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ZE STRÁŽNÍHO KOŠE

Na cestě k jedné národní radě dětí a mládeže
2. kolo jednání
Kolem čtyřiceti účastníků se ve čtvrtek 20. března 
sešlo po 16. hodině v „kulatém salonu“ Magistrá-
tu Hlavního města Prahy. Byli mezi nimi jak čle-
nové velkých sdružení – Junáka, Pionýra, Asocia-
ce turistických oddílů mládeže,  České tábornické 
unie - tak i těch „středních“ (Duhy, Amavetu, 
YMCA, Klubu Pathfi der, Asociace malých debru-
járů) a „menších“ (např. Dětské tiskové agentury-
-Klubu Domino, Expedice Natura, Sdružení pro 
volný čas DEMARO, Ligy lesní moudrosti, Čhavo-
rikani Luma či Mladých sociálních demokratů). 
Klíčovými hosty pak byli zástupce Byra Evropské-
ho fóra mládeže (YFJ)  Simon-Erik Ollus a ředitel 
odboru pro mládež MŠMT Mgr. Jindřich Fryč.
Smyslem tohoto jednání, připravovaného několik 
měsíců vyjednávacím týmem složeným ze zástup-
ců České rady dětí a mládeže (Pavel Trantina, 
Aleš Kroutil, Ema Rajnošková) i Kruhu sdružení 
dětí a mládeže (Ondřej Pohanka, Petr Adamec, 
Hana Nevřalová), bylo navázat na výsledky prv-
ního setkání v říjnu 2002 a pokusit se pokročit 
v řešení tehdy otevřených problémů. Proto nejprve 
shrňme, k čemu se v říjnu dospělo:

1) Existence jedné střešní instituce dětí a 
mládeže

 Zúčastnění považují za vhodné, aby došlo 
k vytvoření jedné střešní instituce.

S touto tezí byl naprostý souhlas.
Důvody pro, které byly rovněž všeobecně při-
jímány:
- možnost uznávaného zahraničního zastou-

pení
- silné hájení zájmu sdružení dětí a mládeže 

vůči „vnějším“ partnerům (i konkurentům) 
v rámci české společnosti

- spojení sil pro kvalitní servis sdružením 
dětí a mládeže (místo dosavadního paralel-
ního a někdy i konkurenčního působení)

- možnost efektivnějšího využívání omeze-
ných fi nančních zdrojů ve prospěch čin-
nosti sdružení i střešní instituce)

Konkrétní postup, jak dosáhnout tohoto cíle, 
bude předmětem dalšího jednání.

2) Členství v této jednotné střešní instituci

Členy národní rady by rozhodně měly být
- sdružení s celorepublikovou působností
- krajské rady
- sdružení pracující s dětmi a mládeží, 

která se věnují specifi ckým skupinám 
(dětem z dětských domovů, menšinám 
apod.)

- sdružení, která mají přímé zastoupení 
v mezinárodních organizacích

Otevřeno zůstává
- nejvhodnější forma zastoupení menších 

(lokálních) sdružení; nejčastěji se navrho-
valo zastoupení prostřednictvím krajských 
rad – účastníci si ovšem byli vědomi růz-
ných technických a organizačních potíží, 
zejména pokud krajská rada zatím nefun-
guje dobře nebo vůbec;

- vhodná forma zastoupení sdružení zabý-
vajících se především politickou činností 
mezi mladými lidmi (např. Mladí sociální 
demokraté, Mladí konzervativci apod.); na-
vrhovány byly různé modely  (samostatná 
spolupracující střecha, dvoukomorový sys-
tém, stejné postavení s ostatními organi-
zacemi apod.); shoda je na tom, že je třeba 
tuto otázku dál řešit.

3) Systém rozhodování ve střešní instituci

Až na malé výjimky byla shoda na těchto prin-
cipech
- každý člen národní rady má mít ales-

poň jeden hlas v rozhodovacím orgánu
- má být zhodnocena početní síla člen-

ských sdružení, počet „hlasů“ ovšem
nemá být přímo úměrný členské zá-
kladně, ale růst počtu hlasů se má se 
vzrůstajícím počtem členů zpomalovat.

Konkrétní podoba „hlasovacího klíče“ bude před-
mětem dalšího jednání.

