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Fotogalerie Archy Foto 147. pionýrská skupina Galaxie, Praha

naše téma      ze sdružení  



Na klidný spánek existuje pra-
stará medicína – teplé mléko 
s medem. Zázrak, který mi do ve-
likých peřin podávala už babička. 
I já ho občas připravím našemu 
synovi. Vojta citované ovšem vy-
žaduje jen pro sladkou včelí vůni 
a jako poslední výmluvu před 
usnutím... 

Některá zvířata, třeba netopýři, 
s příchodem chladna upadnou 
do zimního spánku.  Pro ježka je 
tento stav jedinou možností, jak 
se vyhnout smrti hladem. V příro-
dě má všechno svůj řád a věci se 
dějí tak nějak samy, bez rozkazů, 
předpisů a povelů druhých. 

Tak přesné dodržování klidové-
ho režimu asi nikde jinde nena-
jdeme. Už vůbec ne tam, kde se 
do dění míchají děti. Ti tvorové 
totiž usínají jen pod tíhou vyčer-
pání. Většinou na nás – dospě-
lých – záleží, kdy, jak a zda vůbec 
usnout hodlají. Ti, kteří měli 
někdy na starosti dětskou partu, 
dobře vědí, že zdravě unavené 
dítě (to slůvko zdravě dvakrát 
podtrhávám) je cílem každého 
dne. A připravit, zorganizovat 
a v konečné fázi tento den vůbec 
přežít, toť skutečná výhra. 

Takové vítězství se ovšem nedá 
naplánovat ráno, či hodinu před 

akcí. Takže myšlenky na letní 
celotáborovku si vedoucí střádá 
s novým školním rokem. Během 
Vánoc už sepisuje, navrhuje 
a konstruktivně řeší, cože vlast-
ně budou děťátka celé dva letní 
týdny provádět, aby každý večer 
mohl poslouchat pravidelné od-
dechování pod celtou táborového 
stanu. 

Zima však není důvod k za-
stavení oddílové činnosti, jen se 
trochu změní potřebné náčiní. 
Loď vyměníte za boby, neoprén 
za kombinézu a místo kšiltovky 
pořádně utáhnete beranici (aha, 
ta už se nenosí) – tak jinou čepici, 
která překryje uši a hřeje čelo. 
Tváře nečervenají silou sluneč-
ních paprsků, ale žárem z krbu. 
Nebrodíte řeku, ale vysoké závěje. 
Dětem je totiž úplně fuk, kde se 
pohybuje rtuť v teploměru, ony 
zimní spánek nevyžadují. Od 
hladu je vždycky zachrání má-
mina svačina, která je dělána se 
stejnou láskou v teplém květnu 
i v mrazivém prosinci.

Můžeme si vyprávět i o kolobě-
hu prací. V zimě si například klu-
ci vyfasují uzlovačku, aby zvládli 
v létě přidělat  „cokoliv“ ke kůlu. 
Holky mají konečně čas vydrbat 
připálené kotlíky, dolepit fotky 
do kroniky. Někdo laminuje lodě, 
rovná strojovnu, třídí stany, dodě-
lává resty z léta... Rozhodně však 
nepadáme do zimního spánku. 
Nestáčíme se do klubíčka a náš 
tep nesnižuje svou rychlost.

Za chvilku ucítíme ve vzduchu 
kouzelnou vůni jara. Snad každý 
ví, co chci popsat. Zcela přesně to 
ale do vět vtěsnat  neumím. Mu-
síte opravdu zmiznout z náruče 
čtyř stěn. Pozorovat, jak se z bah-
nité země budí tráva, která má 
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Jarní dupání

zvláštní zelenou barvu. Ucítit na 
zavřených víčkách první sluníč-
kovou pusu. Slyšet ptačí hukot 
a dupání dětí. To jarní dupání je 
mnohem rychlejší, veselejší a im-
pulzivnější než zimní!

Kromě teplého mléka s medem 
a zdravé únavy potřebujeme ke 
kvalitnímu spánku i hezké sny. 
A ty nepřicházejí jen tak. Sen bývá 
protkán tím, co nás v životě po-
tkalo, oslovilo a co nás ještě čeká. 
A tak si k té první jarní kytce přej-
me i dobrou noc a klidné sny...

Marie Molková – Hromča
foto KUFR (Klub úplně 

fantastické rekreace o.s.) 
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Letní dům v zimě
Občanské sdružení Letní dům je neziskovou orga-

nizací, která se věnuje dětem a mladým lidem z dět-
ských domovů. Jejím hlavním posláním je zejména 
formou pravidelných sociálně-terapeutických pobytů 
a návštěv v dětských domovech pomáhat dětem 
a mladým lidem z dětských domovů nalézat a vyu-
žívat zdroje vnitřní jistoty a vyrovnanosti směřující 
ke spokojenému a plnohodnotnému životu. Možná si 
říkáte, že když jsme dům letní, tak to asi pracujeme 
jen o letních prázdninách. Nenechte se však mýlit, na 
začátku roku ani trošku nezahálíme! 

Zajímá vás, co dělá Letní dům 
v zimě? O medvědím spánku ne-
může být řeč! V naší kanceláři 
v Praze 7 je teplota podobná té 
venkovní, což nás udržuje v do-
statečném bdění a čilosti. Chys-
táme oblíbené pobyty dětí mimo 
dětské domovy, komunitní akce 
pro veřejnost a také lákavý program tréninkového 
bytu. 

Dvě z „letnědomních“ lednových aktivit vám teď 
představíme blíže.

O víkendu 16. – 18. ledna 2009 se v Krchlebech 
konal ochutnávkový pobyt s názvem „Já v Letním 
domě“. Pobyt proběhl jako ochutnávka pro sedm 
mladších dětí z dětského domova v Klánovicích, 
které se s námi setkaly poprvé. Naším přáním bylo 
představit dětem Letní dům jako bezpečné místo, 
kde mohou volně tvořit, místo, které přetrvává a do 
kterého se mohou pravidelně vracet.

Nyní i vás pozveme na pár minut mezi nás. Za-
vřete si oči, ocitáte se v útulném vesnickém hote-
lu. Vítá vás zvuk tahací harmoniky, pokojská vám 
předává klíče od pokoje, pikolík odnáší zavazadla 
a kuchařka zve k malému občerstvení. Trochu tuší-
te, že je to jen začátek, tak jako děti, ani vy možná 
nevydržíte dlouho a záhy odhalíte pravou tvář „hote-
lového personálu“… 

Pochopíte, že dům není pravým hotelem, ale to 
vám v tu chvíli příliš nevadí, jelikož už následuje 
další program.

Spolu s ostatními si vyzkoušíte malování na veliký 
společný karton i samostatné tvoření u malířského 
stojanu. Sami budete překvapeni, co vznikne za 

dílo, vždyť jste chtěli namalovat jen „pohled z va-
šeho pokoje“. Jste rádi, že si o tom můžete v klidu 
popovídat s dospělým a sdělit mu všechny vaše 
nápady. Možná poprvé v životě propadnete zvuku 
bubnů. Mezitím se proběhnete na čerstvém vzduchu 
po zasněžených loukách i v lese. Když se dost una-
víte, zjistíte, že je čas usednout s ostatními ke stolu, 
umýt sebe a trochu i dům, a v klidu se večer vrátit 
k uplynulému dnu. 

Nyní již otevřete oči, byli jste tam s námi, v mysli 
vám zůstává malý dřevěný domek, do nějž děti podle 
svého přání umístily fi gurky tak, aby jim bylo dobře 
a aby co nejlépe vystihly náladu dětí. 

Nemeškalo se ani v tréninkovém bytě v Praze! Tré-
ninkový byt pomáhá mladým lidem na cestě k jejich 
osamostatnění.  Na víkend v polovině ledna přijela 
čtveřice z dětského domova v Krompachu. Tématem 
pobytu v tréninkovém bytě bylo hledání práce – čím 
by se kdo chtěl stát, jaká práce koho baví, co komu 
jde, v čem je naopak slabší, za co nás ostatní chválí 
a co si myslíme, že by šlo těm druhým. A čím že by 
to tedy chtěli být? Třeba kuchařem, mechanizáto-
rem lesní výroby, prodavačkou nebo pokojskou. 

Spolu s Janou a Robertem z Letního domu, kteří 
je provází celým víkendem, si sami připravili pro-
gram, jídelníček a seznam nákupu. Nákup zvládli 
tentokrát sami – pomoc dospěláků už není třeba! 
A pak už byl čas na úvod k tématu hledání práce 
– věnovali se některým důležitým pojmům z oblasti 
práce  – např. co je to pracovní smlouva, výplatní 
páska, co je dovolená, mateřská a nemocenská, jak 
funguje úřad práce nebo jaké jsou pracovní pozice 
– kdo je asistentka, referent, IT atd. Byli až překva-
peni, kolik je v oblasti práce nových, neznámých či 
cizích slov. Po dobré večeři se sešli ke zhodnocení 
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K Programu pro mládež Cena vévody 
z Edinburghu – též nazývanému Program 
EDIE – se v rámci tříletého pilotního projektu 
nově připojily i skupiny účastníků z vybra-
ných institucí s výkonem ochranné nebo 
ústavní výchovy. Cílem projektu, který vychá-
zí ze zahraničních zkušeností, je poskytnout 
možnost rozvoje a podporu zapojení se do společnosti 
i znevýhodněným mladým lidem. A že noví edíci ne-
zahálejí, dokazují i jejich různé zimní aktivity.

