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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...

ČRDM národní radou dětí a mládeže u nás
(z tiskového prohlášení)
Přijetí 12 nových členů včetně čtyř politicky proÞ lovaných uskupení mladých lidí bylo 6. dubna 
jedním z hlavních bodů jednání 19. Valného shromá�dění České rady dětí a mláde�e (ČRDM). 
Výsledkem je roz�íření ČRDM o tucet �nováčků�. Jsou jimi mimo jiné i sdru�ení Duha, ELSA, Junior 
klub křesťanských demokratů, Mladí evrop�tí demokraté, Mladí konzervativci a Mladí sociální 
demokraté. ČRDM tedy od úterý tvoří (namísto dosavadních 73) nyní ji� celkem 85 nejrůzněj�ích 
dětských a mláde�nických sdru�ení s více ne� 201 tisíci individuálních členů.
�Po téměř �esti letech jsme dosáhli toho, �e v České republice dnes existuje jenom jedna jediná 
skutečně reprezentativní národní rada mláde�e, která, jak věřím, bude brzy přijata i do Evropského 
fóra mláde�e,� zhodnotil jednání ČRDM její předseda Pavel Trantina (z Junáka � svazu skautů a 
skautek ČR). Hlavní přínos rozhodnutí valného shromá�dění o roz�íření o nové členy vidí v tom, 
�e Rada bude nyní moci mnohem účinněji hájit zájmy dětí a mláde�e v ČR vůči státní správě a 
samosprávě.
Valné shromá�dění Rady rovně� projednalo výroční a hospodářskou zprávu ČRDM za rok 2003, 
schválilo rozpočet na rok 2004 a doplnilo členy jejího představenstva. Soubě�ně s valným 
shromá�děním ČRDM byl svolán i její 4. Kongres, jen� zvolil členy revizní komise.
Česká rada dětí a mláde�e (www.crdm.cz) je dnes jedinou reprezentativní platformou sdru�ení dětí 
a mláde�e v České republice.

Noví zájemci o členství v ČRDM
duben 2004

Občanské sdru�ení FiladelÞ e
Vzniklo koncem roku 2001 a v současné době má registrováno 13 členů, z toho 2 do 26 let. Bylo zalo�eno 
pro lep�í zaji�tění ji� probíhajících aktivit, v nich� se nyněj�í členové sdru�ení anga�ovali před jeho vznikem, 
a k rozvinutí dal�ích plánovaných aktivit. Má blízko ke Sdru�ení Klubko, které je u� členem ČRDM. 
Posláním sdru�ení je být zdrojem pozitivních morálních, sociálních a duchovních hodnot dětem a mláde�i a 
podpora rozvoje člověka jako integrální bytosti. Členy občanského sdru�ení FiladelÞ e jsou vět�inou křesťané 
a křesťanský pohled na svět se více či méně promítá do v�ech činností.
Toto své poslání sdru�ení dosahuje zejména nabídkou alternativních mo�ností trávení volného času, 
realizací programů v oblasti prevence sociálních patologií dětí a mláde�e, nízkoprahovým kontaktem s 
cílovými skupinami, zabezpečením předná�ek, diskusních setkání, seminářů a kurzů, zprostředkováním 
poradenské i praktické pomoci v krizových situacích, vydáváním vlastních materiálů, podporou dal�ího 
vzdělávání svých členů v oblastech zájmu sdru�ení apod. Dále viz www.Þ ladelÞ e.cz.

Po�kolák o.s.
Předloni vzniklé sdru�ení zaměřené na činnost s dětmi z dětských domovů a prevenci negativních jevů 
poskytováním alternativní nabídky pro �děti z ulice� v Praze a okolí. Provozuje zajímavý portál pro děti 
a mláde� www.poskolak.cz. V současné době má sdru�ení 4 registrované členy. 