Tentokrát se bez větších problémů postoupilo při 
defi nování toho, co by měla tato jediná rada hlav-
ně dělat. Pochopitelně šlo vyjít z důvodů uvede-
ných v odstavci 1), na kterých byla už minule vše-
obecná shoda. Dále se ukázalo, že návrh ČRDM 
(zájemci si jej mohou celý najít na www.adam.cz) 
charakterizuje hlavně „poslání“, zatímco návrh 
KSDM „pravidla“ (rovněž na www.adam.cz). Jde 
tedy o vzájemně se doplňující pohledy, které ne-
bude těžké využít.
Shoda byla i na tom, že nárok na řádné členství 
by měla mít sdružení (resp. NNO pracující s dětmi 
a mládeží), která mají aspoň 300 členů. U těch, 
která pracují s národnostními menšinami, bude 
limit podstatně snížen (uvažovalo se o 100 členů). 
Zastoupení menších sdružení bude řešeno pro-
střednictvím krajských rad sdružení dětí a mlá-
deže (bohužel, zatím zdaleka ne ve všech krajích 
ČR fungují) nebo formou „mimořádného členství“ 
(shoda je na tom, že takový institut by měl být 
k dispozici, pravidla jsou věcí dalších debat).
Rozsáhlá debata se vedla o členství sdružení, 
která jsou v  nějakém smyslu spojena (názvem, 
činností, personálně) s politickými stranami. Kon-
krétně se to hlavně týkalo Mladých sociálních de-
mokratů – zastoupených na jednání nejpočetněj-
ším „kontingentem“. Skutečnost, že jejich sjezdu 
se účastní předseda vlády, předseda Poslanecké 
sněmovny a ještě několik ministrů, jistě dobře 
ukazuje určitou specifi čnost takového sdružení. 
V debatě se ovšem mnohem výrazněji projevovala 
ochota i takovéto sdružení považovat za standard-
ní sdružení dětí a mládeže. Pokud byly formulová-
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ny pochybnosti v souvislosti s členstvím takových 
organizací v národní radě dětí a mládeže, nevy-
plývaly především z obavy o jednání té samotné 
organizace (možné zneužívání napojení na politic-
ké strany), nýbrž hlavně z jednání politiků, kteří 
mohou (a v minulosti se to i dělo) při svých stra-
nických „zápasech“ tu a tam věnovat pozornost i 
takto politicky profi lovanému sdružení mládeže. 
Zástupce YFJ potvrdil, že začlenění takových 
sdružení dětí a mládeže do národní rady není nut-
nou podmínkou pro její přijetí do YFJ, současně 
ale poskytl řadu konkrétních zkušeností s tím, 
jak může být takové začlenění všem prospěšné.
Poslední okruh, k němž se účastníci jednání roz-
sáhleji vyjadřovali, se týkal zastoupení členských 
organizací v rozhodovacích orgánech národní 
rady. I zde se ukázalo určité sblížení stanovisek 
dříve prezentovaných ČRDM a KSDM. Vycházejí 
z toho, co stanovily závěry 3) ve výše uvedeném 
souhrnu.V současné době se návrh ČRDM pohy-
buje na škále 1 až 11 mandátů (zpočátku narůs-
tají rychleji), návrh KSDM mezi 1 a 3 mandáty. 
Zástupce YFJ prezentoval několik možných mode-
lů – a rovněž potvrdil, že YFJ neurčuje, jaký bude 

zvolen nebo je „povinný“, nýbrž je to na národní 
radě. Je zřejmé, že se zde povede dále diskuse, dá 
se ale předpokládat, že i zde se najde přijatelný 
kompromis. Ten totiž musí na jedné straně dávat 
i menším organizacím možnost podílet se na říze-
ní národní rady, na druhé straně musí respekto-
vat to, že „velká“ sdružení přispívají rozhodující 
měrou ekonomicky i lidsky k jejímu reálnému 
fungování.
Neprojednáván zůstal tedy vlastně poslední 
okruh, který se týká organizačních a „symbolic-
kých“ záležitostí: jak by mělo být oné jediné ná-
rodní rady dosaženo (nevzniká na „zelené louce“, 
když už řadu let fungují dvě instituce, které měly 
ambici takovou „národní radou“ být – ČRDM a 
KSDM) a jak by se měla jmenovat (když „vytvoření 
značky“ je nesmírně důležitá a namáhavá prá-
ce, do níž ve prospěch té „své“ ČRDM a nejspíš i 
KSDM dost investovaly). Tady bude prostor pro 
další vyjednávání poměrně malý, takže nějaké 
konkrétní výsledky lze očekávat nejspíš až po 
prázdninách, kdy by se mohl konat třetí – možná 
už závěrečný – „kulatý stůl“.