Typickým příkladem je běžkařská výprava edíků 
z výchovného ústavu v Kutné Hoře či nácvik záchran-
ných akcí a Ledové království, kterého se zúčastnila 
skupina z těrlického dětského domova.

Základnou horské výpravy do Krkonoš se na 
čtyři dny stalo příjemné městečko Hostinné. Edíci 
z kutnohorského VÚ se zdokonalovali v běžkařském 
umění. Vyráželi na túry o různé obtížnosti, a tak si 
vyzkoušeli svou odolnost a fyzickou kondici. Příjem-
ným zpestřením bylo setkání s účastníky meziná-
rodního školení COME IN na Rezku. Školení pořá-
dal Program EDIE a zúčastnili se jej zástupci zemí 
Evropské unie a Středomoří. 

Setkání bylo sice krátké, zato zajímavé. Všichni 
se dobře pobavili u společných her a při půjčování 
lyží Yahiovi Alkhawaldehovi z Jordánska. „Účastníci 
školení připravili milé překvapení našemu edíkovi 

dne v příjemném koutě, kde panuje klid a pohoda, 
v Letním domě se mu říká chýška. Někdy příště vám 
o něm třeba povíme více. 

Sobotní dopoledne patřilo inzerátům s nabídkou 
práce v tisku a na internetu.  To už se jim vedle 
Jany a Roberta věnovali také hosté – Irena a Pavlí-
na, které pracují v personální agentuře. Pomáhaly 
mladým s tvořením životopisů a s reakcí na inzerát 
po telefonu. Po obědě si ještě dva odvážlivci ze sku-
piny mohli vyzkoušet pracovní pohovor. 

Další hosté a kamarádi – Robin a Jana – přišli na 
návštěvu v podvečer. Jde o mladé lidi, kteří za se-
bou mají zkušenost s osamostatňováním po odcho-
du z domova, a tak zaznělo i mnoho cenných rad do 
života. Víkendové téma zakončila návštěva pobočky 
městské knihovny, kde pracuje Robert, a zasloužený 

Mirkovi – všichni dohromady mu zazpívali Happy 
Birthday k jeho narozeninám,“ vzpomíná J. Šimůn-
ková, vedoucí Programu z Kutné Hory.

Cestu na 11. ročník akce Ledové království na 
Pustevnách si zpestřili edíci z dětského domova 
v Těrlicku. Chlapci během výstupu náročným zasně-
ženým terénem plnili i poměrně těžký úkol – traver-
sem dopravit „zraněného kamaráda“ přes kotlinu. 
Tohle nikdo z nich ještě nedělal. Natažení lan sice 
zabralo trochu víc času, než předpokládali, ale nako-
nec to zvládli. „Zatěžkávací zkouška proběhla dobře, 
a tak jsme se do toho dali. Jedni napínali lano, dru-
há parta táhla lanovku. Všichni se váleli po zemi, ale 
lanovka ne a ne se rozjet. Ale nakonec se vše podaři-
lo podle plánu,“ vyprávěli edíci z Těrlicka.  

Po odpočinku pokračovali k sněhovým sochám. 
A bylo se na co dívat! Sochaři pracovali lopatami 
i motykami, ale také dlátkem a smetáčkem. Sochy 
už získávaly svou konečnou podobu, fi nální vyhod-
nocení se kvapem blížilo. „Někomu se líbil traban-
tík, jinému traktor, ale všichni se shodli na tom, že 
to stálo za to. Cestou domů se vedly vášnivé diskuse 
a uzavíraly sázky, která socha letos vyhraje,“ zakon-
čili vyprávění o akci D. Horák a A. Vodák, vedoucí 
Programu EDIE z Těrlicka.

Dana Dvořáková
foto archiv EDIE

Zimní akce edíků z výchovných institucí

oddech v Nízkoprahovém klubu pro mládež Ymkári-
um. Seznámení s nízkoprahovým klubem doprová-
zelo řádění u boxovacího pytle, na malé lezecké stě-
ně, a hlavně ve zkušebně pro začínající kapely. Na 
neděli zbyl úklid bytu a celkové zhodnocení pobytu. 
Vedle nových zkušeností s hledáním práce se podle 
očekávání líbil volnočasový program a dobrá jídla. 

Tak takhle bylo v lednu dětem s Letním domem. 
Doufejme, že nám aktivita vydrží a že se z činnosti 
Letního domu v roce 2009 bude těšit co nejvíce dětí 
a mladých lidí!

Více informací o činnosti Letního domu najdete na 
www.letnidum.cz.         Martina Bromová

foto archiv Letního domu 
a -jm- (z výstavy Letního domu 
v Poslanecké sněmovně 2008)

       naše téma
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Deset členů českobudějovické 
skupiny Programu EDIE se vy-
pravilo druhý lednový víkend do 
tuhé zimy na 8. ročník zimního 
táboření v Novohradských ho-
rách. Tradiční náplní akce je hor-
ská túra a přenocování ve stanu. 

Letos byl přechod hor obzvlášť 
náročný. Edíci urazili během ví-
kendu v mrazivém počasí 30 ki-
lometrů zasněženým terénem 
a strávili noc ve stanu. „V noci 
byl mráz minus 16 stupňů,“ 
upřesnil V. Kojan, organizátor 
a vedoucí Programu EDIE.

Trasa vedla z Nových Hradů do 
vesnice Veveří a podle navigace 
přes les na rakouskou stranu 
Novohradských hor. Edíci si ve 
sněhu poctivě vyšlapali i cestu 
na vyhlídkovou horu Mandlstein 
(874 m) a zpět do blízkosti hory 
Vysoká. O náročnosti přecho-
du svědčí i brodění se sněhem 
a chůze po křupajícím ledu 
místního potoka, kdy se čtyřem 
účastníkům povedlo probořit do 
vody.

 Na vhodné místo ke stanování 

edíci došli za tmy. Při svitu měsí-
ce postavili stany a na vlastním 
těle ohřáli plynové bomby, aby 
si mohli udělat alespoň polév-
ku. Ještě že byl v okolí dostatek 
dřeva na oheň, a tak se na velký 
mráz dalo na chvíli zapomenout. 
Ne všem se podařilo ve spacáku 
prospat celou noc, ale vydrželi 

Zimní táboření v Novohradských horách
do jednoho. Ráno je pak vítala 
hora Vysoká a nádherně ojíněné 
stromy. 

Po osmikilometrovém pochodu 
do Hojné Vody horká polévka 
a čaj daly všem zapomenout na 
zimní útrapy. 

Dana Dvořáková
foto archiv EDIE

Na společenském plese se sešli 
vedoucí a instruktoři jihomorav-
ských pionýrských oddílů spolu 
s bývalými členy a přáteli této dět-
ské organizace. Pohorky a vybave-
ní do přírody vyměnili za společen-
ské šaty a obleky.

Kulturní dům Rubín v Brně hostil v sobotu 
10. ledna tradiční pionýrský ples. Tato kulturní 
akce probíhá každoročně a účastní se jí lidé, kteří 
pracují ve volném čase s dětmi.

Hudební skupina Nová tchýně se výborně zhostila 
své role a hrála k tanci ty největší hity. Přátelskou 
atmosféru akce doplnila půlnoční tombola. Během 
večera bylo možno spatřit skupinky vedoucích 
a instruktorů, diskutujících o všem, nač na akcích 
s dětmi nezbyl čas. Ples je totiž jedinou akcí, kde se 
vedoucí scházejí bez dětí.

Podle náčelníka Sdružení pionýrských tábornických 
oddílů Luboše Horkého se letošní ples velmi vydařil, 
o čemž svědčila také spokojenost většiny odcházejí-
cích účastníků. Ta zároveň dokládá fakt, že oddílový 
život nekončí s nástupem dospělosti, ale dává lidem 
přátele a ovlivňuje životní styl na celý život.

Mižu, Sdružení pionýrských 
tábornických oddílů, Brno, Pionýr

Fotografi e z plesu si můžete prohlédnout na adrese:
www.dobryoddil.cz/pionyrsky-ples

Ples jihomoravských pionýrů 2009

naše téma 
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V letošním roce se této sbírky za naše středisko 
„Úsvit“ Votice zúčastnila trojice složená ze dvou 
vlčat a jedné světlušky.  Svého poslání se zhostili 
statečně a s velkým úspěchem. Děti si tak na vlast-
ní kůži vyzkoušely, že nic se nedostane „jen tak“... 
Když už asi potřicáté zpívaly koledu, bolely je nožky 
a byla jim zima, čekala jsem, že budou chtít přestat. 
Byla jsem však mile překvapena, když mi odpovědě-
ly, že vyprosili málo a ještě budeme pokračovat. 