Boii, o.s.
Boii je občanské sdru�ení dospělých, dětí a mláde�e, jeho� cílem je navázat na keltské historické kořeny, 
usilovat o o�ivení kulturního a společenského �ivota v Nasavrkách a okolí a spolupracovat s ostatními 
evropskými centry keltské kultury. Jde o nestátní neziskovou organizaci, která spojuje nad�ence a 
dobrovolníky v�eho věku. V současné době má 22 členů z toho 2 do 26 let. Dal�í informace www.boii.cz.
Hlavní zaměřením činnosti občanského sdru�ení Boii je propagace keltských památek a jejich odrazu v 
krajině formou zřízení a provozu Muzea Keltů a archeologického parku, vybudování naučných stezek, 
cyklotras, výstavby a provozu pravěké osady, pořádáním a organizací tématických výstav, festivalů, 
přehlídek a soutě�í, vybudováním a provozem Informačního centra, prohlubováním vztahu člověka k přírodě, 
ekologickou výchovou, vydáváním publikací, knih a bro�ur, vztahujícím se k uvedeným činnostem, ochranou 
archeologických památek a ve spolupráci s odborníky organizováním archeologických výzkumů apod.
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Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj
Posláním SK KG Halahoj je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, 
intelektuálních, sociálních a tělesných schopností v souladu s plněním výchovného programu 
Katolického gymnázia v Třebíči a to zejména v oblasti mimo�kolních a zájmových aktivit v�ech 
studentů. Cílem SK KG Halahoj je propagovat zásady zdravého a prospě�ného �ivota, účelného vyu�ití 
volného času dětí a mláde�e. Za tímto účelem SK KG Halahoj organizuje pro své členy i veřejnost 
setkání, výstavy, besedy, předná�ky, víkendové akce, tábory a dal�í akce se zaměřením na zálesáctví, 
přírodu, kulturu, sport apod. 
V současné době má registrováno 19 členů z toho 18 do 26 let. Dal�í informace na www.halahoj.org.

ELSA
ELSA je největ�í světová nezávislá asociace studentů práva. Jejími členy je více ne� 25 000 studentů 
a nedávných absolventů, kteří se zajímají o právo a projevili svou anga�ovanost v mezinárodních 
otázkách. ELSA působí předev�ím prostřednictvím jejích místních skupin, které jsou umístěny na 
více ne� 200 univerzitách ve 38 evropských zemích. ELSA Česká republika  vznikla v roce 1990. Od 
počátku 90. let existují i tři z jejích místních skupin v Praze, Brně a Olomouci. Čtvrtá místní skupina 
v Plzni vznikla a� se značným odstupem na jaře roku 1998. V�echny místní skupiny ELSA ČR jsou 
registrovány jako samostatná občanská sdru�ení a jako taková jsou členy ELSA Česká republika. V 
současné době mají tyto místní skupiny dohromady přibli�ně 200 členů. Nejvy��ím orgánem ELSA 
Česká republika je Sněm, který se schází nejméně jednou za půl roku a je tvořen zástupci jednotlivých 
místních skupin. 
Cíle ELSA zahrnují úsilí o lep�í porozumění a spolupráci mezi Evropany, jejich� práce a studium je 
zaměřeno do oblasti práva; podporovat znalost vnitřních právních řádů členských zemí, práva Evropské 
Unie, mezinárodního a srovnávacího práva. Pomocí �irokého spektra aktivit se ELSA sna�í přidat dal�í 
rozměr k akademickému studiu, aby tak napomohla roz�íření praktického a mezinárodního rozhledu 
budoucích právníků, neboť čistě akademickou přípravu nelze pova�ovat za dostačující.  Těchto cílů se 
ELSA sna�í dosáhnout pomocí řady aktivit, které jsou rozděleny do tří hlavních oblastí: Akademické 
aktivity Semináře a konference STEP (program výměnných studentských stá�í). Více na www.elsa.cz.

Projekt Odyssea
Cílem činnosti sdru�ení (má 4 registrované členy) vyvíjet kvalitní �kolní i mimo�kolní pro�itkové 
vzdělávací programy, vět�inou dlouhodobé, zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj a na získávání 
klíčových kompetencí u dětí a dospívající mláde�e - �áků, studentů i dal�ích členů lokálních �kolních 
komunit. Přitom vět�inu svých pro�itkových vzdělávacích programů koncipovat tak, aby se staly 
účinným nástrojem primární prevence sociálně patologických jevů, a vět�inu svých programů vyvíjet 
v souladu s osnovami předmětu �osobnostní a sociální výchova�, které byly vyvinuty v souvislosti 
s celostátním vzdělávacím projektem Doká�u to?  Dále viz www.odyssea.cz.

