napsal, 
�e �Pavel Trantina má přehled o 
současném dění v mnoha existu-
jících dětských a mláde�nických 
sdru�eních, zná situaci mladé 
generace a doká�e se orientovat 
v �ir�ích souvislostech.� Je�tě 
těsně před volbou Bělohlávek 
rozhodně vyloučil, �e by postoj 
Pionýra, navrhujícího do čela 
ČRDM skauta, byl prázdným, 
populistickým gestem. Označil 
je naopak za dobrý doklad kon-
cepčnosti a toho, �e se Pionýr 
�dokázal odpoutat od problémů 
minulosti�.
Nový předseda by chtěl, aby rada 
pokračovala v nastoupeném kur-
zu. �Věřím, �e se během leto�ní-
ho roku (ČRDM) stane skutečně 
jednou jedinou reprezentativní 
národní radou dětí a mláde�e 
v České republice a jako taková 
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...zajistit co největší bezpečí pro děti a mládež

Mohl byste stručně představit 
hlavní zaměření Nadačního 
fondu �Zdraví pro studenty�? 
Čím si předev�ím získal va�i 
trvalou podporu? 
Hlavním cílem vzniku Nadační-
ho fondu �Zdraví pro studenty� 
byla snaha napomoci postavení 
a zlep�ování �ivotních podmínek 
handicapovaných studentů, a to 
nejen vybudováním dietní menzy 
v Praze, ale také podporou stu-
dentského zdravotního ústavu. 
Nedílnou součástí projektu 
je samozřejmě také prevence 
drogových a jiných závislostí 
vyskytujících se mezi studenty 
vysokých �kol.
Osobně jsem přesvědčen, �e 
prevence u dětí a studentů je 
velmi důle�itá, proto�e v tomto 
věku se formuje osobnost, 
a proto má velký vliv na celý 
budoucí �ivot tvořící se osobnos-
ti. Vznikem závislosti, ať ji� na 
drogách či jiných návykových 
látkách, si mů�ou děti a studenti 
zkazit celý �ivot. Situace je 
o to slo�itěj�í u handicapova-
ných dětí, ke kterým osud byl 
nelítostný, tak�e je je�tě vět�í 
riziko, �e toto ne�těstí budou 
ře�it za pomoci velmi zrádných 
�berliček�. Chtěl bych alespoň 
trochu zmírnit jejich utrpení 
a pomoci jim hledat krásy tohoto 
světa. To samozřejmě nemů�u 
pouze sám, ale je k tomu třeba 
spolupráce velkého mno�ství 
osob, zejména těch, kteří jsou 
k těmto dětem nejblí�e, tedy 
rodičů, kamarádů, spolu�áků, 
ale také �irokého okolí. Myslím 
si, �e kdy� bude veřejnost 
brát tyto handicapované děti 
a mladé lidi jako sobě rovné 
a bude v nich vidět osobnosti, 
vidět jejich přednosti, bude to 
velký úspěch a velká podpora 
pro tyto děti. Není to tedy práce 
pouze nadačního fondu �Zdraví 
pro studenty�, ale také dal�ích 
nadací či neziskových společ-
ností. Myslím si, �e není důle�ité 
kdo děti podporuje, ale cíl. To 
znamená, aby děti cítily, �e na 
ně společnost nezapomněla.

O projektu �Komplexního 
programu prevence sociálně 
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patologických jevů na základ-
ních �kolách�, který je dětem 
a veřejnosti znám pod názvem 
Malá policejní akademie, 
jsou zatím mimořádně dobré 
zprávy. Zůstane jenom u budě-
jovického pilotního projektu, 
nebo se pokusíte o roz�íření 
do celé sítě základních �kol? 
Mohla by v tom nějak pomoci 
sdru�ení dětí a mláde�e?
Ze zpětných vazeb od dětí, 
pedagogů, rodičů i České �kolní 
inspekce byl zaznamenán 
obrovský zájem o tento program. 
Po zveřejnění projektu se na 
autory začaly obracet dal�í �koly 
z celé republiky se �ádostí o spo-
lupráci nebo alespoň poskytnutí 
pracovních se�itů k jednotli-
vých tématům. V současné době 
mohu tedy říci, �e se ji� nejedná 
o pilotní projekt Českých Budě-
jovic. 
Je v�ak nutné upozornit, �e 
Malá policejní akademie je svým 
rozsahem značně náročná na čas 
a personální kapacity Preventiv-
ní informační skupiny (dále jen 
PIS), nicméně její mo�nosti jsou 
obrovské. 
� Pracovníci PIS mohou organi-
zovat a zabezpečovat výuku na 
�kolách dle témat a rozsahu, 
spolupodílet se na soutě�ích 
a akcích jak pro děti, tak rodiče 
a pořádat závěrečné akce pro 
nejlep�í účastníky. 
� Lze si vybrat �problémové� 

�koly či pouze třídu, na kterou 
se PIS zaměří a směřují tam 
svou činnost. 
� Vzhledem k tomu, �e Policie 
ČR včetně Národní protidrogové 
centrály není schopná z kapacit-
ních důvodů zajistit pro�kolení 
v�ech zájemců z řad zejména 
učitelů, připravila sadu čtyř 
se�itů Malé policejní akademie. 
Tato sada je určena jako zdroj 
informací pro ty, kteří chtějí 
MPA vyu�ívat v rámci výuky 
v jednotlivých předmětech. 
Vzhledem k časové náročnos-
ti je samozřejmě vítána pomoc 
ze strany odborníků. V případě 
zájmu organizací zabývajících 
se volnočasovými aktivitami dětí 
a mláde�e je mo�né se obrátit  na 
Národní protidrogovou centrálu  
(kpt. Vaněček, tel. 974 836 
429) nebo Policejní informační 
skupinu v Českých Budějovicích  
(tel. 974 226 208/7).

Anga�ovanost Ministerstva 
vnitra v prevenci sociálních 
patologií je celkem pochopitel-
ná. Co vás ale vede k podpoře 
takových soutě�í jako je �Svět 
očima dětí�, který navazuje 
na několikaletou �tak to 
vidím JÁ� (a kterou představu-
jeme na stránce 18)?
Jak jsem ji� uvedl, pova�uji 
prevenci mezi dětmi za velmi 
důle�itou. To bylo také hlavním 
cílem při vyhlá�ení soutě�e 
�Jak to vidím JÁ�. Chtěli jsme 
podpořit a motivovat učitele 
i děti, aby spolu mluvili o tak 
záva�ných věcech, jako jsou 
drogy, �ikana, domácí násilí, 
extremismus, rasismus atd. Aby 
si děti uvědomily rizika těchto 
patologických jevů a zejména 
v případě, kdy se ocitnou v ná-
ročné situaci, aby věděly, kam se 
obrátit, aby se nebály a nestydě-
ly o problému mluvit a ře�it ho 
pokud mo�no v jeho počátcích. 
Proto jsme také vyhlásili �po-
kračování� soutě�e pod názvem 
�Svět očima dětí�. Tentokrát 
chceme, aby děti měly více 
času na zpracování témat a aby 
mohly zvolit i jinou formu, ne� 
je graÞ cké či literární zpracová-
ní. V prvním kole jsme vyhlásili 
témata �du�evní vlastnictví� 
a �na�e minulost v archivech�. 
Přesto�e jsme si vědomi, �e jsou 
to obtí�ná témata, jsme pře-

Otázky pro místopředsedu vlády a ministra vnitra
Stanislava Grosse
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svědčeni, �e děti obohatí. Hry na 
počítači patří v současné době 
mezi velmi oblíbené činnosti. 
Cesta do archivů či listování 
krásnými kronikami, dětem 
roz�íří rozhled o krásy, které 
nabízí ručně psané historické 
materiály. Jsem přesvědčen, �e 
správné vyu�ití volného času 
a znalost rizik, která na děti 
číhají, pomů�e předejít nepří-
jemným věcem, jako je například 
páchání trestné činnosti a s tím 
související kontakt s policií jako 
represivním orgánem.

V současné době se zdá, �e by 
konečně mohlo být na bázi 
České rady dětí a mláde�e 
dosa�eno jediné reprezenta-
tivní národní rady mláde�e 
u nás. Jaké by měla podle 
vás mít hlavní úkoly? Mů�e 
hrát roli skutečného partnera 
státu, kdy� je na něm podstat-
ně Þ nančně závislá?
Pova�uji za dobré, aby bylo 
jedno sdru�ení, které by mohlo 
být partnerem státu, tak jak je 
to bě�né ve vět�ině zemí. Podle 
mého názoru je spolupráce mezi 
státem a takovým sdru�ením 
nutná, proto�e se navzájem po-
třebují. 

Do agendy va�eho minis-
terstva spadá i naplňová-
ní zákona o dobrovolnické 
slu�bě. Sdru�ení dětí a 
mláde�e se marně sna�ila, 
aby se zákon vztahoval i na 
jejich dobrovolné vedoucí. 
Podpořil byste novelu nebo 
analogický zákon, který by 
zahrnul tyto desetitisíce dob-
rovolníků?
Zákon o dobrovolnické slu�bě 
pracuje na zcela jiných princi-
pech ne� sdru�ení dětí a mláde-
�e. Zákon počítá se systémem 
tzv. vysílajících organizací a 
přijímajících organizací. V in-
dividuálních případech je v�ak 
mo�né vedoucí do systému 
zařadit. Základní podmínkou 
v�ak je, aby tito dobrovolníci byli 
kvalitně připraveni a vybráni 

za odborně způsobilou pova�uje 
fyzickou osobu, která �získala 
odbornou kvaliÞ kaci pro výkon 
pedagogického pracovníka nebo 
absolvovala akreditovaný vzdě-
lávací program�, co� proká�e 
osvědčením o jeho absolvování. 
Policejní prezidium ČR navrhlo 
povinnost absolvování akredito-
vaného vzdělávacího programu 
pro výkon volnočasových aktivit 
stanovit pro v�echny osoby bez 
výjimky. Odborná kvaliÞ kace 
pro výkon pedagogického pra-
covníka nezaručuje podle nás 
v pozděj�ích letech znalost v�ech 
právních předpisů z oblasti bez-
pečnosti a ochrany zdraví dětí 
a mláde�e. Tuto znalost je v sou-
časné době mo�né zajistit pouze 
pravidelným �kolením. 
Ani jedna z těchto připomínek 
v�ak nebyla do současné doby 
zpracovatelem zákona akcepto-
vána.
Na závěr je nutné poznameat, �e 
na�í primární snahou je zajistit 
co největ�í bezpečí pro děti a 
mláde�. Lidé, kteří rádi pracují 
s dětmi, se jistě nenechají 
odradit a pochopí navrhované 
plo�né zavedení pro�kolování 
osob přicházejících do styku 
s dětmi v jejich volném čase. 