Děti měly hřejivý pocit, že pomáhají něčemu zá-
služnému, a já na ně byla hrdá, že to nevzdaly.

Na faře nás pak čekal teplý čaj, svačina, a do-
konce byl připraven i program, hry a písničky. Při 
odchodu se pan farář ptal, zda se jim to líbilo a zda 
by za rok s námi mohl znovu počítat. Děti nadšeně 
přikyvovaly, a tak doufám, že i příští rok budeme 
nápomocni dobré věci.

Jana Košařová – Píšťalka
foto archiv autorky

Tříkrálová sbírka

Tak toto je nejen název našeho pří-
spěvku, ale také téma naší oddílové 
práce za měsíc listopad a prosinec. 
Naše středisko Úsvit se nachází v ma-
lebné krajině, a proto se součástí naše-
ho života stává péče o přírodu a zvířata 
kolem nás. V dnešní době automobilů, 
kombajnů a moderní techniky to s námi lidmi nemá 
příroda vůbec jednoduché. Snažíme se právě proto 
od nejmenších vlčat a světlušek znovu projevit vůli 
přírodě pomáhat. Vždyť bez přírody by se nám těžko 
žilo.

Na první listopadové schůzce jsme se domluvili, 
že si uděláme u klubovny krmítko a připravíme vá-
noční nadílku pro naše zvířecí kamarády. Z čeho se 
skládala? Tak především ji tvořily kaštany, suchá 
tráva, jablka, mrkve, sušený chléb a pečivo. Naše 
vedoucí Píšťalka nám přinesla zajímavé obrázky pro 
inspiraci. 

Bylo tam také docela jednoduché krmítko. Tím 
jsme začali (pomáhal nám též Šerif). Krmítko pro 
ptáčky jsme připravili, pak vybrali to správné krme-
ní a vlčata si vzala na starost pravidelné dosypává-
ní.  Chvilku trvalo, než ho ptáci objevili, ale pak to 
byla krásná podívaná.

Další schůzka byla malou výpravou na kaštany. 
Pilné světlušky s vlčaty nasbírali celý pytel. V klu-
bovně nám kaštany krásně uschly a těšili jsme se, 
jak si budou zvířátka pochutnávat. V průběhu dal-
ších schůzek nám v klubovně zásoby jen přibývaly 
a všichni jsme se těšili na vánoční nadílku.

Jako nejvhodnější jsme po velké diskusi nakonec 
určili den před Štědrým dnem. Výprava byla zahá-
jena hned po obědě. Sešli jsme se u klubovny ve 13 
hodin. Rozebrali jsme zásoby a vyrazilo se na Čeřen-
skou Horu. Ten nejtěžší pytel zbyl na vedoucí, ale 

V zimě nejsme v přírodě sami

brali to statečně. Čeřenka, jak se u nás hoře říká, je 
nedaleko za městem a potkat tam zajíce nebo srnku 
není až tak vzácné. Jen to chce chovat se tiše a mít 
oči otevřené. Seno jsme dali do krmelce a pak jsme 
si vyhlídli krásný, ani malý, ani velký strom. Ten 
jsme pak ozdobili jablky, mrkví, lojovými koulemi 
a pod strom jsme nasypali kaštany. 

Byla to krásná procházka zimní krajinou, všichni 
jsme se cítili fajn. Hřál nás pocit, že se nám podařilo 
udělat něco užitečného a potřebného.  

Naše vedoucí Píšťalka nám říká, že bychom měli 
mít přírodu rádi tak, jako máme rádi sami sebe. Asi 
na tom něco bude.

skautky Mája (13 let) a Kecka (11 let)

      naše téma
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O víkendu 12. – 14. prosince 2008 se uskuteč-
nil 2. ročník výpravy „Dobytí Severního pólu“. 
Pro loňský velký úspěch se ho letos účastnily dva 
oddíly 147. pionýrské skupiny Galaxie – 16. An-
tares a již tradičně 1. Ještěrky. Původně nás 
mělo být 18, ale poněvadž chřipka a angína sko-
lila několik zájemců z řad dospělých i dětí, vyra-
zilo nás v pátek jen 12.

Cesta vlakem trvá tři hodiny, a tak jsme si ji 
krátili různými karetními hrami a ke konci cesty 
i hrami, které raději nezmíníme. Ve čtvrt na osm 
jsme vystoupili v Hrabačově – za tmy, v zimě, ob-
klopeni jen  malým množstvím sněhu, rozsvítili 
jsme baterky a vydali se na sedmikilometrovou 
cestu na Benecko. Naštěstí máme Erika a ten 
se pro nás dvakrát otočil autem a odvezl nás na 
místo. Za těch pár kilometrů do 
kopce sněhové nadílky přibývalo 
jako kouzlem a nahoře na Be-
necku už bylo 30 cm.

Došli jsme do chalupy, uby-
tovali se, uvařili čaj a šli do 
společenské místnosti se najíst. 
Oknem jsme koukali ven do tmy 
a podle vytí tušili, že u chalupy 
je několik spřežení psů husky. Od majitelů jsme 
se dozvěděli, že jich je tu letos asi 40 a všichni 
zítra vyjedou. Zahráli jsme si ještě pár her a šli 
spát s očekáváním příštích událostí.

V sobotu jsme se sami a dobrovolně probudi-
li v půl osmé, nasnídali se a v devět již vyrazili 
pěšky na Rovinku, kde jsme měli sraz s naším 
„mašérem“ Víťou, který nás povozí ve svém 
spřežení. Cestou jsme se koulovali, váleli se ve 
sněhu, pořádali bitky ve skupinkách a podobné 
zimní hrátky. Cestou nám také Erik se Standou 
vysvětlili, co je to geocaching, ukázali jsme si, jak 
se pracuje s GPSkou a také pro nás Erik vyrobil 
dřevěná pamětní kolečka s ještěrkou – tzv. Wood 
geocoin. Takže jsme chtěli cestou ulovit naši prv-
ní „kešku“. 

Na Rovince jsme si dali horký čaj, sušenky 
a později i řízečky. Potom jsme se po dvojicích 

nechali vozit v sněžných saních tažených pěti 
husky. Ti, co nejezdili na saních, jezdili na stře-
še místního přístřešku pro turisty. Počasí nám 
opravdu přálo jak na objednávku, svítilo sluníčko 
a sněhu bylo habaděj, takže jsme venku byli až 
do 15 hodin a celkem nachodili asi 12 km. Bohu-
žel „kešku“ jsme neulovili, domníváme se, že byla 
ukryta pod sněhem a v zimě je nedostupná. Ales-
poň tak si vysvětlujeme náš neúspěch.

Večer jsme si dali gulášek, hráli hry a kouka-
li se na pohádku „V tom domě straší“. Někteří 
během promítání únavou i usnuli. Zatímco my 
se chystali spát, některá spřežení vyjela dnes již 
podruhé – tentokrát na 60 km dlouhou noční vy-
jížďku. Vrátila se až dlouho po půlnoci – tomu se 
říká psí život.

V neděli jsme vstali v půl deváté a stihli ješ-
tě postavit ukázkové iglú. Pak už nás čekal jen 
oběd, úklid a opět cesta vlakem domů. Doufáme, 
že výprava na Benecko se všem účastníkům líbi-
la, užili jsme si sněhu a přivážíme si zážitky, na 
které jen tak nezapomeneme.

Ne každý má tu možnost seznámit se s lidmi ze 
Siberian Husky klubu a projet se ve spřežení ta-
ženém úžasnými zvířaty jménem husky. A pro ty, 
kteří museli zůstat doma, máme dobrou zprávu 
– uskuteční se i 3. ročník našeho Dobytí Sever-
ního pólu, a to 4. – 6. 12. 2009. A možná přijde 
i Mikuláš.

Za všechny vedoucí Irena, 
147. pionýrská skupina Galaxie

Dobytí Severního pólu II

naše téma
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EU za ČRDM. Prezentace na téma 
Možnosti mladých a EU se tento-
krát ujal Jan Husák, který účast-
níkům sdělil i podrobnosti o tzv. 
Strukturovaném dialogu. Jedná 
se o program, který usiluje o na-
vázání dialogu s mladými lidmi. 
Na jeho základě se hlasy mládeže 
dostanou ze tříd jednotlivých škol 
či oddílů jednotlivých sdružení až 
k příslušným odpovědným čini-
telům v Bruselu, kteří tak budou 
moci poté uskutečnit adekvátní 
změny v dané oblasti. 