Sdru�ení Duha
Duha je sdru�ením otevřeným pro v�echny lidi bez ohledu na věk, rasu, vyznání, barvu pleti, 
vzdělání, sociální původ a dal�í předpoklady. Je zalo�ena na Þ losoÞ i přátelství rozrůzněných a hlásí se 
k principům demokracie, plurality a humanismu. V současné době má 5 213 členů z toho 4 380 do 26 
let.
Hlavním posláním Duhy je v�estranný a harmonický rozvoj osobnosti. Prostředkem k jeho dosa�ení 
je výchova k aktivnímu �ivotu a k touze po poznání, zejména vytvářením a realizací volnočasových a 
preventivních programů pro děti a mladé lidi s mo�ností aktivního zapojení dal�ích generačních skupin.
Duha uskutečňuje své poslání pořádáním akcí jako jsou tábory v�ech typů, jednodenní, víkendové 
a dal�í akce, kursy i různé sociální, vzdělávací, kulturní, recesní, sportovní, turistické, ekologické 
a jiné programy v České republice a i v zahraničí. Vytváří materiální, Þ nanční, prostorové a dal�í 
podmínky pro práci s dětmi a mláde�í. Aktivně se zasazuje o dodr�ování lidských práv a participaci 
dětí a mláde�e na �ivotě společnosti. Činnost Duhy je zaměřena nejen na její členy, ale i na �irokou 
veřejnost. Prostředkem k uskutečňování poslání Duhy je i metodická, �kolicí, konzultační, informační a 
publikační činnost. Dále viz www.duha.cz.

Junior klub křesťanských demokratů
Junior klub křesťanských demokratů je občanské sdru�ení vycházející z tradic evropského 
konzervatismu a křesťanství. Jeho cílem je poskytnout svým členům i veřejnosti mo�nost vzdělávat 
se, rozvíjet své schopnosti a získávat potřebné zku�enosti pro budoucí práci a připravit je na vstup do 
veřejného �ivota. V tomto smyslu pořádá zvlá�tě vzdělávací a kulturní akce. V současné době má 205 
členů, z toho 180 do 26 let. Dále viz www.juniorklub.cz.

Mladí evrop�tí demokraté
Sdru�ení mláde�e (o 16 členech, z toho 8 do 26 let), které se hlásí ke směřování Evropských demokratů 
s důrazem na tradice, které zformovaly tvář politických sil řadících se v dne�ní Evropě k pravému 
středu. V politické oblasti hájí principy liberální parlamentní demokracie a společnosti otevřené 
uvnitř i navenek. V oblasti ekonomicko sociální hájí principy svobodného trhu, konkurence a rovných 
�ancí.Klade důraz na historickou, politickou a kulturní spjatost České republiky se západní Evropou 
a prosazuje pojetí české státnosti zalo�ené na otevřenosti, humanismu a aktivním zapojení v rámci 
mezinárodního dění. Chce tedy i přispívat k postupnému procesu evropské integrace a zaji�ťovat 
důstojné a respektované místo České republiky ve světě.
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Mladí konzervativci
Občanské sdru�ení, které má 713 členů (620 do 26 let) a sleduje následující cíle (viz té� 
www.konzervativci.cz):
1. Prosazovat konzervativní a liberální hodnoty s důrazem na svobodu jednotlivce a tradice 
evropské civilizace.
2. Formovat schopné, aktivní a sebevědomé mladé lidi, kteří doká�í převzít odpovědnost sami za 
sebe, za svou rodinu, obec a stát.
3. Podporovat odborný a politický růst svých členů, mj. pořádáním vzdělávacích akcí a vydáváním 
publikací.
4. Spolupracovat s podobně orientovanými mláde�nickými organizacemi v zahraničí a rozvíjet tak 
my�lenky evropské a euroatlantické spolupráce.

Mladí sociální demokraté
MSD jsou občanským sdru�ením s vlastním majetkem působícím na území ČR, sdru�ujícím 
mladé lidi se sociálně demokratickou orientací, jeho� cílem je v politické oblasti podpora a rozvoj 
demokracie, obhajoba zájmů mladých lidí a spolupráce s ČSSD při tvorbě a prosazování sociálně 
demokratické politiky, přiná�ení nových podnětů a v zájmové oblasti účelné naplňování volného 
času mladých lidí. MSD spolupracují i s jinými zájmovými sdru�eními my�lenkově jim blízkým. 
V současné době má 971 členů, z toho 552 do 26 let. Dále viz www.mladi.cz.

Sdru�ení turistických a tábornických oddílů
Sdru�ení je samostatná, nezávislá, dobrovolná a demokratická organizace dětí, dospívajících 
a dospělých hlásící se k Úmluvě práv dítěte. Vede své členy a rozvíjí jejich osobnost 
k demokracii, humanitě, kulturnímu jednání a chování, k vlastenectví a lásce k rodnému 
jazyku, k poznání a ochraně přírody, k přátelství, kamarádství, vzájemné toleranci, k vědomí 
rovnoprávnosti lidí bez rozdílu politického či nábo�enského přesvědčení, původu či barvy pleti, 
k samostatnosti, zodpovědnosti a �ivotní aktivitě,  k úctě k pravdě, k výsledkům du�evní i 
fyzické práce, a k péči o vlastní zdraví. V současnosti je jich 117 z toho 94 do 26 let. Viz té� 
www.volny.cz/stto.

subjektivní posouzení stavu jejich údr�by, 
navázání kontaktu s jejich majiteli či správci, 
upozornit je na zji�těné drobné závady s cílem 
prevence vět�ích �kod, vytipování objektů 
technických, historických, lidové architektury 
vhodných k památkové ochraně a zápisu.