Jiří Zajíc
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Ve stopách Jaroslava Foglara
Ve dnech 24. – 27. dubna se v Praze na výstavišti koná 
9. mezinárodní knižní veletrh Svět knihy. V sobotu 26. 
dubna bude od 14 do 15 hodin ve stánku č. L001 – 
nakladatelství Olympia – probíhat doprovodný program 
s názvem „Ve stopách Jaroslava Foglara“ – beseda 
se čtenáři, ukázky, soutěže pro mládež a křest dvou 
nových knih: Dobrodružství s Bobří stopou a Kniha 
táborových her.

Burza Foglarovských věcí
Pražská pobočka Sdružení přátel Jaroslava Foglara 
pořádá 8. května sběratelské setkání. Vyměňovat, 
prodávat a kupovat se budou časopisy Mladý hlasatel, 
Junák, Vpřed, knihy Jaroslava Foglara, odznaky, 
fotografi e, pohlednice a další sběratelský materiál 
spojený s Jestřábem. Setkání se koná od 9 do 12 
hodin v Klubu Klamovka DDM hl. města Prahy, 
Podbělohorská 3, Praha 5 - Košíře; tram. 4, 7, 9 a 10, 
zastávka Klamovka. Týž den se zde bude konat fi nále 
Memoriálu Zdeňka Pírka – soutěže ve znalostech ze 
života a díla Jaroslava Foglara. 

Bližší informace na http://spjf.cz 
nebo http://www.bohousek.cz

Národní skautský památník 
V sobotu 10. května ve 13 hodin v areálu strašnické-
ho krematoria v Praze 10 bude slavnostně odhalen 
první Národní skautský památník, věnovaný padlým, 
umučeným a popraveným československým skautům 
a skautkám z období 1914 – 1918, 1939 – 1945, 1948 
– 1989. 

Srdečně zve družina „strážců Svojsíkova hrobu“ 
a Pražská rada Junáka. 

Tábory s huculskými koňmi
TIS – Hucul Club připravuje opět tradiční tábory s vý-
cvikem jezdecké turistiky na huculských koních pro 
děti od 11 let. 

Informace a přihlášky jsou k dispozici 
na tel. 257 960 014 – farma Aster na Zmrzlíku.

Nabídku zajímavých publikací 
jako pomůcku k činnosti a přípravě táborů najdete na 
www.adam.cz. Jedná se o následující tituly: 
Debrujárské bádání na táboře; interaktivní set 

Heuréka (CDR, brožura, video – dvojjazyčně v češtině a 
francouzštině – jednoduché debrujárské pokusy) – obě 
publikace vydala Asociace malých debrujárů ČR
Jak vést družinovou schůzku; Boty do hor (o typech 
oddílů, cyklovýletech, jak v oddíle hospodařit atd.) 
– obě příručky vydala Asociace TOM
Připravujeme tábor („malý“ průvodce „velkým“ 
táborovým světem) – vydalo Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska

Mimořádná nabídka her

Společnost ALBI začala do České republiky 
výběrově dovážet stolní společenské hry, které se umístily na 
předních místech respektovaných zahraničních anket.
Organizacím majícím za cíl hodnotný a aktivní život 

dětí a mládeže nabízí nyní ALBI možnost nákupu her za 

velkoobchodní ceny. Jedinou podmínkou je, že takto pořízené 
hry musí sloužit přímo pořizující organizaci, nikoli soukromým 
účelům jednotlivců.
Pro správnou volbu stolních her z hlediska věku, počtu hráčů, 
doby trvání hry a dalších kritérií pak ALBI provozuje webový 
katalog společenských her WWW.HRAJEME.CZ.
Chcete-li vědět více, nebo pomoci s výběrem her pro vaše 
konkrétní podmínky, ozvěte 
se na telefonní číslo 222 
541 381 nebo 737 221 010 
anebo na e-mailovou adresu 
lucie.zajicova@albi.cz.
Náš tip: Obě nejdůležitější 
evropské ankety vyhrála 
v roce 2001 stejná hra 
– Carcassonne (čti Karkason). 
Proč? 
Baví děti i dospělé a je tak 
rozmanitá, že má pokaždé 
zcela jiný průběh.