Nejvíce mladých lidí si při vy-
slovení sousloví Evropská unie 
vybaví pohodlnější cestování, tedy 
cestování bez pasů a jednotnou 
evropskou měnu. Pozitivní hlasy 
říkají, že se jedná o pokladnici 
peněz, dobře využitelných ve pro-
spěch řady smysluplných projek-
tů. Negativní postoje zase zrcadlí 
myšlenku, že EU představuje 
obrovskou byrokratickou mašiné-
rii, a tudíž hlavně davy úředníků. 
Moderátorku Janu Bělohlávkovou 

také zajímalo, co Unie znamená 
konkrétně pro jednotlivé účastní-
ky diskuze. Někteří z nich uvedli, 
že význam evropské „sedmadva-
cítky“ vidí hlavně ve větších mož-
nostech cestování a vzdělávání. 
Díky nim jsou nyní hojně rozší-
řené různé mezinárodní výměny, 
jež umožňují mládeži poznávat 
jiné země a národy. Mladí lidé 
také poukázali na volný pohyb 
pracovních sil, díky němuž se jim 
naskýtá více pracovních příleži-
tostí. Zazněla i obava, že kultury 
jednotlivých států EU budou 
potlačovány; další účastníci tuto 
tezi poopravili slovy, že jednou 
z priorit Unie je právě uchovat 
autonomii jednotlivých států, 
tedy i pestrost jejich kultur. Vět-
šina zúčastněných se shodla na 
tom, že jejich možnosti jsou dnes 
v rámci EU obecně větší, než kdy-
by toto společenství evropských 
států neexistovalo.  

Diskusní Kulaté 
stoly mají za se-
bou již další dvě 
setkání s českou 
mládeží. Tento-
krát se místem 
konání stala Os-
trava a Brno. 

Diskusí se zúčastnili mladí 
lidé převážně od 15 do 26 let 
a zástupci dospělé populace, 
která se věnuje práci s dětmi 
a mládeží. Tématem rozhovorů 
byla Evropská unie a možnosti 
mladé generace. 

Kulaté stoly pořádá Česká 
rada dětí a mládeže (ČRDM) za 
fi nanční podpory programu 
Evropské unie Mládež v akci. 
Kulaté stoly se konají v rámci 
kampaně Ministerstva školství, 
mládeže a tělový-
chovy ČR (MŠMT) 
Evropa mladýma 
očima. 

Co přinesl Kulatý stůl z Ostravy
Spoluorganizátorem ostravské-

ho Kulatého stolu, konaného na 
konci ledna v prostorách Komor-
ního klubu na Velfl íkově v Ostra-
vě – Hrabůvce, se stal RADAMOK 
neboli Rada dětí a mládeže Mo-
ravskoslezského kraje. Diskusní 
setkání bylo uspořádáno pod zá-
štitou starosty obvodu Ostrava – 
Jih Karla Sibinského. Šlo o v po-
řadí již čtvrtou akci svého druhu, 
uspořádanou ČRDM. Kulaté stoly 
jsou organizovány napříč Českou 
republikou v šesti městech v růz-
ných regionech. Česká rada dětí 
a mládeže se snaží vybrat co mož-
ná nejpestřejší mozaiku měst, aby 
bylo dobře patrné, co mladé lidi 
z různých regionů zajímá či trá-
pí. V některých věcech se mládež 
z celé republiky shodne, v jiných 
se však její problémy a priority 
rozcházejí. 

Setkání v severomoravské met-
ropoli se zúčastnil za představitele 
dětských a mládežnických orga-
nizací například Mojmír Nováček 
z RADAMOKu. Většina diskutují-
cích mladých lidí byla členy sdru-
žení TOM Čmoudík z Ostravy. Pří-
tomen tu byl i jejich hlavní vedou-
cí Rostislav Kašovský. Debatovat 
s ostatními přijel i vedoucí oddílu 
Duha Morawia Dušan Doležel. 
Moderátorkou setkání se stala 
Jana Bělohlávková, projektová 
manažerka českého předsednictví 

Diskusní Kulaté stoly na téma Mládež a EU

Brněnská mládež u Kulatého 
stolu 

Při příležitosti dalšího diskusní-
ho Kulatého stolu, který se konal 
začátkem února v Brně v prosto-
rách Krajského úřadu Jihomo-
ravského kraje, se sešli zástupci 
brněnské mládeže a představitelé 
některých místních sdružení 
pracujících s dětmi a mládeží. 
Na setkání byl přítomen rovněž 
i zástupce MŠMT ČR Tomáš Ku-
bík, jenž má na ministerstvu na 
starosti mimo jiné právě kampaň 
Evropa mladýma očima. Jednotli-
vá sdružení zastupoval například 
Pavel Zdráhal z Jihomoravské 
rady dětí a mládeže. 

I na tomto setkání se účastní-
ci věnovali otázkám, co EU pro 
mladé lidi vůbec znamená a jestli 
její existenci nějak pociťují ve 
svém běžném životě. Následova-
la prezentace na téma Možnosti 
mladých a EU, kterou představila 
moderátorka setkání Jana Bělo-
hlávková. 

Program se pak přesunul k do-
tazníkové části. I v tomto kraji 
vidí mladí lidé jako velký problém 
určitou vzdálenost dnešní mláde-
že od reálného života, a to kvůli 
přílišnému vysedávání u počítačů 
a internetu. Tím dalším, co mladé 
trápí, je například lokální neza-
městnanost.

Lucie Celbová
foto autorka

Redakčně kráceno. 
Článek v plném znění najdete na 

www.evropamladymaocima.cz

Jana Bělohlávková a Tomáš Kubík

       z črdm
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Občanské sdružení Together 
Czech Republic vzniklo v led-
nu roku 2005 z entuziasmu 
několika mladých lidí. Jeho 
hlavním cílem je umožnit ak-
tivním mladým lidem rozvíjet 
vlastní projekty, získávat nové 
zkušenosti, poznávat cizí země 
a kultury a podporovat partici-
paci mladých lidí.

Cesta, která nás 
přivedla k založení 
vlastní organizace, 
byla docela dlouhá. 
Už od roku 2000 
jsme jako tým mla-
dých lidí organizo-
vali projekt Junior Internet pro 
talentované mladé lidi se zájmem 
o Internet, který v letošním roce 
oslaví jubilejní desátý ročník. 
Tehdy nám bylo všem 12 – 14 let 
a v našem prvním projektu nám 
velmi pomohlo BMI sdružení, or-
ganizátor kampaně Březen – mě-
síc Internetu.

Postupem času jsme projekt 
čím dál více organizovali sami 
a získávali nové zkušenosti. Pak 
nám jednoho dne přišla nabídka 
z Lucemburska zúčastnit se mezi-
národní výměny mládeže na téma 
média v rámci programu Mládež. 
Výměny se zúčastnilo celkem 
8 mladých lidí z ČR a v Lucem-
bursku jsme dokonce vedli vlast-
ní workshopy na téma Internet 
a tvorba webových stránek. Záro-
veň jsme se tam ale seznámili se 
zástupci tehdy vznikající evropské 
sítě mládežnických organizací 
Together. 

Síť Together vznikla ve Fran-
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cii, aby umožnila mladým lidem 
z různých zemí setkávat se, po-
znávat navzájem své kultury, na-
jít si mezinárodní kamarády a ta-
ké vyzkoušet si, jak se organizuje 
takový mezinárodní projekt. Když 
jsme prezentovali Junior Internet 
a naše aktivity v ČR, zástupce 
Together to zaujalo. Po čase nás 
pozvali do Francie a tam vznik-
la myšlenka založit v ČR vlastní 
organizaci, která by se do sítě 
Together zapojila. A když jsme 
pak oběhali všechna místa a vyří-
dili potřebné formality, měli jsme 
vlastní občanské sdružení.

Nejdříve nám přišlo, že zorgani-
zovat mezinárodní výměnu či se-
minář může jen velká organizace 
s dostatečným zázemím, kancelá-
ří, mikrobusem a velkým týmem 

lidí, a my jsme byli jen parta čer-
stvě plnoletých s čerstvě zaregis-
trovanou organizací. Díky podpo-
ře a vedení našich zahraničních 
kolegů jsme ale byli schopní po 
pár měsících v Praze zorganizovat 
naši první mezinárodní výměnu, 
která měla mladé lidi ze 6 zemí 
seznámit s tím, jak funguje Ev-
ropská unie a její instituce.

Dnes má Together Czech Re-
public přes 80 členů. Každý rok 
vysíláme několik desítek mladých 
lidí na mezinárodní akce do za-
hraničí. Sami jsme zorganizova-
li řadu mezinárodních výměn, 
a nejen v ČR, ale třeba i v Rusku 
a v Ázerbajdžánu. Vysíláme čes-
ké dobrovolníky na Evropskou 
dobrovolnou službu v zemích EU. 
Organizujeme taky mezinárodní 
školení a semináře, kde se sna-
žíme zkušenosti lidí ze sítě Toge-
ther předávat jiným organizacím 
a skupinám mladých lidí. V roce 
2006 jsme vstoupili také do Čes-
ké rady dětí a mládeže a naše 
sdružení je zastoupeno i v Před-
stavenstvu ČRDM. 