Budete podporovat svou dceru 
Denisu, aby si na�la nějaký 
dobrý dětský oddíl? Dal byste 
nějakému přednost?
Deniska se ji� v současné době 
věnuje baletu a atletice, tedy 
sportu. Pokud bude chtít na-
v�těvovat některý dětský oddíl 
a bude to časově zvládat, samo-
zřejmě, �e ji v této aktivitě budu 
podporovat.

ptal se Jiří Zajíc
foto archiv

tak, aby touto činností nevznik-
la �koda klientům, tedy v tomto 
případě dětem.
Bez bli��ího seznámení  s nároky 
Sdru�ení dětí a mláde�e není 
mo�né posoudit, zda je novela 
zákona nutná.

Va�e ministerstvo prosazuje 
do současného návrhu zákona 
o práci s dětmi a mláde�í 
náročněj�í podmínky pro dob-
rovolné pracovníky. Co vás 
k tomu vede? Neobáváte se, 
�e tím ztratíme tisíce moti-
vovaných lidí, kteří se o děti 
starají v jejich volném čase?
Zákon o práci s dětmi a mláde�í 
je v kompetenci Ministerstva 
�kolství, mláde�e a tělovýchovy. 
To také stanovuje podmínky pro 
dobrovolné pracovníky. Tento 
zákon připomínkovalo Policejní 
prezidium ČR, konkrétně ana-
lyticko-legislativní oddělení ve 
spolupráci s Úřadem slu�by kri-
minální policie a vy�etřování.
První připomínka se týkala 
jednoho ze základních pojmů 
navrhovaného zákona. Práce 
s dětmi a mláde�í je zde de-
Þ nována jako �organizovaná 
činnost právnických osob či pod-
nikajících fyzických osob�. Poli-
cejní prezidium ČR navrhlo tento 
okruh osob roz�ířit o v�echny 
fyzické osoby, které se jakým-
koliv způsobem zúčastňují 
volnočasových aktivit s dětmi, 
tedy i ty, které nejsou registro-
vány pod nějakou organizací. 
V původní podobě toti� zákon 
nepamatuje na to, �e v současné 
době s dětmi a mláde�í pracují 
i osoby, které nejsou registrová-
ny pod �ádnou institucí a z toho-
to důvodu nejsou povinny před-
kládat �ádné kvaliÞ kační osvěd-
čení, pedagogickou odbornost, 
potvrzení o zdravotní způsobilos-
ti a bezúhonnosti. V posledních 
letech se přitom podstatně zvý�il 
počet úrazů, ublí�ení na zdraví 
a pohlavního zneu�ívání na orga-
nizovaných pobytech dětí. 
Druhá připomínka se týkala 
navr�eného ustanovení, které 
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Od Mikuláše k superstrunám
V pátek 5. 12. 2003 jsem 
se vypravil na dal�í z velmi 
zajímavých besed pořádaných 
ČRDM a NPDM, na Kulatý stůl 
� tentokrát s Janem Sokolem. 
Přijel jsem do Prahy kolem 
půl páté, na Václaváku jsem 
si dal sraz s kolegou Petrem 
�plíchalem z České Lípy. 
Je zrovna Mikulá�e, v�ude 
potkáváme nejrozmanitěj�í 
čerty, anděly i Mikulá�e, a 
hlavně v�ude je spousta dětí. 
V této příjemné atmosféře 
kráčíme vstříc kavárně 
Vesmírna, která se ji� tradičně 
stala na�im útoči�těm. S Péťou 
si dáváme večeři a něco k pití, 
mezitím se začínáme scházet 
v�ichni. Kolegové, kolegyně, 
přátelé, přítelkyně. Se v�emi 
se vá�nivě vítáme, a kolem 
18. hodiny přichází pan Zajíc 
z ČRDM, po chvilce i ná� vzácný 
host. Pan Zajíc jen krátce pana 
Sokola představil, rozjeli jsme 
se na tématu Mikulá� a historie 
této tradice, pak se kratičce 
popovídalo o kandidatuře pana 
Sokola na post prezidenta. Poté 
se u� ale strhla neuvěřitelná 
smr�ť nejrůzněj�ích dotazů. 
Občas mi bylo i pana Sokola 
líto, bylo to jak u výslechu. Ale 
bylo to nadmíru zajímavé, kam 
a� jsme se dostali. 
Ne, �e bych se snad dozvěděl 
něco úplně nového, ale spoustu 
věcí jsem si ujasnil, a u spousty 
věcí jsem se utvrdil v tom, 
�e názor mám jiný. Dlouze 
se povídalo o nábo�enství, 
o protikladu stvoření světa 
popisovaného v Bibli a vědou, 
�e se tato dvě pojetí nevylučují. 
Na můj dotaz, jaký má na 
počátku 21. století církev 
význam, mi bylo odpovězeno, 
�e uchovává hodnoty, na které 
by se dávno zapomnělo. �e 
společnost nejsou jen osoby 
�ijící, ale i ty, které tu budou a 
byly. Velmi zajímavé bylo téma 
Þ losoÞ e a matematika. Jak 
blízko ve skutečnosti tyto dvě 
vědy k sobě mají. Zajímavost? 
Kdyby někdo polo�il základy 
matematiky na tom, �e 1 + 1 = 
3, tak bychom dneska počítali 
trochu jinak. V jednom jsem 
ale s hostem nesouhlasil. 
Tvrdil, �e fyzika u� je dnes 
upadající vědou, �e u� je � cituji 

� vymrskaná. Spí� si myslím, 
�e je to otázka času a peněz. S 
panem Sokolem jsme se dostali 
a� k teorii superstrun. Shodli 
jsme se ale v�ichni na tom, �e 
na výsluní se dostává biologie. 
Na to ale následoval kouzelný 
dotaz jedné nejmenované 
slečny z Hustopeč: �Myslíte 
si, �e někdy bude Þ losoÞ e 
vymrskaná?� To bylo nádherné. 

Dal�ím super tématem byla 
amerikanizace v�eho. Proč k 
ní dochází? Proč se díváme na 
americký Þ lmy? Proč pijeme 
a jíme americké výrobky? Proč 
nosíme americké oblečení? Něco 
na tom bude, �e Amerika je 
taková, jak ji chtějí ostatní. Ale 
asi ne ve v�em.

To mě docela překvapilo, �e 
pan Sokol se k vojenskému 
zásahu v Iráku vyjádřil docela 
pozitivně. �No nepovídejte mně, 
�e je to válka. V�dyť tam jako 
první dorazila nemocnice.� I tato 
slova tam zazněla. �Pokud se 
nám to, co Američané udělali 
nelíbí, tak jsme ale měli udělat 
něco jiného.� Od tohoto tématu 
jsme se dostali k EU, k její 
nutnosti, kdy� nejednotná 
Evropa ve 20. století tak 
selhala. Vznik pevné unie, která 
bude schopna vykonávat své 
funkce. Zaujal mě fakt, �e pro 
nás jako pro malý stát bude 
nesmírně výhodná evropská 
legislativa, o které se teď tak 
bouřlivě diskutuje. Pomů�e 
nám to i s kriminalitou, u� 
budeme moci honit delikventy 
nejen v ČR (mimo jiné výhody). 

Dále jsme se v otázkách dostali 
k reinkarnaci, k osudu, k umělé 
inteligenci, k funkci peněz, k 
přímé volbě prezidenta, kdo je 
soÞ sta a co je soÞ stikované... 
Bylo to velmi poučné, pan Jan 
Sokol je nesmírně vzdělaný 
člověk. I kdy� jsem v některých 
směrech nesouhlasil, bylo to 
pro mě obrovským přínosem 
a budu se moc a moc tě�it na 
dal�í podobnou akci. 

Vítězslav Jarý
Dětský parlament Rychnov nad 

Kně�nou
foto archiv Junáka
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Jak nepsat „suché zprávy“

Hovořit o svém �ivotě při�el Jaromír �tětina, 
válečný zpravodaj. Beseda se uskutečnila v pátek 
9. ledna 2004 v pra�ské kavárně Vesmírna jako 
dal�í z řady setkání u kulatého stolu připraveného 
ve spolupráci NPDM a ČRDM. Zájemci z řad Národ-
ního parlamentu dětí a mláde�e si tak mohli vy-
slechnout poutavé vyprávění člověka, který sjezdil 
polovinu světa. 
Jaromír �tětina nejdřív zavzpomínal na své 
dětství. Prozradil, �e u� v mládí hodně četl. Jeho 
maminka, Čechoameričanka, ho vedla k literatu-
ře americké, babička, původem Polka, k polské 
a doba reálného socialismu k literatuře ruské 
a sovětské. Proto ho dnes trochu zará�í, jak 
málo děti čtou. Sám vzpomínal, jak kdysi brával 
stopaře do auta pod podmínkou, �e mu budou 
předčítat. Díky tomu zná spoustu klasických děl.
 

Diskuse se samozřejmě stočila na jeho zá�itky 
cestovatelské a válečné. Profesionálním noviná-
řem se �tětina stal a� po roce 1989. Do té doby 
pracoval v geologickém ústavu. Léta porevoluční 
strávil jako zpravodaj v Rusku. Lidové noviny, pro 
které tehdy psal, neměly Þ nanční prostředky na 
jeho plat. Nevadilo mu to. Práce zpravodaje ho 
bavila (a baví stále). Na krátkou dobu se stal také 
�éfredaktorem Lidovek. Působil jako zpravodaj 
také v Čečensku, na Balkáně nebo v Afganistánu. 
Tedy v�ude tam, kde probíhaly válečné konß ikty. 
Kdy byl nejblí� smrti? �Nebylo to ve válce. Jednou 

jsem spadl z koně a zlomil si páteř. Tehdy jsem 
myslel, �e umřu.� Pře�il a říká, �e dokud je člověk 
na�ivu, nic se neděje. Bez váhání také odpovídá, 
�e jeho nejoblíbeněj�ím místem na zemi je Česká 
republika. Jeho generace prý je�tě silně cítí vztah 
ke svému domovu. Jeho syn, který �ije převá�ně 
v Anglii, u� tyto vazby nepociťuje. A to je podle 
�tětiny dobře.  