• Seznámení se s původem a historií určité 
památky nebo lokality (ABCDK)
Zpracování podrobného popisu (re�er�e) 
vycházející z písemných pramenů, kronik, 
dobových tisků, rozhovorů s pamětníky, dobových 
fotograÞ í a stavební i projektové dokumentace 
atp.

• Převzetí konkrétní péče o památku 
(patronátu) (ABCDK)
Po kontaktu  s jejich majitelem či správcem 
uzavřít dohodu o pomoci při drobné údr�bě a 
úpravě okolí dobrovolnickou prací i soustavnou 
preventivní péči např. o malou  stavbu - 
pomníček, kří� u cesty, kapličku, část parku, 
Bo�í muka, památné stromy atp., údr�ba 
opu�těných hrobů či starých hřbitovů (zejména v 
příhraničních oblastech)

• Zpracování  vlastivědné studie regionu (CDK)
Podrobné zmapování místopisné, historiograÞ cké, 
folklorní atp., situace vymezeného regionu, obce 
či městské čtvrti 

• Obnova a udr�ování historických tradic  
(BCDK)
Obnova starých lidových tradic, zvyků, jarmarků, 
poutí a jiných lidových slavností např.cechovních 
a hornických slavností, skok přes ků�i, majáles, 
�ibřinky, pa�ijové hry atp.

Má vlast v srdci Evropy
Poznej ji a chraň
Památková komora ve spolupráci s Českou 
radou dětí a mláde�e předkládají k připomínkám 
následující teze projektu

CÍL: V souvislosti se vstupem do EU 
motivovat na�e občany, zejména mladou 
generaci, k vět�í péči o na�e kulturní 
dědictví, historické tradice a posílit tak 
jejich národní hrdost.

Účastníci   -  Soutě�ní kategorie:
Jednotlivci - věkové kategorie (ABCDK)
A 7-10 let B 11-14 let C 15-18 let D dospělí
K kolektivy - dru�iny, oddíly, party, spolky, 
občanská sdru�ení, třídy - pro zařazení do věkové 
kategorie je rozhodující věk nejstar�ího člena 
kolektivu.

Organizace: Soutě� bude vyhlá�ena ve 
dvou kolech - 1. září 2004-duben 2005, 
2. květen-září 2005 
Do doby zahájení soutě�e je nutné připravit 
soutě�ní řád a celostátní i regionální (českou a 
moravskou - případně krajské) hodnotící komise. 
Komise budou slo�eny z odborníků i zástupců 
sdru�ení dětí a mláde�e.

Obsahová náplň s určením pro jednotlivé 
kategorie:

• Monitoring stavu památek - zejména 
zanedbávaných a opomíjených (ABCDK)
Seznámení se s místními zapsanými památkami, 



• Spolupráce s regionálními muzei při 
záchraně malých movitých památek (BCDK)
Záchrana drobných u�itkových předmětů, 
technických památek, starého selského náčiní 
a nářadí, hraček atp. Uspořádaní malých 
výstavek či expozicí s tematickým vlastivědným 
zaměřením, staré knihy a tiskoviny, pohledy, 
plakáty, dobové fotograÞ e a pod.

• Podpora náv�těvnosti pamětihodností 
(ABCDK)
Vytvoření WWW stránek propagujících příslu�nou 
památku, vytváření procházkových okruhů, 
náv�těvnických stezek, informačních tabulí, 
naučných stezek, turistického značení atp. 

• Navázání zahraničních partnerství (CDK)
Navazování pravidelných partnerských 
vztahů zejména v příhraničních oblastech se 
Slovenskem, Polskem, Německem a Rakouskem, 
společná výměna a budování nových turistických 
mo�ností a vzájemného poznávání s na�imi 
partery v Evropské unii - společná a vzájemná 
pomoc při péči o památky v oblastech, kde v 
minulosti docházelo k největ�í devastaci a zničení 
kulturních hodnot. Obnova  tradičních poutí a 
lidových slavností atp.