Naším vlajkovým projektem zů-
stal už zmíněný Junior Internet 

Together Czech Republic

Together Czech Republic

U Kříže 3, 158 00 Praha 5

e-mail: info@together.cz
www.network-together.eu

představujeme
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(www.juniorinternet.cz), který 
v letošním roce proběhne již po-
desáté. Je určen talentovaným 
mladým lidem do 18 let, kteří 
jsou aktivní na internetu. Ti se 
každoročně mohou se svými in-
ternetovými projekty, webovými 
stránkami, grafi ckými pracemi či 
eseji přihlásit do internetových 
soutěží. Jejich účastníci jsou 
pak pozváni na konferenci Juni-
or Internet, ta letošní proběhne 
v sobotu 28. března 2009 v Praze. 
Vítězové soutěží zde dostanou 
kromě hodnotných cen i fi nanč-
ních odměn na další rozvoj svých 
projektů také příležitost prezento-
vat svoje práce před svými vrstev-
níky i zástupci médií. Připraven je 
také bohatý program přednášek, 
prezentací, diskusí a soutěží. 

Junior Internet umožňuje mla-
dým lidem se stejnými zájmy 
seznamovat se, vyměňovat si 
zkušenosti nebo třeba i navazovat 
spolupráci na svých projektech. 
Spousta mladých lidí má obrov-
ský potenciál a vytváří na inter-
netu projekty na opravdu profe-
sionální úrovni. Junior Internet 
by pro ně měl být takovým odra-
zovým můstkem. Řadu minulých 
vítězů oslovily počítačové fi rmy, 
získali publicitu, nebo si dokon-
ce založili vlastní fi rmu a nyní 
úspěšně podnikají. 

Za 10 let se Junior Internetu 
zúčastnilo již přes 3500 mladých 
lidí. Junior Internet se postupně 
z ČR rozšířil i do dalších zemí, 
dnes probíhá kromě ČR i ve 
Francii, Maďarsku, Polsku a na 
Slovensku. I v ostatních zemích 
projekt organizují sami mladí lidé, 
v každé zemi probíhají internetové 
soutěže i národní konference. Ví-
tězové ze všech zemí se pak každý 
rok sjedou na třídenní mezinárod-
ní sympozium, to letošní proběh-
ne právě v ČR.

Nezaměřujeme se ale jen na in-
ternet. Naše projekty se zabývají 
různými tématy – média, Evrop-
ská unie, ekologie, globální pro-
blémy, participace mládeže atd. 
Důležité pro nás je, že je dělají se 
zaujetím sami mladí lidé pro mla-
dé lidi a že tak mají možnost se 
dál rozvíjet a získávat zkušenos-
ti. Za ty čtyři roky jsme se toho 
opravdu hodně naučili, poznali 
řadu zajímavých lidí a máme 
spoustu nezapomenutelných 
zážitků. Pořád nemáme žádnou 
kancelář ani mikrobus, ale zjistili 
jsme, že mezinárodní projekty pro 
mladé lidi se dají dělat i bez toho, 
pokud do toho člověk jde s nadše-
ním a zájmem. 

Jiří Peterka
foto archiv sdružení

       představujeme
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okolo moravských stánků. Zněla 
tu cimbálovka a k tomu se po-
dávalo víno z tamních vinic. Ani 
Středočeský kraj v tomto ohledu 
nezůstal pozadu a kolemjdoucím 
představoval ukázky své historic-
ké hudby.

Pavilon „V“ byl řádně vyzdoben. 
Tou úplně největší z několika do-
minant byla bezesporu maketa 
hradu Karlštejn; na jiném z pie-
destalů stál zase vysílač z Ješ-
tědu neboli dominanta Liberce.    

U Karlštejna se mohli zájemci 
podívat i na reprodukce obrazů 
Mistra Theodorika či na kapli 
sv. Kříže. Kutná Hora své měs-
to prezentovala prostřednictvím 
mincíře. Zaměření na kulturní 
turistiku bylo znát i v prezentaci 
jednotlivých stánků, které ná-
vštěvníky lákaly do svých krajů 
hlavně prostřednictvím nabízené-
ho kulturního vyžití.

Cílem této snahy je podpořit 
domácí cestovní ruch a také zá-

Veletrh Regiontour 2009 se 
konal v době od 15. do 18. led-
na. Vystavovatelé ze všech krajů 
České republiky se snažili ná-
vštěvníky upoutat zajímavostmi 
z jednotlivých míst svých regionů. 
Zájemci o cestování tak mohli 
získat mnoho podnětných infor-
mací a tipů na výlet či dovolenou. 
Letošní ročník veletrhů se speci-
alizoval na kulturní, kongresovou 
a golfovou turistiku. První dva 
dny veletrhu byly vyhrazeny také 
pro odborníky.

Největší procento zahraničních 
návštěvníků letos tvořili obyvatelé 
Slovenska a Polska. 

Ze strany Slovenska byla na ve-
letrhu Regiontour 2009 zazna-
menána i velmi významná spolu-
práce; začalo se dokonce hovořit 
o „československém“ veletrhu. 
Slovenská strana zde tento rok 
prezentovala nabídku všech slo-
venských krajů, tři z nich měly 
dokonce i svůj samostatný stá-
nek. Poprvé se na Regiontouru 
objevili se svou vlastní expozicí 
i zástupci Nitranského a Brati-
slavského kraje, Banská Štiavni-
ca a Komárno a také mnoho slo-
venských lázeňských měst. 

Nové stánky přibyly i na čes-
ké straně. Konkrétně se jednalo 
o prezentaci měst Havířov, Nová 
Paka a lázně Bělehrad.

Zaujmout návštěvníky veletrhu 
se regionální vystavovatelé snažili 
nejen podáváním konkrétních 
informací v podobě ústní či tiš-
těné, ale také prostřednictvím 
různých vystoupení, degustací 
a prezentací rozličných produk-
tů typických pro danou lokalitu. 
V souladu se zaměřením tohoto 
ročníku veletrhu na kulturní tu-
ristiku byla velká část vystoupení 
provázena hudbou. V jednotlivých 
pavilonech brněnského výstaviš-
tě tak bylo velmi veselo, nejvíc 

ČRDM představila svou činnost na Regiontouru 2009
Veletrhy Brno v polovině ledna tohoto roku uspořádaly 18. ročník mezinárodního veletrhu turistic-
kých možností v regionech Regiontour a 19. ročník mezinárodního veletrhu průmyslu cestovního 
ruchu Go. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) se již několik let pravidelně účastní veletrhu Region-
tour jako jeden z vystavovatelů. Prezentuje zde svou činnost zaměřenou na volný čas dětí a mláde-
že. Veletrhy Regiontour a Go jsou v současné době považovány za jedny z nejvýznamnějších veletr-
hů cestovního ruchu ve střední Evropě se zaměřením na regiony.

z črdm
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jem o kulturní dědictví naší země. 
Pod záštitou Národního památ-
kového ústavu byly na veletrhu 
prezentovány vybrané kulturní 
památky z konkrétních krajů. 

Vrcholem doprovodného pro-
gramu obou veletrhů se stal fi l-
mový festival GO KAMERA 2009. 
Jednalo se o čtyřdenní 12. ročník 
festivalu fi lmů, fotografi í a publi-
kací s cestovatelskou tematikou. 
V jeho programu mohl zájemce 
najít přednášky, videoprojekce 
a besedy se známými cestovateli, 
reportéry i dalšími osobnostmi 
společenského života. Hlavním 
motivem letošního festivalu se sta-
lo téma „Legenda Hanzelka – Zik-
mund“. V rámci tohoto programu 
se konala autogramiáda a beseda 
s Miroslavem Zikmundem, jenž 
vyprávěl o nové knize „Past na rov-
níku“, pojednávající o jeho výpravě 
s Jiřím Hanzelkou do Asie v roce 
1959. O knihu je mezi čtenáři vel-
ký zájem – týden po vydání již byla 
vyprodaná. Publikace zaplňuje 
prázdné místo v prostoru, který 
zaujímá knižní zpracování cest 
Hanzelky a Zikmunda. Známou 
se stalo knižní zpracování jejich 
společné první výpravy po Africe 
a Americe; cesta do Asie se však 
v důsledku „normalizace“ ucelené-
ho knižního zpracování nedočka-
la. Téma bylo zpracováno pouze 
do poloviny jejich cesty, tedy 
do chvíle, kdy se Hanzelka a Zik-
mund ocitli v Indonésii...

Česká rada dětí a mládeže sdí-
lela na Regiontouru svůj stánek 
s  Jihomoravskou radou dětí 
a mládeže, Radou dětí a mládeže 
kraje Vysočina, Plzeňskou kraj-
skou radou dětí a mládeže, Radou 
dětí a mládeže Jihočeského kraje 
(RADAMBUK) a dále s několika ze 
svých členských sdružení, mezi 
něž patřilo Hnutí Brontosaurus 
a Zálesák. ČRDM na své veletržní 
expozici spolupracovala se sdru-
žením SSEV Pavučina, prezen-
tujícím svůj projekt Ekopobyt.cz 
a vzdělávací středisko Centrum 
Veronica – Hostětín. Přímo ve 
stánku ČRDM byla pro návštěv-
níky veletrhu připravena výstava 
Děti s batohy, uspořádaná z čer-
nobílých fotografi í, zachycujících 
dětské tábory z dob již dávno mi-
nulých.