O dne�ním světě říká, �e je stále stejněj�í. Násilí 
vzniká kvůli rozdílům mezi bohatými a chudými. 
�Svět by měl fungovat na rodinném principu. V 
rodině se také silněj�í starají o slab�í. Humani-
tární pomoc jsou jen malé injekce, které toho příli� 
nevyře�í.� Mocenskou pozici Spojených států 
amerických schvaluje. �Proti násilí se někdy musí 
násilí pou�ít. V dne�ním světě se pou�ívá výběr ze 
dvou zel.� 
Sám se označuje za kulturního křesťana. �Křes-
ťanství je zalo�eno na principu odpu�tění, kde�to 
islám na spravedlivém potrestání.� 

Beseda trvala víc ne� dvě hodiny. Na závěr 
do�lo i na otázku potrestání Saddáma Husajna. 
�Obecně nesouhlasím s trestem smrti. Husajn si ho 
zaslou�í, ale odsoudit ho musí jeho vlastní lidé v 
Iráku.� 
Celý �ivot se Jaromír �tětina setkává s mnoha 
zajímavými lidmi. Koho z nich si vá�í nejvíce? 
�Nejvíc si vá�ím samozřejmě svých rodičů. Ale 
setkávám se i s dal�ími lidmi, kterých si vá�ím, na-
příklad Sergejem Kovaljovem, bojovníkem za lidská 
práva.� 
Práce, kterou dělá, je nebezpečná. Jezdí po světě 
a stává se přímým účastníkem válečných konß ik-
tů. Objektivnost podle něj neexistuje. On sám by 
nechtěl psát jen �suché� zprávy. I proto, �e říkal, 
co si myslí, má dnes zapovězený vstup do Ruska, 
kde se sna�il říkat pravdu o válce v Čečensku. 
Proč tuto práci vlastně dělá? �Chci vědět, co se 
kde děje. Nevěřím ničemu, co nevidím na vlastní 
oči.� 

Radek Bro�, Dětská tisková agentura



�e na přípravě se intenzivně pra-
cuje a určitě si ka�dý příznivec 
Participace dětí a mláde�e najde 
to své.      Jiří Zajíc

Více či méně byly projevy k věci, přesto vět�ina 
přítomných neměla např. o existenci dětských 
parlamentů ani potuchu� O přestávce jsem se 
odvá�ila oslovit lidi, kteří mě svým vystoupením 
zaujali. Jejich ochotou se se mnou bavit jsem byla 
mile překvapena. Následoval maratón příspěvků z 
nevládních organizací. Při�la kritika z �enevy, jak 
plníme Úmluvu o právech dítěte; podávaly se ná-
vrhy, zhodnocení, úkoly, statistiky, nezodpověze-
né otázky� Ka�dý chtěl mluvit o tom svém, a tak 
se skákalo od tématu k tématu: ře�ila se situace 
v kojeneckých ústavech a osvojování dětí, domácí 
násilí, dětská prostituce. Objevily se i kritiky spo-
lečnosti vůči celé romské komunitě či návrhy na 
prosazování duchovního �ivota na �koly�  

Přesto se v závěru přítomní shodli: �Neberme kri-
tiku jako útok, ale jako posun v ochraně dětí�� 
Snad i tento seminář se ji� stal dal�ím posunem. 

ze semináře �Úmluva o právech dítěte v ČR�
pořádaného 8. ledna 2004 v Praze

Markéta Rattayová
Národní parlament dětí a mláde�e

skuteční řada přípravných setká-
ní dětí a mláde�e, které vyvrcholí 
Usnesením na Sněmu dětí a mlá-
de�e. Rada a předsednictvo zvo-
lily pro leto�ní rok jiný program. 
Bude se jednat o diskusní kulaté 
stoly, které by měly probíhat v 
prostorách Bambiriády a měly by 
být přístupné také �iroké veřej-
nosti. Prozatím mů�u prozradit, 
�e jeden z diskusních stolů se 
bude zabývat �ákovskými právy 
a povinnostmi.

Představte nám chystaný 
časopis NPDM, který by se měl 
zanedlouho objevit...
No tak abych řekla pravdu, tahle 
otázka mě tro�ičku zaskočila :-)
Časopis opravdu připravujeme, 
ale toto je spí�e otázka pro �ur-
nalistický výbor.
Snad ale mů�u zatím prozradit, 
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Vcházela jsem nejistým krokem do Poslanecké 
sněmovny, pro�la kontrolou a seznámila se s 
lidmi z Ministerstva práce. Prohlí�ela jsem si 
umělecké skvosty na zdech a stále jsem si ner-
vózně upravovala kostýmek� Podepsala jsem 
se na prezenční listinu vedle takových jmen 
jako poslankyně Zuzka Rujbrová, Jan Jařab, 
zmocněnec vlády pro lidská práva, Zuzana 
Baudy�ová z Nadace Na�e dítě, Marie Vodič-
ková z Fondu ohro�ených dětí, profesor Jiří 
Dunovský. 
Potvrdila jsem svůj projev o dětských světových 
parlamentech a sedla si do poslední řady. Rozhlí-
�ela jsem se po okolí, nádherná místnost, spousta 
neznámých lidí. Jasně jsem byla nejmlad�í. Ne-
chyběli zástupci v�ech, kteří mají aspoň trochu 
problematiku dětí v �popisu práce� � Ministerstva 
zahraničních věcí ČR, Ministerstva �kolství, mlá-
de�e a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociál-
ních věcí, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva 
Þ nancí, Českého výboru pro UNICEF, České rady 
dětí a mláde�e a mnozí dal�í.  

Nakonec mi to nedalo a posadila jsem se k hlav-
nímu stolu s mikrofony. Stále jsem se nevěřícně 
dívala okolo � jen lidé z ministerstev, poslanci a 
profesionálové� Měli jsme málo času a tak se 
svi�ně začalo s projevy vládních představitelů. 
Slovo �svi�ně� je�tě některým dělalo problémy, 
přesto jedna skvělá věta mi utkvěla v paměti: 
�Často zapomínáme, �e bychom se dětí měli ze-
ptat��  

Čím momentálně nejvíc �ije 
Národní parlament dětí 
a mláde�e?
Momentálně připravuje Rada a 
Předsednictvo NPDM dotazník 
pro studenty základních a střed-
ních �kol. Otázky přímo souvisí 
s loňským usnesením k tématu 
�ákovská práva a povinnosti. 
Dal�ím velice úspě�ným krokem 
v práci předsednictva a rady je 
vytvoření několika pracovních vý-
borů (mediální, zahraniční, práva 
dětí...). A pak se u� zabýváme 
přípravou Sněmu dětí a mláde�e, 
který se bude konat při příle�i-
tosti Bambiriády.  

A co chystáte pro leto�ní 
Bambiriádu?
Leto�ní účast NDPM na Bambiri-
ádě se bude značně li�it od těch 
přede�lých. Tentokrát se neu-

O dětech – bez dětí?

Rozhovor s Andreou Kožuchovou národní koordinátorkou 
Národního parlamentu dětí a mládeže
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Vytvářet svět pro děti
Můj příspěvek bude vůči naprosté vět�ině 
těch, které tu zatím zazněly, komplementární. 
Zastupuji tady Českou radu dětí a mláde�e a z té 
pozice vyjadřuji vděčnost v�em, kteří se starají 
o �prů�vihové situace�, proto�e na�ím hlavním 
úkolem je prevence. Tu toti� pova�ujeme za 
bezkonkurenčně nejúčinněj�í formu zaji�ťování 
práv dětí. Proto také svoje tři následující 
poznámky odvodím ze začátku III. kapitoly 
dokumentu Svět pro děti VS OSN z květena 
2002, kde tato kapitola nazvaná Akční plán uvádí:
14. Svět vhodný pro děti je � svět, ve kterém děti, 
mají dostatečné příle�itosti rozvíjet své osobité 
schopnosti v bezpečném a podnětném prostředí. 
Chceme podporovat tělesný, psychický, duchovní, 
společenský, emocionální, rozumový a kulturní 
rozvoj dětí jako národní a celosvětovou prioritu.
15. Rodina je základní jednotkou společnosti a 
jako taková by měla být posílena. Má nárok na 
komplexní ochranu a podporu. 

Rodina
Navá�i tam, kde jsem skončil citátem dokumentu 
OSN. Jde o onu komplexní ochranu a podporu 
rodiny. Nic takového u nás neexistuje. Není 
to ov�em �ádná speciÞ cká situace na�í země. 
Jde o kolosální problém celé západní civilizace: 
rodina, která jediná mů�e být opravdu tím  
základním bezpečným a podnětným prostředím, 
které Akční plán �ádá pro ka�dé dítě (a proto 
také �ádá, aby byla posílena), je vystavena 
v na�í civilizaci několika zásadním ohro�ením � 
a společně s ní na prvém místě právě děti. Uvedu 
dvě, která jsou patrná na první pohled:
a)  Nedostatek času rodičů na vlastní děti. To 
vidíme zcela masově i v tzv. �funkčních rodinách�. 
Paní poslankyně Rujbrová tu říkala, �e u nás 
děti nevyrůstají na ulici. Mo�ná � ale rozhodně 
zcela bě�ně vyrůstají před obrazovkou televizoru 
a počítače.

b) Rozvody. Rozvodová epidemie, která 
bývá častokrát banalizována právě těmi, kteří 
k ní přispívají, zásadním způsobem otřásá 
bezpečím posti�ených dětí (někdy u� i těch zatím 
neposti�ených, neboť mají strach, aby nedopadly 
podobně jako jejich spolu�áci) a vět�inou nevratně 
po�kozuje jejich vývoj. Nepopírám, �e jsou výjimky 

(kterým se ov�em dostává nepřiměřené publicity), 
ale my v  na�ich oddílech jasně za�íváme, jak tím 
děti opravdu trpí. 
Stát tu nemů�e udělat mnoho, i kdy� by mělo 
být samozřejmé, �e péče o před�kolní děti se 
pova�uje za celospolečensky důle�itou a podle 
toho Þ nančně hodnocenou práci. Rozhodující vliv 
tu má veřejné mínění � a tedy v na�ich poměrech 
média, která jej zásadním způsobem utvářejí. 
Je třeba jasně konstatovat, �e převládající 
hodnotové orientace, �ivotní styly i způsoby 
navazování a pro�ívání vztahů i ře�ení konß iktů, 
jak jej prezentují na�e média � komerční na 
prvém místě � jsou �ivotu rodiny nepřátelské. Na 
změnu samozřejmě nestačí kompetence Rady pro 
rozhlasové a televizní vysílání. K tomu je třeba 
spojeného úsilí nás v�ech. Jde o na�i občanskou 
odpovědnost. Ka�dého z nás zde přítomných. 
Významný teoretik �otevřené společnosti� Karl 
R. Popper ve svém posledním eseji před smrtí 
varuje, �e největ�ím ohro�ením demokracie jsou 
v současnosti �média utr�ená ze řetězu�. Musíme 
si přiznat, �e v té situaci jsme.

Práva a odpovědnost
Moje druhá poznámka vychází z výsledků 
výzkumné sondy IDM (červenec 2003; http://
www.idm-msmt.cz/prilohy/cz_vyz/nazdo.doc) 
Názory dospělých na uplatňování dětských práv, 
o ní� tu přede mnou u� hovořila paní kolegyně 
Sigmundová.
Jednak i tento výzkum potvrdil slabou pozici 
rodiny, o ní� jsem hovořil před chvilkou. Na 

Příspěvek k semináři o naplňování Úmluvy o právech dítěte v ČR
Poslanecká sněmovna P ČR – 8. ledna 2004
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otázku Domníváte se, �e je u nás  Úmluva 
dodr�ována? odpověděl kladně následující podíl 
lidí:

Nejen lékaři a učitelé, ale i policisté a dokonce 
média podle respondentů víc dodr�ují vůči 
dětem Úmluvu ne� jejich rodiče (!) Jak je tomu ve 
skutečnosti, to je samozřejmě otázka�.
Druhá skutečnost, na ní� chci zaměřit Va�i 
pozornost, je srovnání odpovědí z let 1999 a 2003 
na následující tři otázky uvedené takto:
Souhlasíte s následujícím tvrzením?