Společenská a odborná podpora soutě�e:
V současné době jsou vedena a je�tě proběhnou 
jednání s Nezávislou památkovou unii, 
Sdru�ením historických sídel Čech, Moravy a 
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Slezska, Kolegiem pro technické památky České 
komory autorizovaných in�enýrů a Českého 
svazu stavebních in�enýrů, Spolkem pro obnovu 
venkova.
Budou osloveni kraj�tí hejtmani se �ádostí o 
podporu této akce.
Proběhnou jednání s ministerstvy kultury, 
�kolství a místního rozvoje případně i s 
ministerstvem zahraničí ohledně Þ nanční 
podpory. pro úspě�né účastníky.

Odborná a Þ nanční spolupráce:
• Technické muzeum Praha, Hornické muzeum 
Ostrava, Hornické muzeum Příbram 
• generální ředitel Národního památkového 
ústavu Doc.PhDr. Jiří KOTALÍK CSc.
• Prostřednictvím Fora dárců budou osloveny 
nadace a sponzorující organizace.

Spolupráce ze strany ČRDM:
- propagace mezi sdru�eními dětí a mláde�e 
(prostřednictvím přímého informačního servisu)
- trvalá podpora na www.adam.cz
- prostor v časopisu ARCHA
- poskytnutí prostoru (na serveru ADAM) k 
vytvoření vlastních www stránek na
www.mavlastsrdceevropy.cz
- mediální prezentace v celostátních médiích 
(pokud bude poskytnut prostor)

Připomínky a doporučení zasílejte na 
jiri.zajic@adam.cz nebo liska-pakom@volny.cz

Anketa MOJE KNIHA je organizovaná Svazem 
knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP),  
a chce mimo jiné zjistit nejoblíbeněj�í knihy 
obyvatel České republiky, ale také upozornit na 
význam četby pro �ivot, zvý�it potě�ení z četby 
a roz�ířit čtenářský výběr literatury ve veřejných 
knihovnách.
Pomozte nám hledat nejoblíbeněj�í knihu!
Přesvědčte členy své rodiny, své známé 
a spolupracovníky, aby přemý�leli o 
nejoblíbeněj�í knize svého �ivota a odevzdali 
pro ni svůj hlas na www.mojekniha.cz

Pomozte i vy hledat nejoblíbenější 
knihu!
Zapojte se do ankety MOJE KNIHA, která chce 
zjistit nejoblíbeněj�í knihy obyvatel České republiky! 
Zapojte do akce svou rodinu, dru�inu, oddíl, 
kamarády!

Nejdřív ze v�eho se pokus vybrat z kní�ek, které 
zná�, svou vlastní nejoblíbeněj�í kní�ku. Sepi� si 
seznam knih, které se ti líbily, něco zajímavého ti 
daly, dodaly ti nápady, námět k zamy�lení, chuť 
něco dělat nebo dobrou náladu� 
A co dál? 
Vybrat jednu jedinou nejoblíbeněj�í kní�ku není 
jednoduché � třeba se vám napoprvé nepodaří. 
Jak vybrat svou nejoblíbeněj�í knihu? 
Vybírat se dá podle nerůzněj�ích hledisek a ka�dý 
se musí rozhodnout, které je pro něj nejdůle�itěj�í. 
Mů�e to být například: 
• kniha, která mě nejvíce ovlivnila, 
• kniha, ke které se často vracím, 
• kniha, kterou bych doporučil/a dobrým přátelům, 
• kniha, která změnila můj �ivot, 
• kniha, na kterou nemohu zapomenout, 
• kniha, která mne uvedla do jiného světa, 
• kniha, její� hrdina se stal mým vzorem,
• kniha, kterou bych si s sebou vzal/a jako jedinou 
na pustý ostrov apod. 

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 1, 

tel. 234 621 379, e-mail: archa@adam.cz

HELP 2004
Motto: �V nejmenované zemi do�lo k nouzovému 
přistání letadla, které převá�elo materiál s kódovým 
názvem Beta 2. Poslední �ifrovaná zpráva, která 
byla z letadla zachycena, nesrozumitelně hovořila o 
kótě 98��
Náročná nonstop �estnáctihodinová terénní hra 
na prostoru 40 čtverečních kilometrů, určená pro 
7-14-členné skupiny účastníků, vypukne 11. září 
2004 v 0,05 hodin. 
U� nyní si se svým oddílem napevno blokujte víkend 
10.- 12. září 2004! Závazné přihlá�ky posílejte do 
15. června 2004 na: sestka@skauti.cz.
Podrobné informace najdete na 
www.sestka.skauti.cz/zv_help98.htm