V komplexu stánků patřících 
k ČRDM stál i stánek občanského 
sdružení Boii, rovněž náležícího 
k členským spolkům České rady. 
Boii se věnuje keltské tematice 
a tomu také odpovídala připrave-
ná prezentace. Návštěvníci měli 
v jejím rámci možnost vyzkoušet 
si různá keltská řemesla, napří-

klad ražbu mincí, a zazněla tu 
i keltská hudba. Dobrovolníci 
z Boii vystavili na Regiontou-
ru mj. fotografi e ze svých akcí, 
a představili i keltský archeopark 
v Nasavrkách (v nasavrckém zám-
ku má Boii stálou interaktivní 
výstavu nazvanou Po stopách Kel-
tů). Nedaleko stánku ČRDM pre-
zentovalo svou činnost také další 
z členských organizací ČRDM, 
a sice Folklorni sdružení ČR.
Česká rada dětí a mládeže na vele-
trhu Regiontour 2009 prezentovala 
svou činnost cílenou na volný čas 
nejmladší generace. Svou expozici 
tudíž zaměřila na dětské tábory 
a jiné atraktivní způsoby trávení 
volného času dětí – jak během 
školního roku, tak i o prázdni-
nách. Prezentací chtěla také upo-
zornit na svou největší akci pro dě-
ti a mládež, Bambiriádu. Region-
tour je pro ČRDM velmi přínosný 
jakožto zajímavé prostředí k setká-
vání s potenciálními i skutečnými 
klienty jejích členských sdružení 
i se zástupci jednotlivých kraj-
ských rad mládeže či s představi-
teli krajů, kteří se o práci s dětmi 
a mládeží rovněž zajímají.

Zákazníci veletrhu Regiontour 
si mohou vybrat z opravdu pestré 
nabídky tipů na výlety a dovole-
né. Ať již preferují cestování méně 
nákladné, či luxusnějšího typu. 
Každý kraj má na svém stánku 
kolemjdoucí co nabídnout také 
z palety rozmanitých výrobků, 
které daná oblast či město vyrábí. 
Nejen z tohoto důvodu se Region-
tour stává příjemným zastavením 
o sychravém lednovém víkendu. 
Každý, kdo tuto akci navštíví, se 
tak dozví mnoho zajímavého o své 
vlasti – a využije-li pak někdy 
později některou z veletržních 
nabídek, litovat zajisté nebude. 
Možností v každém kraji je nepře-
berně. Stačí si vybrat.

Příští ročník veletrhů Go a Re-
giontour se uskuteční v termínu 
od 14. do 17. ledna 2010. 

Pokud jde o letošní ročník, byl 
podle jeho organizátorů velmi 
úspěšný. Na brněnské Výstaviště 
i tentokrát dorazilo mnoho lidí, 
které spojuje společný koníček 
– cestování.

Lucie Celbová
foto autorka, Jana Bělohlávková 

a Aleš Sedláček
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změří věž kostela, otestuje pev-
nost vyrobené klenby a dojde 
i na šifru... 

Věděli byste, kte-
ré české pohoří ve 
vzdálenosti zhruba 
sedmdesát kilometrů 
můžeme vidět z věže 
kostela sv. Bartolo-
měje v Plzni? A když už jsme u 
toho, co myslíte, jak je ta věž vy-
soká…? Anebo z jiného soudku: 
Kdo někdy zkoušel rozmáčknout 
vajíčko pouhým tlakem na jeho 
špičky, možná byl překvapen, 
jak je to obtížné – no dobře, ale 
proč? Může to třeba nějak souvi-
set s pevností oblouků a kleneb 
starých hradů? Jestli ano, čím 
vlastně…? Celostátní soutěž Pok-
usmánie 2009, vyhlášená Asociací 
malých debrujárů (AMD) ČR, od 
února do června, fádní rozhodně 
není. A jistě důkladně prověří i to, 
kterému z přihlášených týmů to 
nakonec přece jen „pálí“ nejvíc. 

Výsledky některých zadaných 
úloh přitom stačí zpracovat teore-
ticky, u jiných je třeba připojit lo-
gický postup řešení. Další mohou 
soutěžící zase klidně vyfotografo-
vat, namalovat nebo vyrobit. 

První část soutěže je korespon-
denční a odstartuje 1. února 
2009. Kdo se do Pokusmánie pus-
tí, může v ní počítat s hádanka-
mi, hlavolamy a pokusy, kterým 
je třeba přijít na kloub. Korespon-
denční část skončí 31. května 
a naváže na ni druhá část – fi ná-
lová. Půjde v ní o podzimní (od 
9. do 11. října) setkání nejlepších 
řešitelských týmů v Techmania 
Science Center v Plzni. 

Do 14. ročníku celostátní sou-
těže Pokusmánie se mohou při-
hlásit jak debrujárské kluby, tak 
i rodinné, školní či třídní nebo 
kamarádské týmy – vždy ovšem 
čtyřčlenné, přičemž věk účastní-
ků je limitován rozpětím od sed-
mi do 18 let. Každý tým pak má 
doprovázet jeden dospělý: rodič, 

Debrujárská Pokusmánie 2009

Dalo by se říct, že v dnešní 
přemodernizované době nikdo 
o country a western nebude mít 
zájem. Taneční a westernová sku-
pina Desperado je pravým důka-
zem, že je tomu právě naopak. 
Skupinu znáte jistě z Bambiriád 
po celé ČR – Praha, Nymburk, 
Poděbrady, Tábor, České Budějo-

vice; její členové byli mezi prvními 
dobrovolníky na první Bambiriádě 
a celých deset let se aktivně řady 
Bambiriád účastní. 

V loňském roce měla skupina 
za celou dobu činnosti nejvíce 
vystoupení a s výjimkou letních 
prázdnin se její členové prakticky 
nezastavili.

 Vystupovali i na velkých ak-
cích, jako byl například Mezi-
národní gastronomický kongres 
v Praze, Ples letecké základny 
Čáslav, bambiriádní turné po čty-

Desperado po 10 letech

vedoucí nebo učitel. Do soutě-
že, jejímiž realizátory jsou AMD 
ČR, Techmania Science Center 
a Gymnázium Stříbro, se lze při-
hlásit do 28. února. 

-maj-

Další informace najdete na 
www.debrujar.cz.

řech městech v roce 2007 či Pivní 
slavnosti v hotelu Orlík. Loni na 
podzim zajišťovali moderáto-
ra i taneční vystoupení na akci 
Country pro Růženku ve Zruči 
nad Sázavou a pak i skoro celý 
víkendový program na Veletrhu 
hraček v Praze. 

„Už několikrát proběhla výuka 
country a line dance. Vede ji Jana 
Břečková, která vymyslela i větši-
nu choreografi í skupiny,“ říká šéf 
Desperada.

Letošní rok bude podle něj ještě 
zajímavější. V prosinci si členové 
Desparada „plácli“ s Jihočeskými 
drahami a pro letošní rok pro ně 
budou vystupovat na několika 
akcích. 

Další velkou událostí, která je 
čeká, má být taneční vystoupení 
na Mezinárodním mistrovství Ev-
ropy ve westernových disciplínách 
(točení koltem a lasem, práskání 
bičem, házení nožem a tomahav-
kem) v srpnu v Rýmařově. 

A v neposlední řadě chystají  
kulturní akci spolu s Klubem pa-
nenek ČR k deseti letům skupiny. 
K této akci bude vydaná také vý-
roční turistická známka. 

Martin Štulla
foto archiv sdružení

Více informací najdete na 
www.desperado.wz.cz.

ze sdružení 
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Turistické závody
Turistický závod – outdoor run-

ning je legitimním outdoorovým 
sportem. Závody každoročně po-
řádá rada závodů Asociace turis-
tických oddílů mládeže (A-TOM). 
Jde vlastně o skloubení terénního 
běhu se základními turistický-
mi dovednostmi (překonávání 
lanové lávky, překážková dráha 
– hod míčkem a plížení, odhad 
vzdálenosti, práce s buzolou 
a mapou – orientace a azimutové 
úseky, stavba stanu, vázání uzlů, 
určování dřevin, turistických 
a mapových značek a poznávání 
kulturních památek a přírodních 
zajímavostí). Úkoly na všech kon-
trolních stanovištích je nutno 
plnit co nejrychleji a samozřejmě 
bez chyb, neboť čas běží od startu 
do cíle a za chyby následují trest-
né minuty.

Systém závodů je postupový 

– to znamená, že nejdříve se ko-
nají místní a případně regionální 
kola, následují krajské poháry 
a mistrovství jednotlivých krajů. 
Další postupovou metou jsou zá-
vody Českého poháru a vrcholem 
pak Mistrovství České republi-
ky. Pravidelně se uskutečňuje 
Mistrovství České republiky ve 
štafetách a smíšených dvojicích. 
Na mezinárodní úrovni jsou to 
pak pravidelná střetnutí s výbě-

rem Slovenské republiky.
Turistické závody dokázaly 

a neustále dokazují, že patří mezi 
vyhledávané akce dětí a mláde-
že. Celoročně se pořádají závody 
s výraznou kumulací dětí a mlá-
deže. V závodech roku 2008 pro-
běhlo cílem celkem 3265 závod-
níků a na kontrolách rozhodovalo 
960 rozhodčích.
Turistické závody jsou otevřeny 
všem organizacím i neorganizo-
vané veřejnosti. Řada tradičních 
účastníků od závodů odchází, ale 
naopak se hlásí další a další od-
díly se zájmem změřit si své síly 
a dovednosti. Pohled do výsledko-
vé listiny vedle turistických oddílů 
mládeže zaznamenává i závodníky 
z organizace Duha, z Pionýra, 
z Junáku, závodí odbory Klubu 
českých turistů, zájemci z oddílů 
orientačního běhu. Na závodech 
nižších kol se objevuje i celá řada 
neorganizovaných účastníků.