Ve v�ech třech odpovědích je patrný výrazný 
nárůst přesvědčení, �e prosazování práv dětí 
se dostává na jakési zcestí, charakteristické 
tím, �e děti ztrácejí schopnost respektovat 
potřebnou autoritu. Proto volání po �poslu�nosti�, 
�povinnostech� �odpovědnosti�. Jde ov�em o vývoj 
v na�ich poměrech zcela zákonitý, jeho� kořeny 
docela přesně pojmenoval Václav Havel v jednom 
ze svých prvních prezidentských projevů v 
Kongresu USA, 21. února 1990:
Stále je�tě nejsme schopni pochopit, �e jedinou 
skutečnou páteří v�eho na�eho konání � má-li být 
mravné � je odpovědnost. Odpovědnost k něčemu 
vy��ímu, ne� je má rodina, má země, můj podnik, 
můj prospěch. Odpovědnost k řádu bytí, do něho� 
se v�echno na�e konání nesmazatelně zapisuje 
a kde se teprve a jen spravedlivě zhodnocuje. 
Tlumočníkem mezi námi a touto vy��í autoritou je 
to, co se tradičně nazývá lidské svědomí.
Vy�adovat odpovědnost bez toho, �e by měla 
opravdu transcendentní zakotvení, je zcela 
neúčinné. Není sice pravda, �e �člověk se musí 
někoho nebo něčeho bát�, ale musí někoho bez 
výhrad přijímat, vůči komu má skutečnou úctu 

a od něho� čerpá důvěru ve smysl a naději svých 
mravních pokusů. 
Jedná se tedy o duchovní �ivot (co� není toté�, 
co nábo�enství či dokonce církevní příslu�nost). 
Tady má nesporně na�e �kola manko. Ani ve 
strategických dokumentech (Koncepce státní 
politiky pro oblast dětí a mláde�e do roku 2007 či 
Strategie prevence sociálně patologických jevů u 
dětí a mláde�e v působnosti resortu Ministerstva 
�kolství, mláde�e a tělovýchovy na období 2001 
� 2004) se s �ádnou podporou duchovního �ivota 
nepočítá. 
Jeliko� ani rodiče si tu zpravidla nevědí rady 
(dnes dokonce ani tehdy, kdy� vycházejí 
z křesťanského prostředí, proto�e účinná podpora 
duchovního �ivota dětí vy�aduje zcela jiné ne� 
tradiční přístupy), překvapivě mnoho tu doká�í 
právě různé neziskové aktivity, z nich ty výchovné 
na prvním místě. Zájemci si mohou v posledním 
loňském čísle časopisu ARCHA (který je na 
www.crdm.cz k dispozici) najít, jak právě tuto 
oblast se sna�í rozvíjet v různých sdru�eních dětí 
a mláde�e.

Spolupráce s Národním parlamentem dětí a 
mláde�e � participace.
Na závěr se s Vámi chci rozdělit o povzbudivou 
zku�enost z více ne� roční spolupráce s Národním 
parlamentem dětí a mláde�e. To jsou ti 
dospívající, kteří se formou �ákovské, studentské 
či regionální samosprávy podílejí na tom, co se 
dnes trochu módně nazývá participací. Pořádáme 
společně setkání s osobnostmi, které mohou 
být pro tyto mladé lidi skutečnými vzory. Zítra 
to bude novinář Jaromír �tětina, před měsícem 
prof. Jan Sokol, je�tě před tím ředitelka Výboru 
dobré vůle Milena Černá, v únoru by to měla být 
Jiřina �iklová. Tato setkání krásně ukazují, �e 
tito dospívající doká�í ocenit lidskou věrohodnost,  
odbornou kompetenci i partnerský postoj. Jsou 
�ivým důkazem toho, �e naplňování Úmluvy 
o právech dítěte má v této oblasti �anci. 

Vy�aduje to ov�em trojí: 
� musí se jim někdo dlouhodobě a obětavě 
věnovat, co� skutečně Andrea Ko�uchová 
(koordinátorka Národního parlamentu dětí 
a mláde�e, DUHA) se svým malým týmem řadu let 
dělá, 
� je třeba dát mladým lidem důvěru a �zatáhnout 
je�, aby převzaly podstatnou část úkolů na sebe, 
� a konečně musí mít podporu v místě, kde se 
sna�í, ve �kole nebo místní samosprávy.
Zkrátka � tito mladí lidé potřebují dospělé, kteří si 
uvědomují, �e i oni potřebují ty mladé.

Jiří Zajíc

lékaři 62%
ve �kole 55%
ve zdravotní, sociální 54%
policií 50%
v legislativě, soudní praxi 45%
v mo�nostech trávení volného času 44%
televizemi, médii 44%
na úřadech 42%
v rodinách 38%
dospělými obecně 23%

Tvrzení 2003 1999 D
a) děti nechápou svá práva, 
a pokud jsou jim zaručována, 
zneu�ívají je

41 30 +11

b) do plnoletosti musí děti 
spí�e poslouchat a být vedeny 
k odpovědnosti a plnění 
povinností, ne� k seznamování  
a vyu�ívání svých práv

46 39 +7

c) děti by měly být vedeny 
spí�e k vědomí povinností 
a  odpovědnosti, ne�  
k prosazování svých  práv

58 52 +6
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Občanské sdru�ení Klub Domino, Dětská tisková 
agentura (www.radiodomino.cz) získalo v rámci 
ka�doročního udílení Cen Ferdinanda Peroutky 
mimořádné ocenění. Zajímavé je nejen to, �e popr-
vé v několikaleté historii udílení ji získalo občan-
ské sdru�ení, ale i skutečnost, �e vět�ina reporté-
rů této agentury jsou �áci základních �kol. 

Slavnostní předávání se uskutečnilo ve čtvrtek 
5. února 2004 na půdě fakulty sociálních věd Univer-
zity Karlovy na pra�ském Smetanově nábře�í. Několik 
desítek elitních českých novinářů při�lo pogratulovat 
svým kolegům k jejich ocenění. Leto�ními dr�iteli 
Ceny Ferdinanda Peroutky se stali váleční zpravoda-
jové České televize Barbora �ámalová a Michal Kubal, 
válečný zpravodaj Lidových novin Franti�ek �ulc, 
dlouholetá redaktorka Českého rozhlasu Jana Klu-
sáková a �éfredaktorka česko-slovenského týdeníku 
Mosty Soňa Čechová. �éfredaktorkou Mostů se stala 
v roce 1994 po tragické smrti svého syna, který do té 
doby toto periodikum vedl. Ceny pro válečné zpravo-
daje byly zdůvodněné tím, �e právě válka byla nejdů-
le�itěj�í zahraničně politickou událostí roku 2003. 
Slavnostním ceremoniálem provázel publicista Jan 
Petránek. Ke ka�dému ocenění připojil také krátké 
laudatio (latinsky chválení, chvála, chvalořeč). Stejně 
tak i Dětské tiskové agentuře (�Podchycuje a rozvíjí 
talent a zájem dětí o práci ve sdělovacích prostředcích. 
Vyvíjí vlastní nezávislou činnost ve prospěch organi-
zovaných i neorganizovaných dětí a mláde�e.�), které 
bylo předáno mimořádné ocenění v samém závěru 
slavnosti. 
Minutou ticha pak byla uctěna památka tří význam-
ných českých novinářů zemřelých v minulém a le-
to�ním roce � Jiřiny Rumlové, Pavla Tigrida a Jiřího 
Loewyho. �Věřím, �e va�e generace novinářů se u� 
tolik nebude hnát za senzacemi, ale půjde jim víc o 
pravdu,� řekla redaktorům Dětské tiskové agentury 
Slávka Peroutková, vdova po Ferdinandu Peroutkovi. 
Právě po tomto slavném českém novináři je nejpres-
ti�něj�í české novinářské ocenění pojmenováno. 

Laudatio Klubu Domino
�Letos jsme se rozhodli dát mimořádné ocenění Dět-
ské tiskové agentuře, čím� chceme podpořit u dětí 
zájem o novinářskou profesi. 

Kdo jsou tito lidé, kteří takovou činnost připravují a 
organizují? 
Jde o občanské sdru�ení dětí a mláde�e, které je 
registrované na ministerstvu vnitra ČR. V�ichni jeho 
členové jsou zpravodaji Dětské tiskové agentury a 
pravidelně přispívají do Malých novin a do Rádia 
Domino. Spolupracují s profesionálními novináři, nej-
lep�í články jejich zpravodajů uveřejňují opravdové 
noviny a časopisy, nejlep�í zvukové nahrávky Český 
rozhlas ve vysílání pro děti na stanici Praha. 
Podporují a propagují v�echny činnosti, které mohou 
podnítit rozvoj smysluplné činnosti dětí ve volném 
čase. K tomuto účelu Klub Domino, Dětská tisková 
agentura spolupracuje se sdělovacími prostředky a s 
odborníky z oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mlá-
de�e. Podněcuje, zaznamenává a propaguje činnost 
dětských kolektivů, domů dětí a mláde�e, organizací 
dětí i dospělých, které se na náplni volného času dětí 
podílejí. 
Podchycuje a rozvíjí talent a zájem dětí o práci ve 
sdělovacích prostředcích. 
Vyvíjí vlastní nezávislou činnost ve prospěch orga-
nizovaných i neorganizovaných dětí a mláde�e. Na-
bídkou aktivního vyu�ití volného času dětí a mláde�e 
pomáhá v boji proti kriminalitě, ne�ádoucím druhům 
závislostí a dal�ím sociálně patogenním jevům půso-
bících na děti a mláde�. 
Navazuje kontakty a spolupracuje s obdobnými orga-
nizacemi působícími v ČR i v zahraničí. 
Domníváme se, �e dne�ním mimořádným oceněním 
přispějeme k naplnění toho, co si Dětská tisková 
agentura vzala za svůj cíl. K tomu jim přejeme hodně 
dobrých nápadů a vytrvalost.� 

Cena Ferdinanda Peroutky 
Novinářská cena Ferdinanda Peroutky (6. 2. 1895 
� 20. 4. 1978) byla zřízena u příle�itosti stého vý-
ročí narození tohoto významného českého noviná-
ře a publicisty. Jejím smyslem je zvý�ení presti�e 
novinářské a publicistické profese. Cenu spravuje 
jedenáctičlenná komise, slo�ená ze zástupců před-
ních českých médií a studentů Fakulty sociálních 
věd Univerzity Karlovy v Praze. Cena FP se uděluje 
ka�dý rok k 6. únoru � dni narození Ferdinanda 
Peroutky. 