Zdeněk Vejrosta 
– předseda rady TZ 

foto archiv autora

Do Holešova se sjely 6. února na víkendové 
umělecké klání nejen múzy, ale i dvě stě třicet 
tomíků z dvaceti oddílů, kteří mohli zahrát di-
vadlo, promítnout svůj fi lm, okoštovat vlastno-
ručně upečenou bábovku, pochlubit se svým ke-
ramickým či fotografi ckým uměním nebo třeba 
přednést svoje psaní...

Sobotní večer zakončil sobotní karne-
val, který byl krásnou tečkou za festiva-
lem. Dle slov hlavního organizátora akce 
Kuby Šneidra „byl neformální, bláznivý, 
plný létajících a občas i praskajících 
balónků. Byl přátelský a plný všelikých 
masek, jak jsme si přáli.“

Nezbývá jinak, než poděkovat pořáda-
jícímu TOM Medvědí stopa za přípravu 

spolkové akce, jejichž dramatický úvod by si sám 
o sobě nejednu Kuklu zasloužil, ale samozřejmě i 
členům mnoha oddílů, kteří měli tu odvahu se na 
jeviště postavit a před-
vést své umění. 

Za všechny uveďme 
například vítěze TOM 
Klubka z Šenova, kteří 
si odvezli Kuklu za 
divadelní představení, 
TOM Pawnee, jež byli 
dle fi lmové múzy nej-
originálnější, Janinu 
z TOM Datyňáček, 
která přednesla svůj 
text nebo Rostislava 
Nevluda z TOM Zlaté 
šípy s nejlepšími foto-
grafi emi.

Tomek Hurt, 
Ústředí A-TOM

foto Tomáš Fúsek

Kukla 2009 – Svátek Múz
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V Brožíkově síni na Staro-
městské radnici v Praze byl 
9. prosince 2008 vyhlášen Dět-
ský čin roku 2008. Tato soutěž 
se v České republice konala již 
počtvrté. Do projektu se kaž-
doročně zapojují děti školního 
věku z celé naší země. Posílají 
své příběhy, ve kterých proka-
zují vysokou morálku, lidskou 
statečnost a ochotu pomáhat 
druhým lidem. Díky Dětské-
mu činu roku se můžeme my 
dospělí nechat inspirovat cho-
váním dětí – mladších a méně 
zkušených – které nás leckdy 
v mnohém předčí. Dozvídáme 
se tak, že i v dnešní době exis-
tují lidé, kteří neváhají podat 
druhému pomocnou ruku. A to 
jak v běžném životě, tak i v do-
sti komplikovaných situacích. 

Stejně jako v minulých roč-
nících se i tentokrát vítězové 
Dětského činu roku vyhlašovali 
v šesti kategoriích, jmenovitě: 
Záchrana lidského života, Pomoc 
v rodině, Pomoc jiným dětem, 
Pomoc ostatním lidem, Pomoc 
přírodě a Dobrý nápad. Jednotlivé 
kategorie měly také své patrony 
z řad našich významných osob-
ností. Mezi ně patřil herec Jan 

Révai (kategorie Záchrana lidské-
ho života), herečka Jitka Čvanča-
rová (kategorie Pomoc v rodině), 
ředitelka Nadačního fondu Kapka 
naděje Elen Švarcová (kategorie 
Pomoc jiným lidem), zpěvačka 
a herečka Petra Černocká (kate-
gorie Pomoc přírodě), vícenásob-
ný paraolympionik a mistr světa 
v cyklistice Jiří Ježek (kategorie 
Pomoc ostatním lidem) a mód-
ní návrhář Josef Klír (kategorie 
Dobrý nápad). Tradičně byla také 
udělena Zvláštní cena Učitelských 
novin za nejlépe napsaný příspě-
vek. 

Dětský čin roku 2008 zazname-
nal rekordní počet účastníků. Do 
tohoto ročníku se zapojilo téměř 
třikrát více dětí než loni, konkrét-
ně 14 306. Zúčastnily se buďto 
jako autoři příspěvku, nebo jako 
členové dětské poroty. Příběh do 
soutěže poslalo 581 dětí. „Jsme 
velice rádi, že se do projektu za-
pojuje rok od roku stále víc dětí. 
V dnešní době těch skutečných 
hrdinů není moc ani mezi dospě-
lými. O to víc obdivujeme děti, 
které, ač nedospělé, jdou nám 
svými hrdinskými skutky příkla-
dem,“ řekl předseda nadačního 
fondu Dětský čin roku Ján Živný. 
Nad Dětským činem roku 2008 
převzali již tradičně záštitu Minis-
terstvo zdravotnictví ČR, Minis-
terstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR a primátor hlavního 
města Prahy Pavel Bém.

Příběhy dětí o lidské statečnosti 
ze soutěže Dětský čin roku větši-
nou pojednávají o zkušenosti sa-

motného pisatele. Objevují se tu 
ale příběhy takové, v nichž autor 
vypráví o obdivuhodném výkonu 
svého stejně starého kamaráda. 
Nejvíce hlasů ze všech příběhů 
všech kategorií za rok 2008 získa-
la třináctiletá Petra Škrabalová ze 
ZŠ při Fakultní nemocnici Brno. 
Petra soutěžila v kategorii Záchra-
na lidského života. Svůj příspěvek 
nazvala Záchrana tonoucího. Pe-
tra zachránila život pánovi, který 
se topil v rybníku. Využila tak své 
dovednosti, jež získala v plavec-
kém oddílu. 

Příběh Zdeňka Lercha, jenž vy-
hrál v kategorii Pomoc ostatním 
lidem, se již stal mediálně zná-
mým. O ději leccos napovídá jeho 
název Vrácené peníze. Jedná se 
tedy o příběh, ve kterém Zdeněk 
našel na ulici ležící peněženku 
s velkou sumou peněz. Nezavá-
hal, nenechal si je pro sebe, ale 
poctivě je vrátil. V dané peněžen-
ce se nacházelo 122 000 korun. 
Zdeněk peněženku zvedl ze země 
a šel za tatínkem poradit se, jak 
postupovat při hledání jejího 
majitele. U svého otce našel mo-
rální podporu. Ani on nezaváhal 
a událost šel oznámit na obecní 
úřad a také na policii. Zjistilo se, 
že nalezená suma představovala 
tržbu jednoho nešťastníka, který 
ji oné noci ztratil. Majitel sám 
Zdeňkovi  a jeho tatínkovi nikdy 
nepoděkoval. Poděkovali jim však 
mnozí jiní, včetně ministra vnitra 
Ivana Langera.

Co se týče reakce vrstevníků, 

Dětský čin roku 2008 oznámil své vítěze

Martin Burget s knihou (vpravo)

Nejvíc hlasů získala Petra Škrabalová (druhá zprava)

zamířeno jinam 
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dokazují, že osobní statečnost 
je něco, co děti silně vnímají. 
Těší nás, že hlavní myšlenka 
společnosti Whirlpool, s níž jsme 
před lety tento projekt iniciovali 
– totiž pěstování dobra a lidské 
sounáležitosti v naší nejmladší 
generaci – je stále větší měrou 
naplňována,“ řekl generální 
ředitel zmíněné společnosti Radek 
Novotný. Projekt Dětský čin roku 
se původně zrodil na Slovensku 
ve fi rmě Whirlpool SR.

Všechny oceněné děti dostaly 
při slavnostním vyhlášení vítězů 
diplom, květiny a dárky od na-
dačního fondu Dětský čin roku 
a společnosti Whirlpool. Obdaro-
vány byly rovněž od představitelů 
partnerských a patronátních in-
stitucí. Nadační fond Dětský čin 
roku rovněž naděloval školám, ve 
kterých se vzdělávají vítězové jed-
notlivých kategorií; každá dostala 
dárkový šek na 10 000 korun ur-
čených na školní pomůcky. Stej-
ný šek získala i Česká rada dětí 
a mládeže. 

Slavnostní vyhlášení bylo zpes-
třeno kulturní vložkou v podobě 
vystoupení dětské hip-hopové 
taneční skupiny Beat Up. 