Radek Bro�, Dětská tisková agentura
www.dta.zde.cz

   ZE SDRUŽENÍ

Mimořádné ocenění Dětské tiskové agentuře
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  PŘEDSTAVUJEME

Dětská televize (DTV), která se 
v leto�ním roce přehoupne ji� do 
osmého roku své existence, je 
jedním z projektů realizovaných 
obecně prospě�nou společností 
Junior media society. Jeho 
prostřednictvím se mladí lidé 
do 26 let seznamují se základy 
novinářské profese, se speciÞ ky 
televizní tvorby a s moderní, 
poloprofesionální, multimediální 
technikou. Hlavním úkolem 
projektu Dětská televize není 
připravit mladého člověka na 
dráhu profesionálního novináře, 
ale poskytnout mu prostor a 
podmínky k sebevyjádření a 
k poznání televize z druhé strany. 
Prostředkem, jak toho dosáhnout, 
je umo�nění pravidelného 
televizního vysílání pořadů 
realizovaných právě dětmi a 
mladými tvůrci.
V současné době existuje síť 
čtrnácti místních redakcí Dětské 
televize po celé České republice 
a v dal�ích městech se chystají 
k zahájení činnosti. Součástí 
sítě je té� redakce v německém 
Regensburgu. Místní redakce 
sestává z průměrně 10-20 �áků 
základních a středních �kol, 
pracujících pod vedením jednoho 
a� dvou vedoucích redakce a 
spolupracujících s ostatními 
redakcemi.
Práce jednotlivých místních 
redakcí DTV spočívá převá�ně 
v reportá�ní, publicistické 
a dokumentární tvorbě 
s lokálními tématy, které 
jsou �ířeny prostřednictvím 
regionálních kabelových 
televizí. Současně připravuje 
Centrum Dětské televize se 
speciální dramaturgickou 
skupinou pětadvacetiminutový 
měsíčník �PALETA�, sestávající 
z vybraných příspěvků v�ech 
místních redakcí, �Zpravodajství 
DTV� a moderátorské dvojice 
zvoucí si do studia zajímavé 
hosty. Paleta je následně ji� 
třetím rokem vysílána v sítích 
kabelových televizí po celé ČR.
DTV má bohaté zku�enosti 
s vysíláním vlastního týdeníku 
na celoplo�ných televizích a 
spolupráci na pořadech ČT, 
se zaji�těním kompletního 
mediálního servisu (TV 
zpravodajství, �ivé TV přenosy 
a vstupy do kabelové televize, 
celodenní vysílání rádia, noviny a 
internetové on-line zpravodajství) 

odpovědět, z ka�dého nového 
člena. Poněvad� v Junior media 
society pracuji jako fundraiser 
(sháním peníze na provoz DTV a 
dal�ích projektů ), mám obrovskou 
radost z ka�dé dotace, ka�dého 
daru a grantu.

Které ze současných 
celostátních médií sleduje�? 
A které je z tvého hlediska 
nejlep�í a proč?
Moc času mi na to nezbývá, ale 
střídám několik deníků, z týdeníků 
mě téměř �ádný neoslovuje 
natolik, abych si ho kupoval 
pravidelně. V TV se sna�ím 
stihnout alespoň zpravodajské 
a publicistické relace a pokud 
se mi to nepodaří, sleduji on-line 
zpravodajství. Rádio poslouchám 
pouze v autě. Pova�uji si i přes 
jisté nedostatky veřejnoprávní 
televize, zejména pro její snahu 
o nezávislost a vnitřní boj 
s komercionalizací.

Chtěl by ses v budoucnu prací 
v médiích �ivit?
Minimálně bych chtěl svou prací 
podporovat neziskové organizace 
podobné Junior media society, 
jeliko� jejich práci pova�uji za 
velmi potřebnou a přínosnou. 
Rád bych se i nadále věnoval 
mediální výchově, a to nejen 
mladých lidí, ale i dospělých, 
např. pedagogických pracovníků, 
jeliko� v současnosti nabírají 
audiovizuální média na stále vět�í 
důle�itosti a věřím, �e by se to 
mělo odrazit i ve skladbě a formě 
výuky.

 Připravil Edy

Tímto bych rád vyzval v�echny 
děti a mladé lidi se zájmem o 
tvůrčí vyjádření v Dětské televi-
zi a současně v�echny dospělé, 
kteří by rádi realizovali dal�í 
místní redakci DTV, popř. se ji-
ným způsobem zapojili do prá-
ce v DTV, a v neposlední řadě 
ty, kteří by nás rádi podpořili 
Þ nančně či jinou formou, aby 
neváhali a kontaktovali mne.

Michal Pelikán,
tel: 604 710 792, e-mail:

michal.pelikan@juniormedia.cz

pro různé Þ lmové a televizní 
festivaly.

Co tě přivedlo k činnosti 
v Dětské televizi?
Jsem studentem FF UK, obor 
sociální práce, a dlouhodobě se 
zajímám o střet médií s dětmi 
a mladými lidmi. Kdy� jsem se 
proto dozvěděl o fungování a práci 
DTV, bylo jedině logické, �e jsem 
neváhal a zapojil se.

Nač si jako redaktor dává� 
hlavně pozor?
Tady tě musím opravit. V DTV 
vykonávají funkce redaktorů/ek, 
kameramanů/ek, zvukařů/ek, 
střihačů/ek� děti. 
Já jsem vedoucí redakce a 
mám na starosti konzultace a 
lektorskou činnost a jsem přítomen 
na natáčeních pro konzultace, 
případnou pomoc a také dozor, 
poněvad� pracujeme s velice 
drahou technikou . V DTV se toti� 
sna�íme �svalit� ve�kerou práci 
na děti a maximálně je zapojit do 
tvůrčího procesu.

Co se ti zatím v práci pro 
Dětskou televizi nejvíc 
povedlo?
Mám radost z ka�dé natočené 
reportá�e, z ka�dé polo�ené 
otázky, na kterou umím 

Víc než hra
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Ve výstavní síni Novomětské radnice v Praze skon-
čila 9. ledna neobvyklá výstava fotograÞ í nazvaná 
Světlo mého �ivota 2003. �lo o fotodokumenty 
z prostředí Kliniky dětské hematologie a onkologie 
ve fakultní nemocnice v pra�ském Motole. Ná-
v�těvníci měli jedinečnou příle�itost shlédnout čer-
nobílé i barevné fotograÞ e zachycující ka�dodenní 
prostředí v nemocničních pokojích, zdravotníky 
i pacienty. Autory snímků byli povět�inou přímo 
pacienti, kteří je nafotili při pravidelné práci foto-
krou�ku v rámci projektu Světlo mého �ivota pod 
vedením dobrovolnice Ivety Kučerové � fotografky a 
�éfredaktorky časopisu Lifebook z Mladé Boleslavi. 
Jejich práce na výstavě doplnila svými černobílými 
fotograÞ emi studentka 5. ročníku pra�ské FAMU 
Marie Zachovalová. Ta pravidelně jednou týdně do 
Motola jako dobrovolnice dochází.
Projekt práce fotograÞ ckého krou�ku byl pojme-
nován po vítězném snímku prvního ročníku foto-
graÞ cké soutě�e, která je s projektem spojena. �lo 
o snímek zářivky na stropě nemocničního pokoje 
v Motole, který jeho autorka, patnáctiletá pacient-
ka Drahomíra Němečková, nazvala �Světlo mého 
�ivota�.
Zá�titu nad tímto ji� několik let trvajícím projek-
tem organizovaným Klubem interaktivního domu 
(KID organizuje práci asi 50 dobrovolníků ve Fa-
kultní nemocnici Motol) převzali renomovaní foto-
grafové � docent Pavel Dias z FAMU (vedoucí ka-
tedry dokumentární fotograÞ e) a docent Jindřich 
�treit. 
Vernisá� výstavy fotograÞ í pořádané s podporou 
ministerstva kultury ČR a Městské části Praha 2 
se konala 18. prosince a měla dvě části. Při odpo-
lední Slavnosti světýlek pro děti moderované Mar-
kem Ebenem byli vyhlá�eni a odměněni vítězové 
jednotlivých kategorií, vpodvečer se potom konalo 
společenské setkání spojené se slavnostním přípit-
kem. Hlavní ocenění získalo deset dětí. Mimořádné 
ocenění Světýlko 2003 získala nevidomá fotograf-
ka Petra Zelenková za snímek klauna. �Petra má 
pocit, �e i kdy� je nevidomá, něco přece doká�e,� 
řekla nám její matka Dana. 
Zajímalo nás, jaký smysl mů�e činnost fotokrou�-
ku mít v nemocničním prostředí, kde děti bojují se 
zhoubnými nemocemi na hranici �ivota smrti. Je-
den z garantů projektu Jindřich Streit se domní-

vá, �e fotografování pro děti v nemocnici je velice 
dobré a důle�ité. Nejde toti� jen o jejich zpestření 
�ivota a rozptýlení. �Děti vnímají zdravotníky jinak, 
proto�e při focení se musí soustředit na výraz jejich 
tváře,� prozrazuje tajemství fotograf.
A jak to vidí nový přednosta Kliniky dětské hema-
tologie a onkologie (nastoupil po Josefu Koutec-
kém) Jan Starý?: �Při pohledu na fotograÞ e, které 
vytvořili na�i pacienti, jsem měl stejnou radost jako 
před lety, kdy� s touto my�lenkou při�el docent 
Dias. �e jde o my�lenku nosnou, se opakovaně 
přesvědčujeme. Děti mají program, vyvíjí činnost, 
která je baví. Předně se tedy zdaleka tolik neobírají 
starostmi spojenými s jejich nemocí. Navíc je pozo-
ruhodné pro ka�dého sledovat jejich úhel pohledu 
na svět, který je obklopuje � zdravotníci, pacienti, 
oddělení. Bez dobrovolníků by oddělení jako na�e 
nemohlo dětem poskytnout to, co je potřeba � péči 
nejen o tělo, ale i o du�i. Je ú�asné, �e těm dětem 
věnují lidé svůj volný čas. Stra�ně moc to potřebu-
jí.� Dobrovolnice Marie Zachovalová, která v Novo-
městské radnici vystavovala společně s dětmi, se 
do Motola dostala díky svému učiteli Pavlu Diaso-
vi. Někdy má dojem, �e nejpodstatněj�í zá�itky bě-
hem dne pro�ije ne ve �kole, ale v čase stráveném 
při focení s dětmi v Motole. K tomu dodává: �Přijde 
mi to super. Děti mají geniální pohledy a přístup 
k focení. A jak jsou čisté, mají z focení radost. A 
lékaři nás berou pozitivně.�
Psycholo�ka Kliniky dětské hematologie a onko-
logie Věra Reichlová mluví o tom, �e dobrovolníci 
jsou v Motole vítáni. �Kdy� jsou děti dobře nala-
děny, je zde pravděpodobnost úspě�něj�í léčby,� 
dodává.
Ka�dý týden jezdí z Mladé Boleslavi do Motola 

Iveta Kučerová � vedoucí krou�ku a dobrovolnice 
v jedné osobě. Ta říká: �Světlo mého �ivota je pro-
gram, který nabízí dětem nejen mo�nost rozptýlení, 
ale i realizace. 
A také prostor (i pomoc) při hledání důle�itých �i-
votních hodnot. Nejdůle�itěj�ím cílem projektu je 
pomoc dětským pacientům motolské nemocnice 
zvládnout tě�ké období jejich �ivota. Základní li-
nii celoročního programu pro nemocné děti tvoří 
fotograÞ cký projekt s tříletou tradicí. Jeho cílem je 
dokázat, �e tvůrčí proces se mů�e stát důle�itou 

O naději na hranici života a smrti
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dání � schopnost tvořit, sdílet a předávat, popřípa-
dě povzbudit ostatní děti ve slo�ité �ivotní situaci. 
SVĚTÝLKO je ocenění za dlouhodobou spolupráci 
na projektu Světlo mého �ivota a je spojené s tvůr-
čím stipendiem. Stipendium umo�ní dal�í rozvoj 
schopností a dovedností oceněného dítěte. Slav-
nostní předání ocenění SVĚTÝLKO je vyvrcholením 
celoroční práce. A co stipendium oceněnému dítěti 
přinese?:
Profesionální a intenzivní podporu jeho tvorby 
v průběhu jednoho roku. Jedná se o materiální, 
organizační a Þ nanční zaji�tění jeho projektu, sys-
tematické vedení a supervizi projektu ze strany re-
nomované umělecké osobnosti. Cílem stipendia je 
rozvoj talentu, získání nových zku�eností a doved-
ností, ale také posílení sebevědomí, víry ve vlastní 
schopnosti a u�itečnosti pro ostatní lidi.
Projekt Světlo mého �ivota je úzce spjat s tvorbou 
časopisu LIFEBOOK. Lifebook neboli �ivá kní�ka 
je věnována dětem, které při náv�těvě zeměkoule 
onemocněly. Na adrese www.lifebook.cz si lze pro-
hlédnout tématicky neobvyklé fotograÞ e malých 
pacientů a jejich přátel. Bli��í informace je mo�no 
si vy�ádat e-mailem, adresa: kid@lifebook.cz, nebo 
na tel. 224 436 132. Ten, kdo by chtěl činnost na 
projektu Světlo mého �ivota podpořit, mů�e tak 
učinit zasláním jakékoli částky na účet u HVB, 
číslo účtu: 7329432003/2700 

Michal �imek 

Světlo mého života
Drahomíra Němečková, 15 let

Vidíte to také?
Světlo. Ale ne ledajaké!
Znám ho spoustu dní

ale poka�dé,
kdy� na něj hledím,

zdá se jiné.
Ano, je to světlo �ivota,

které svítí
a nikdy nepřestane.
Je to světlo naděje,
které nám dá pře�ít.

Dá nám spoustu krásných chvil,
a my mu jsme vděční.
Děkuji Ti, světlo mé.

Za co? Za v�e!

součástí léčebného procesu. Výsledné práce nemají 
ale význam pouze pro tvůrce a jejich nejbli��í, ný-
br� jsou dojímavým svědectvím o tom, jak je mo�né 
vyrovnat se s tě�kou �ivotní zkou�kou.�

Smysl projektu
Podle Ivety Kučerové projekt Světlo mého �ivota 
dává nemocným dětem, ale i jejich nejbli��ím (mj. 
rodičům a sourozencům) mo�nost se naučit řadě 
zajímavých dovedností (předev�ím základům foto-
graÞ cké tvorby). Co je v�ak mnohem důle�itěj�í: 
Dává dětem prostor vyjádřit vlastní pocity a zá�it-
ky. Autoři mohou zkusit sdělit ostatním lidem svůj 
pohled na svět. Mohou si také zahrát na reportéry 
a upozornit na to, co se jim v jejich okolí libí a co 
ne. Vzniklá dílka v�ak nemají smysl pouze pro pa-
cienty, ale pro v�echny, kteří se chtějí podívat na 
svět jinýma očima � a předev�ím očima dětí, které 
pro�ívají slo�ité �ivotní období. 
Světlo mého �ivota je motivační program, který 
vá�ně nemocným či posti�eným dětem nabízí mo�-
nost svobodného tvůrčího vyjádření � prostřednic-
tvím fotograÞ e, popřípadě výtvarných nebo literár-
ních technik. Díky tomu dětský pacient, který se 
do programu zapojí, získá �anci:
1. lépe se sám vyrovnat se svou situací � vyjádřit 
své pocity a potřeby tvůrčím způsobem, najít nové 
�ivotní hodnoty
2. podělit se prostřednictvím své tvorby o své zku-
�enosti a pocity s ostatními (pacienty, rodiči, léka-
ři apod.)
3. rozvinout svůj případný umělecký talent (a vyu-
�ít tak aktivně dobu nemoci)
V rámci projektu jsou dětem zaji�ťovány nejen 
materiální potřeby pro jejich tvorbu (např. fotoa-
paráty, Þ lmy, výtvarné potřeby atd.), ale zejména 
vedení ze strany dobrovolníků, supervize a osobní 
podpora ze strany uměleckých osobností. Jednou 
do roka se uskuteční výstava nejzdařilej�ích prací 
vytvořených malými pacienty, a to pod stejným 
názvem jako celý projekt � Světlo mého �ivota. Na 
této výstavě by měly být oceněny v�echny děti, 
které se na projektu s určitým zájmem a vytrva-
lostí podílely a mimo to udělena zvlá�tní ocenění 
(stipendia).

Novinka roku 2004 – Světýlko
Významným motivačním prvkem je samozřejmě 
celoroční soutě�, kterou zakončilo vyhodnocení a 
odměna nejlep�ích dětských tvůrců při vernisá�i 
výstavy v Novoměstské radnici. Novinkou je SVĚ-
TÝLKO 2004 � ocenění dítěte, které prokázalo na-
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V prosinci minulého roku jste 
si mohli nechat zabalit dárek 
u speciální balicí slu�by ve 
třetím patře nákupního centra 
Nový Smíchov. 
V�e bylo zdarma. 
Na stole le�ela hranatá poklad-
nička s logem Malého prince  a 
dárek vám zabalily děti. Vá� 
dobrovolný dar pak Carrefour 
věnoval Malému princi pro úče-
ly práce s dětmi na ulici. 
Zeptali jsme se Ondry Martinka 
z tohoto sdru�ení na spolupráci 
s Carrefourem.

Jak se va�emu sdru�ení po-
dařilo kontaktovat právě 
Carrefour?
Před rokem jsme si v odděle-
ní hraček vyhlédli stolní fotbal. 
Snadno jsme si spočítali, �e na 
něj prostě nemáme. Poprosili 
jsme vlídného �éfa oddělení a svě-
řili se mu se svým problémem. 
Vzal si na nás kontakt a my 
v�echno pustili z hlavy. Za týden 
se nám ozvala slečna mana�erka 
a po Vánocích jsme dostali pou-
kázky v hodnotě fotbalu. Byl to 
hezký vánoční dárek. Je�tě před-
tím jsme jí museli osobně povědět 
o svém sdru�ení, práci s dětmi 
ze Smíchova, o svýchpotřebách 
a konkrétních projektech.

Ale tím to neskončilo�
Samo sebou, �e ne. Na�e malé 
sdru�eníčko nemů�e jen tak za-
hodit takovou �anci. Začali jsme 
na sebe více upozorňovat, více 
informovat. Záhy jsme dostali 60 
kolobě�ek, sem tam jsme dostali 
i nákupní ko�ík plný potravin. 
Slečna mana�erka nás s dětmi 
pozvala i na speciální akce, kdy 
třeba zaměstnanci Carrefouru �li 
symbolicky čistit okolí Smíchova. 
A tyto Vánoce nám paní mana�er-
ka nabídla výnos vánoční balicí 
slu�by. To byl pro nás veliký dar 
a výzva. Ke konci ledna nám sám 
pan ředitel Carrefouru na slav-
nostním odpoledni předal celý 
výtě�ek. Bylo to moc hezké.  

Co mů�e sdru�ení jako vy na-
bídnout takovému Carrefouru?
Nebudete věřit, ale docela dost. 
Zcela upřímně, musíme v�ech-
no chápat jako obchod. Něco za 
něco. Ka�dé jednání je třeba brát 
i nabízet. V poslední době jsme 
vytvořili určité �mediální image� 

dobře barevně propracované a 
zároveň velmi snadno zapamato-
vatelné. 
Nesmíme zapomenout ani na 
medializaci. Sna�íme se ka�dou 
takovou pomoc na�emu sdru�ení 
uveřejnit v dostupných médiích. 
Pí�eme tedy tiskové zprávy dopl-
něné fotograÞ emi. Máme dokonce 
svou vlastní tiskovou agentu-
ru Malého prince pod zkratkou 
TAMP. 

Jak to vidíte do budoucnosti?
Důle�itá je informovanost a stříz-
livé, ale neodbytné klepání na 
dveře. Budeme se sna�it nabízet 
zajímavé aktivity, které mů�e 
Carrefour podpořit. Nejde nám 
tak ani o peníze jako o mo�nost 
prezentace na�ich aktivit na 
frekventovaném místě. To samé 
mů�eme nabídnout na oplátku i 
my. Plánujeme nějaké sportovní 
aktivity ve spolupráci s Carrefou-
rem. Nabídli jsme jim i mo�nost 
prezentace v rámci Bambiriády. 
Na období svátků v roce jsme 
vymysleli prodejní stánek výrob-
ků na�ich dětí přímo v prostoru 
nákupního centra i výstavu fotek 
a kreseb. Počítáme zase s balicí 
slu�bou, kterou by převá�ně zaji�-
ťovaly samy děti. Smázneme tak 
dvě mouchy jednou ranou. Děti 
se nebudou nudit a výrazně tak 
na sebe upozorní. To v�e musí 
doprovázet na�e aktivita a zájem 
o takovou spolupráci i stále něco 
nového a originálního vymý�let 
a prezentovat. Nehledě na to, �e 
převá�ná část na�ich dětí tráví 
svůj volný čas právě v Carrefou-
ru�

TAMP 
� Tisková agentura Malého prince

svého sdru�ení. Docela dost ener-
gie věnujeme reklamě. Nechali 
jsem si vytvořit profesionálně 
vedené webové stránky, vymys-
leli jsme trefný  a poutavý slogan 
doplněný o reklamní fotograÞ i, 
která zaujme a upoutá pozornost. 
K tomu jsme si nechali udělat 
přita�livé a zároveň velmi jasně 
informativní barevné letáky. 
V�ude prezentujeme své sponzo-
ry. 
K tomu děláme reklamu i sami 
sobě na svém mikrobusu ve for-
mě velikých samolepicích nápisů 
a fotograÞ í, které také upoutají 
pozornost. 
Důle�ité je i logo. To na�e je velmi 

Křižovatka  Malému princi
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Sdru�ení Malý princ 
(www.malejprinc.cz) připravuje 
ji� druhým rokem aktivní 
streetwork zaměřený na volný 
čas v této oblasti, kontaktuje děti 
a mláde� a zve je na své aktivity. 
Pro men�í partu dětí organizuje 
speciální oddíl Kluci z pětky 

(www.kz5.malejprinc.cz), pro ty, kteří mají zájem 
jezdit na vandry, hrát si na indiány a pravidelně 
společně něco podnikat. 
Výtě�ek sbírky, který slavnostně předal ředitel 
Carrefouru zástupcům Malého prince, byl 
43 410 Kč. Zaměstnanci Carrefouru přichystali 
dětem poho�tění s dortem, kde bylo veliké logo 
sdru�ení. Ka�dý dostal stavebnici Lego a v�ichni si 
odnesli i velikou autodráhu. 
�Předpokládáme dal�í spolupráci, plánujeme 
hlavně sportovní aktivity a dal�í men�í nápady,� 
říká místopředseda sdru�ení Ondřej Martinek. 
�Děkujeme společnosti Carrefour za takovou 
mo�nost prezentace i Þ nanční dotace.� 

Více informací o sdru�ení Malý princ naleznete na 
stránkách (www.malejprinc.cz). 
O streetworku pro aktivní mladé lidi, dobrovolníky 
i z řad cizinců, o projektech pro děti z dětských 
domovů a dal�ích aktivitách vás mů�eme osobně 
informovat, pokud se nám ozvete. 

TAMP

�Sly�í�, co jsem ti říkala,� zní rytmicky zimním parkem a v�e rázně podtrhává výprask. Nepatřím mezi 
vyznavače výchovy dětí podle tabulek a grafů, přesto tento způsob výchovy zdá se mi poněkud ne�ťastným. 
Úmluva o právech dítěte ve své preambuli říká, �e dítě  má právo vyrůstat v  rodinném prostředí v atmosféře 
�těstí,  lásky a porozumění. Je�tě nedávno jsme si mohli ve vagónech metra přečíst letáky s barevnými 
nápisy �I děti mají svá práva.� Mo�ná tahle maminka metrem nejezdí a mo�ná neumí číst, proto její dítě 
nesly�í...

V�ichni se rodí svobodní a sobě rovní v důstojnosti a právech. To je přesná citace prvního bodu V�eobecné 
deklarace lidských práv pro dospěláky. Přesto ji nejvíce dodr�ují právě na�e děti. Kdo z nás, dospělých, se 
nikdy nepodíval na druhého �přes prsty�?!? Kdo z nás, dospělých, nikdy nepronesl větu �na to mám právo 
jen já�?!? 

Děti jsou na�e budoucnost. Někdo namítne � otřepaná fráze. Ale pravdivá. Víme, co děti chtějí? Známe jejich 
přání a bolístky? Kdo z nás sly�el o dětských parlamentech? Udělejme si čas! Respektujme dětská práva! 
Vysvětleme jim, �e mají i své povinnosti! Mo�ná nás pak snadněji usly�í. Třeba na procházce v parku...

Marie �Hromča� Molková

REGIONTOUR 2004 
– propagace tomíků   
Členové turistických oddílů mláde�e Vichr z hor, 
Nová země, Kasiopea, Delfíni a Pifíkovci ve spolu-
práci s Jihomoravskou krajskou radou A-TOM  pre-
zentovali svoji činnost na veletrhu Regiontour 2004 
v Brně. 

Ve výstavním paláci vzniklo nádra�í Horní Hořce 
se v�ím v�udy. Po dobu jeho krátké existence 
bylo nejfotografovaněj�ím brněnským nádra�ím. 
Náv�těvníci se mohli dozvědět informace o A-TOM 
a také se pobavil � slo�it si puzzle s hořci na čas.

Zamyšlení...
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   TAKHLE JE TO U NÁS

Šťastná sedmička
Hned několik nej se zrodilo při leto�ním v po-
řadí u� sedmém beneÞ čním koncertu Děti dě-
tem. Pro neznalé jen opakujeme, �e se jedná o 
vyvrcholení soutě�e Pionýrský sedmikvítek, a 
�e děti v sobotu 31. ledna 2004 zaplnily nejen 
pódium, ale i hledi�tě toho největ�ího sálu v 
Kongresovém centru Praha (a největ�ího sálu v 
celém hlavním městě). 
První nej� ten největ�í pra�ský koncertní sál byl 
skutečně plný. Plný dětí, jejich rodičů, učitelů, 
vychovatelů a vedoucích. Děti byly také hlavními 
postavami celého galakoncertu. A nutno dodat, �e 
i kdy� na tom velkém pódiu stála třeba jen jedna 
malá holčička Terezie Bezpalcová z Přimdy, doká-
zala si to obrovské hledi�tě podmanit. Nikdo při její 
recitaci nevyru�oval. Ale to jsem skočil a� téměř na 
závěr večera. 

Druhé nej� se v�ak odehrálo hned v úvodu. Na 
pódium nastoupila skupina Maxim Turbulenc. Byl 
to výborný dramaturgický tah. Málokomu se podaří 
zahájit koncert tak vynikající atmosférou. �Maxíci� 
zvedli náv�těvníky doslova a do písmene z pohodl-
ných křesel. A nejen zvedli, i rozhýbali. Při populár-
ní Ma�ince (hledi�tě si ji téměř vynutilo) se v ulič-
kách proplétalo několik lidských vláčků. Co vláčků? 
To byly pěkně dlouhé vlaky! 
Pak u� se v rychlém sledu střídala jednotlivá dětská 
vystoupení. Slovem krátké pauzy při výměně účin-
kujících vyplňoval herec a zpěvák Michal Kozelka. 
Taky mladě a zcela netradičně. Třikrát byl program 
přeru�en. Z toho dvakrát při�el na pódium premiér 
Vladimír �pidla, aby předal poháry těm nejlep�ím. 
Třetím přeru�ením byla přestávka, při které premiér 
v salonku velice hezky poděkoval v�em, kteří pracují 
s dětmi a mláde�í. 
�Dámy a pánové, dovolte, abych vám poděkoval za 
práci, kterou jste vykonali ve volném čase pro děti a 
její� výsledky mů�eme vidět na tomto slavnostním 
večeru. Za ka�dým tancem � ty děti byly opravdu 
jak z gumy - za ka�dou notou, která je zahraná, je 
ohromná práce nejen člověka, který to dítě vede, ale 
taky dítěte samotného. A to si myslím, �e je to nejdů-
le�itěj�í: přivést mladé lidi k tomu, aby se zabývali 
něčím, co má smysl, byli pro to ochotni i něco oběto-
vat. To má smysl, to nakonec přiná�í radost. 
Dámy a pánové, děkuji vám, děkuji v�em, kteří od-
vedli svůj velký díl práce, i těm, kteří tuto práci růz-
nými způsoby podporovali.�

A jsme vlastně u dal�ího nej... Poprvé za sedm let 
existence tohoto koncertu při�el své poháry skuteč-
ně předat osobně premiér. 
A na závěr jsem si nechal drb. V salonku si veřejně 
vyřizoval účty s bývalou předsedkyní ČRDM Janou 
Vohralíkovou předseda sdru�ení Pionýr Martin Bělo-
hlávek. Abychom situaci nezkreslili, nabízíme vám ji 
ze zvukového záznamu.
�Jana Vohralíková končí ve funkci předsedkyně 
České rady dětí a mláde�e a já jsem říkal, �e si to 
tady s ní vyřídím. Pionýr je sdru�ení hravé, tak�e 
pro ni máme jeden hravý dárek. Ale já bych chtěl 
Janě přede v�emi poděkovat, proto�e to byla jedna 
z těch, které bez předpojatosti přistupovaly k na�e-
mu občanskému sdru�ení, které si za těch deset let 
pro�lo určitým martýriem a mně se s ní velmi dobře 
spolupracovalo. Je�tě bych chtěl dodat, �e řekněme 
na�e partnerská organizace � Kruh sdru�ení dětí a 
mláde�e � skončila tak, �e její prezident byl odvolán 
pro nějaké Þ nanční problémy. Na�e předsedkyně, 
předsedkyně České rady dětí mláde�e, se stala 
náměstkyní ministra. Doufám, �e i v tom je vidět 
kvalitativní rozdíl těch dvou uskupení. Janě mno-
hokrát děkuji a doufám, �e nám, Pionýrům zachová 
přízeň.�

Prostě sedmička jako pořadové číslo koncertu Děti 
dětem se ukázala jako číslo �ťastné. Přejme si, aby 
stejnou moc měla za rok i osmička. 

Slávek Hrzal � psáno pro www.adam.cz
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V odpolední části programu byli přivítáni hosté 
ze spřátelených organizací � případně i jinak 
spřátelení. Pro jistotu je uvedu v pořadí, v jakém 
oni zdravili nás � a my jsme vítali je: Jindřich Fryč 
(odbor mláde�e Ministerstva �kolství, mláde�e 
a tělovýchovy), Jiří Navrátil (Junák), Josef 
Výprachtický (Junák), Lee Louda (zástupce Pionýra 
a člen představenstva ČRDM), Ale� Sedláček 
(Liga lesní moudrosti), Pavel Trantina (ČRDM), 
Břetislav Boháč (moravskoslezské KČT), zástupci 
krajského úřadu a dal�í. Tomá� Novotný pronesl 
zprávu o stavu spolku doplněnou fotograÞ emi 
z činnosti oddílů, prezentací ústředí a krátkým 
Þ lmem o novém objektu tomíků � továrnické vile ve 
Sloupu. Následovalo předávání vyznamenání � jak 
vyznamenání KČT, tak zbrusu nových vyznamenání 
asociace � Stříbrných hořců. Oceněni byli: Jarmila 
Popelářová, Jaroslav Kube�, Václav Hrobský, Jiří 
Navrátil, Ilona Jaglová a Jan Havelka. 

Na sněmu nechyběla ani volba předsednictva a 
revizní komise. Účastníci sněmu zvolili i pro dal�í 
funkční období stávající předsednictvo i revizní 
komisi s jedinou výjimkou: Jirku �mídu nahradí 
v předsednictvu Tomá� Fúsek. Současné slo�ení 
předsednictva tedy je: Tomá� Novotný (předseda), 
Jiří Homolka (místopředseda), Mojmír Nováček, 
Hana Slabáková, Zdeněk Rolinc, Radka �umerová, 
Tomá� Fúsek, Libu�e Valentová, Vít Madron. 
Současné slo�ení revizní komise je: Ilona Jaglová 
(předsedkyně), Petr Ba�ta, Pavel Ebr, Anna �mídová 
a Vratislav Jagla. 
OÞ ciální část sněmu zakončil Mojmír Nováček 
poděkováním v�em organizátorům i přítomným. 
Večerní hodiny vyplnil plavecký závod o pohár 
náčelníka, promítání oddílových Þ lmů a country bál, 
který připravili Ostrav�tí. Sněm se rozhodně povedl.

Josef Porsch, ústředí A-TOM

   TAKHLE JE TO U NÁS

Ano, je to tak � i tomíci občas sněmují � i kdy� 
mnohem víc táboří a putují a prostě � víte sami.
Útoči�tě sněmujícím poskytlo SOU strojírenské 
v Ostravě-Hrabůvce, kam se sjí�děli u� od pátku 
a převý�ili počet dvou stovek. Vlastní sněmovní 
program proběhl v sobotu 17. ledna 2004. 

A sledujte, co se tam v�echno ve�lo:
Předseda asociace Tomá� Novotný přivítal v�echny 
účastníky a zahájil sněm. V dopolední části byly 
na programu vztahy asociace s KČT (snahy o jejich 
zkvalitňování a prohlubování � vystoupil předseda 
KČT Jan Havelka), zmíněny byly i příspěvky do 
odboru Kostka, které se zvedly na 10 Kč. Mojmír 
Nováček velmi srozumitelně vylo�il problematiku 
IČO, které si oddíly mají zřídit. Přislíbil, �e v blízké 
době poskytne materiál o této problematice 
v písemné formě. Ilona Jaglová, předsedkyně revizní 
komise, pak zhodnotila bohatou činnost komise. 
Po přestávce následovaly zprávy některých krajánků 
a diskuse. Jirka Chour poděkoval v�em těm, co 
přispívají do Tomíka, a uvedl technické parametry, 
které by články a fotograÞ e měly mít. Petr Mika 
� Akim z BVU představil internetovou databázi 
akcí, kterou doporučujeme oddílům hojně vyu�ívat. 
Zdeněk Strousek ze Stříbrné rosy prezentoval nový 
účetní program ESO. 

Co se dělo na sněmu...
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   MY, VEŘEJNOST, MÉDIA

Kukla 2004
V pra�ském divadle Jiřího Grossmanna (DJG) na 
Václavském náměstí se v sobotu 24. ledna 2004 
se�lo početné společenství mladých lidí z oddílů 
Asociace TOM, aby zde předvedli, co se jim od mi-
nulého roku v hlavě vykuklilo za nápady v oborech 
výtvarna, fotograÞ e, přednesu, divadla a tance, Þ l-
mu a hudby. Ji� tradiční festival Kukla, který skvěle 

Soutěž Svět očima dětí
Odbor tisku a public relations Ministerstva vnitra 
ČR připravil pro děti základních �kol nový projekt, 
jeho� cílem je nejen prevence, ale také vzdělávání 
proti sociálně patologickým jevům, a to za pomoci 
tvůrčí činnosti. Soutě�, nad kterou převzal zá�titu 
ministr vnitra Stanislav Gross, probíhá od 1. 1. do 
30. 6. 2004. 
Úkolem dětí je podle zvolené soutě�ní kategorie a 
na základě získaných informací vytvořit a realizovat 
soutě�ní dílo. 

Zaslaná soutě�ní díla budou hodnocena v pěti 
kategoriích zpracování:
Hudební (zpěv, tanec, slo�ení skladby, hra na 
hudební nástroj�) 
Dramatická (přednes, vytvoření divadelního 
představení, příběhu, �otu� ) 
Výpočetní technika (např. vytvoření webových 
stránek na dané téma, vyhledávání zdrojů a jejich 
následné zpracování, práce s výpočetní technikou k 
dosa�ení určitého výsledku) 
Literární (vlastní názory, básně, pohádky�) 
Výtvarná (výkresy, trojrozměrná díla�)

Soutě�ními tématy prvního kola (leden � červen) 
jsou: 
1. Du�evní vlastnictví
Pomocné okruhy:
- Jaký mů�eme mít vztah k námi vytvořeným dílům; 

- Proč je nutné bránit na�e my�lenky, díla 
- Kvalita je mnohdy důle�itěj�í ne� cena za výrobek 
či zbo�í 
- Ochrana na�ich my�lenek, nápadů � proč by za 
můj výrobek (nápad) měl získávat peníze někdo cizí 
- Hudební pirátství, softwarové pirátství, výrobkové 
pirátství...

2. Na�e minulost v archivech 
Pomocné okruhy:
- Jak dlouho existují archivy a proč vznikly 
- Co mů�eme nalézt v archivech 
Kde mů�u ve svém okolí nalézt archiv 
- Co zajímavého jsem na�el v nejbli��ím archivu

Zpracování zadaných témat: 
Maximální počet dětí pracujících na díle � 3 děti 
Výtvarná díla mohou mít maximální rozměr  1x1 m 
Trojrozměrná díla mohou mít maximální rozměr  
0,5 x 0,5 x 0,5 m 

Soutě�ní díla  je mo�né zasílat průbě�ně na 
adresu: 
Ministerstvo vnitra, odbor tisku a public relations, 
Nad �tolou 3, po�t. schr. 21TP, 170 34 Praha 7 
� Letná, do rohu obálky heslo: �Svět očima dětí� . 
Ka�dé soutě�ní dílo musí obsahovat: viditelný název 
tématu, jméno dítěte, věk, třídu, adresu a telefon 
�koly.
Podrobné informace k dětské soutě�i, včetně 
podkladových materiálů k tématům, je mo�né nalézt 
na internetových stránkách Ministerstva vnitra na 
adrese www.mvcr.cz/soutez (Svět očima dětí) nebo 
získat na telefonu 974 832 972.

Mgr. Marie Masaříková
pověřená řízením odboru 
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Dotazník Generali
Tak jako ka�dý rok, i během roku 
2003 likvidovala poji�ťovna Ge-
nerali pojistné události v oblasti 
cestovního poji�tění. K dopisu 
s vyrozuměním o likvidaci jsme 
v�em klientům  zaslali odpovědní 
zásilku s následujícími otázkami: 

� jak byli spokojeni s asistenč-
ními slu�bami Europ As-
sistance,

� jak jsou spokojeni s rozsahem 
nabízených produktů a vý�í 
pojistného krytí cestovního 
poji�tění,

� jestli se setkali v zahraničním 
zdravotnickém zařízení s ne-
gativní reakcí na cestovní po-
ji�tění Generali,

� jestli mají zájem o informace o 
dal�ích produktech Generali,

Země, ve kterých bylo vyřízeno 
nejvíce pojistných událostí:

Podle dotazníkového �etření 70% 
pojistných událostí bylo v těch-
to destinacích: Velká Británie, 
Německo, Slovensko, Rakousko, 
�panělsko, Chorvatsko, Itálie, 
USA, Řecko. 
Zbylých 30 % pojistných událos-
tí se pak stalo v ostatních méně 
či více turisty nav�těvovaných 
zemích jako je např. Indie, JAR, 
Estonsko, �védsko, Mexiko a jiné.

Z výsledků dotazníkového �etření 
vyplývají tyto následující zku�e-
nosti, přání a připomínky klientů:

� 36% klientů nekontaktovalo 

asistenční centrálu (drobné 
náklady na o�etření hradili 
z vlastních prostředků), nese-
tkali se při o�etření ve zdrav. 
zařízení s negativní reakcí na 
poji�ťovnu Generali a jsou 
spokojeni s rozsahem nabíze-
ných produktů 

� 60% klientů vyu�ilo asis-
tenčních slu�eb a byli s ni-
mi spokojeni, jsou spoko-
jeni se současnou nabídkou 
produktů CP a nesetkali s  
negativní reakcí na cestovní 
poji�tění poji�ťovny Generali.

� 7,3 % klientů má negativní 
zku�enost ze zahraničního 
zdravotnického zařízení 
s pojistkou Generali. Vět�inou 
to byly případy, kdy mezi kli-
entem Generali a zahraničním 
lékařem do�lo k nedorozumě-
ní v komunikaci.

 
� 2,5% klientů nebylo spo-

kojeno s poskytnutými asi-
stenčními slu�bami � tyto 
připomínky předáme vedou-
címu medicínského oddělení 
Europ Assistance k prověření.

� 1,5% klientů mělo připo-
mínky k rozsahu pojistného 
krytí, předev�ím navrhovali 
zvý�it pojistnou částku na 
zubní o�etření, zavést tzv. 
�bolestné� v úrazovém poji�tě-
ní,  roz�ířit krytí poji�tění i na 
chronická onemocnění nebo 
vyřizovat pojistné události na 

v�ech pracovi�tích Generali 
- ne jen na GŘ v Praze.

� 57% klientů mělo zájem o 
informace o dal�ích produk-
tech Generali a tak byly je-
jich kontaktní údaje průbě�ně 
předávány odborným inspek-
torům poji�tění osob, kteří 
zajistili podání příslu�ných 
informací. 

Porovnání výsledků s přede�lými 
lety nás ubezpečilo v tom, �e i 
v roce 2003 byli klienti se slu�ba-
mi cestovního poji�tění i ostatní-
mi souvisejícími slu�bami poji�-
ťovny Generali velmi spokojeni.

Generali Poji�ťovna a.s.
Generální ředitelství

Bělehradská 132, 120 84  Praha 2
Telefon 221091 000
Telefax 221091 300

Bezplatná infolinka: 800 150 155
E-mail: servis@generali.cz
Internet: www.generali.cz
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Vyhodnocení dotazníkové akce cestovního 
pojištění Generali za rok 2003

�estý ročník Bambiriády, tradiční 
prezentace činnosti sdru�ení dětí 
a mláde�e a středisek volného 
času, proběhne 20. a� 23. 
května 2004.
V roce 2004 se Bambiriáda 
uskuteční ve v�ech krajích 
ČR a uspořádají ji tato města: 
Brno, České Budějovice, Děčín, 
Frýdek-Místek, Hradec Králové, 
Cheb, Chomutov, Chrudim, 
Havířov, Karviná, Kladno, Krnov, 
Liberec, Olomouc, Opava, 
Ostrava, Plzeň, Praha, Přerov, 

�umperk, Tábor, Třebíč, Třinec, 
Uherské Hradi�tě, Zlín.
Po dobrých zku�enostech 
z loňska dostává Babiriáda 
v roce 2004 mezinárodní rozměr, 
neboť je v jednání přeshraniční 
spolupráce se v�emi na�imi 
sousedy, Slovenskem, Polskem, 
Německem i Rakouskem.

Pořadatel: 
Česká rada dětí a mláde�e, 

Senová�né nám. 24, Praha 1
tel. 234 621 209

www.bambiriada.cz
info@bambiriada.cz  

Koordinátor: 
Pavel Hofrichter, 

bambiriada@borovice.cz
tel. 274 821 486 
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Cenu Ferdinanda Peroutky dostala za svou 
činnost Dětská tisková agentura (str. 10).

Tomíci sněmovali v Ostravě � mimo jiné �náčelník� 
Tomá� Novotný s předsedou Klubu českých turistů 
Janem Havelkou prohlubovali vzájemné vztahy 
A-Tom a KČT (str. 17).

Kukla se nazývá přehlídka tomícké umělecké 
tvořivosti � nápady a výtvory byly mnohdy 
netradiční� (str. 18).  

V Poslanecké sněmovně se se�li v lednu předsta-
vitelé ministerstev a organizací, které mají proble-
matiku dětí a mláde�e v �popisu práce� � za Ná-
rodní parlament dětí a mláde�e mluvila nejmlad�í 
účastnice setkání Markéta Rattayová (str. 7). 

Jak hlasovali členové mimořádného Valného 
shromá�dění ČRDM? Mandátová komise měla co 
počítat... (str. 2). 