Na závěr setkání moderátor 
Aleš Háma vyhlásil Dětský čin 
roku 2009. Neboli zahájení no-
vého ročníku Dětského činu. Od 
začátku tohoto roku tedy mohou 
děti opět posílat své příběhy o 
statečných skutcích. Adresa, na 
které jsou zmíněné příspěvky oče-
kávány, zní: NF Dětský čin roku, 
P. O. BOX 96, 170 04  Praha 74. 
Druhou možností je zaslat příspě-
vek elektronicky prostřednictvím 
formuláře na webových stránkách 
projektu www.detskycinroku.cz. 

neměl to Zdeněk úplně jednodu-
ché. Nesetkal se pouze s pozitivní 
reakcí, s obdivem a úctou; mnoho 
spolužáků se jej kvůli jeho pocti-
vosti snažilo zesměšnit. Zdeněk 
ale v oné situaci ani na chvíli ne-
přemýšlel, že by si nalezené pe-
níze nechal. Později se ke svému 
příběhu vyjádřil slovy: „Takové 
peníze by mi nikdy štěstí nepři-
nesly.“ Patronem této kategorie se 
stal vícenásobný paraolympionik 
a mistr světa v cyklistice Jiří Je-
žek. Vyznění Zdeňkova příběhu 
spatřuje hlavně ve zjištění, že to 
s naší morálkou a naší budouc-
ností není zase tak špatné, jak se 
všeobecně neustále tvrdí. Stále 
totiž ještě existují lidé jako je Zde-
něk. 

V kategorii Pomoc rodině zvítězil 
Viet Phuong Nguyen, který vyprá-
věl, jak pomáhá svým rodičům. 
Jsou pracovně velmi vytížení, 
a tak jim je čtrnáctiletý Viet opo-
rou jak v zaměstnání, tak v do-
mácnosti; zároveň se částečně 
stará o mladšího sourozence.

V kategorii Pomoc jiným dětem 
jsme zaznamenali typ vyprávění 
kamaráda o kamarádovi. Petr 
Zoubek napsal příběh o svém 
kamarádovi Filipu Slaninovi, na 
němž ho fascinuje, jak hezky se 
dokáže starat o svou zdravotně 
postiženou sestru.

V kategorii Pomoc přírodě byl 
vybrán příběh nazvaný Den Země 
od Marie Krupové. Marie tu po-
psala, jak se její základní škola 
zapojuje do péče o přírodu. Kaž-
dým rokem totiž žáci ZŠ Zubří 
při příležitosti Dne Země uklízejí 
rodné město: věnují se úklidu 
skládky, zametají chodníky, upra-
vují keře.

V kategorii Dobrý nápad zau-
jal porotu příspěvek Stáváme se 
kmotry. Žáci páté třídy ZŠ Hlo-
hovec se stávají kmotry nových 
občánků města Hlohovec, navštíví 
novorozeně a jeho rodiče u nich 
doma, přinesou jim pamětní list 
a malý dárek. V některých přípa-
dech se nabídnou, že jsou i ochot-
ni pomáhat s hlídáním. Proč? Do 
jejich školy se totiž hlásí stále 
méně a méně dětí;  chtějí tak tedy 
ZS Hlohovec pro potenciální další 
žáky zatraktivnit.  

Tradičním prvkem vyhlašování 
Dětského činu se stalo také udě-
lení Zvláštní ceny Učitelských no-
vin za nejlépe napsaný příspěvek. 
Letos uspěl sedmiletý žák první 
třídy ZŠ v Konici Martin Burget 
se svou první knihou, kterou sám 
sepsal.

„Zajímavé, emotivní a často 
dechberoucí příběhy z per 
českých školáků každým rokem 

Příběhy z Dětského činu roku 
2008 jsou jistě inspirativní i pro 
nás dospělé. Nejedná se tedy 
pouze o projekt zaměřený na děti. 
Jeho dopad je určený pro celou 
společnost. Jeho význam spočí-
vá mimo jiné v tom, že bychom 
se i my dospělí měli nad sebou 
zamyslet a uvědomit si, že někdy 
mohou děti radit nám a ne jen 
pořád my jim. Někdy jsou zkrát-
ka děti morálně výš než dospělí. 
I když jsou mladší a méně zku-
šení. I proto bychom jim měli na-
slouchat a někdy se něčemu věru 
významnému od nich přiučit. 

Lucie Celbová
Foto autorka

Za ČRDM převzal šek Aleš Sedláček

       zamířeno jinam
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Hnutí Brontosaurus, slavící 
letos 35 let své činnosti, se roz-
hodlo zeptat dětí a mladých lidí: 
Máme vlastně rádi přírodu? Činí 
tak prostřednictvím celostátní 
výtvarné, literární a fotografi cké 
soutěže. Brontosaurus vyhlašu-
je už 15. ročník soutěže Máme 
rádi přírodu a právě výročí vybí-

a přírody. Zájemci v zadání nalez-
nou množství výtvarných technik 
a literárních stylů, ze kterých si 
mohou vybrat a které jsou blízké 
jednotlivým věkovým kategoriím. 
Uzávěrka soutěže je 4. května 
2009. Výsledky budou vyhlášeny 
na akci Dort pro Brontosaura.

Hnutí Brontosaurus 

Více na http://
brdo.brontosaurus.cz/mrp.php3

zí k možná provokativnímu, ale 
možná někdy až příliš samozřej-
mě branému tématu. Hlavním 
námětem je tady zmíněná otázka: 
Máme vlastně rádi přírodu?

Jedním ze stěžejních cílů sou-
těže je přivést děti a mladé lidi 
k hledání, a možná i nalézání 
krásy přírody. Každým rokem se 
k vyhlašovatelům dostává více 
a více prací, jak od nejmenších, 
tak i od odrostlejších dětí a mla-
dých lidí. Je krásné, že děti baví 
tvořit a že je baví tvořit dílka 
s tématem ochrany přírody. Prá-
vě kvůli tomu se také pořadatelé 
každoročně snaží všem autorům 
jednotlivě poděkovat a oslovit je 
s další nabídkou aktivit.

Letošní téma je víceméně prů-
zkumem toho, co všechno lidi 
poutá k přírodě, co je na ní zají-
má, čím jim příroda den co den 
tak učarovává a proč je třeba si 
jí vážit. Mladičké tvůrce by toto 
téma mělo navést k tomu, aby 
se dívali kolem sebe a všímali si 
všech těch krás i maličkostí, kte-
ré příroda umí vykouzlit a které 
v dnešní době snadno mohou 
upadnout do zapomnění.

Soutěže „Máme rádi přírodu“ 
se může zúčastnit kdokoliv, kdo 
rád kreslí, fotí či literárně tvoří 
a není mu lhostejný vztah člověka 

Máme vlastně rádi přírodu?

Burda, hlavní autor projektu. 
Portál www.cesketabory.cz 

nabízí řadu doplňkových služeb, 
které uvítají především rodiče, ale 
také pořadatelé táborů. „Rodiče 
zde najdou rady, které jim pomo-
hou ve správném výběru tábora, 
a také se dozvědí, jak svoje dítě 
na tábor nejlépe vybavit,“ dopl-
ňuje Jan Burda. V internetovém 
obchodě je možné najít různé tá-
bornické potřeby, a také potřebný 
materiál na vybavení táborů a tá-
bořiště. 

Každý rok jezdí na tábory tisíce 
dětí. V současné době si mohou 
vybírat i ze speciálně a tematicky 
zaměřených, například vodácky, 
horolezecky, sportovně, na práci 
s koňmi atd. 

„Pro neziskové organizace jsou 
všechny služby na webu zdarma,“ 
dodává Jan Burda o uzavírá: 
„Ofi ciálními partnery webu jsou 
Odbor pro mládež MŠMT, Národ-
ní institut dětí a mládeže a Česká 
rada dětí a mládeže.“            -jb-

Největší katalog informací o čes-
kých táborech na internetu

Letos začaly fungovat inter-
netové stránky České tábory.cz, 
které jsou největším katalogem 
dětských táborů v České republi-
ce. Kromě ucelené nabídky všech 
druhů táborů zde návštěvníci na-
jdou také rady pro rodiče, přehled 
platné legislativy, právní rady  
a e-shop tábornických potřeb. 

„Dětské tábory jsou v české re-
publice fenoménem a nemají ve 
světě obdoby. Tento web má pře-
devším sloužit k popularizaci dět-
ských táborů. Každý si zde může 
vybrat pro svoje děti nejvhodnější 
tábor, ať už letní nebo zimní či 
podle zaměření a místa konání,“ 
vysvětluje podstatu webu Jan 

Jana Kurková: Nedotčená příroda (2008 
– 1. místo v kategorii 5. – 6. tř., malba)

S. Kaprálová, I. Gertnerová: Cesta 
mezi stromy (2008 –1. místo v kategorii          
5. – 6. tř., koláž)

České tábory.cz

podívejte se
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Ve čtvrtek 8. ledna zazářila 
v malém zrcadlovém sále minis-
terstva školství žluť táborových 
triček ostravských, pražských 
a českolipských tomíků,  kteří se 
přišli podělit s ministrem školství 
Ondřejem Liškou o své zážitky 
z vedení dvou turnusů krajan-
ských táborů v Banátu. Pan mi-
nistr byl v dobrém rozmaru a naši 
výjimečnou akci vysoce ocenil. 
Se zájmem naslouchal tomu, jak 
se buduje tábor v tisíc kilometrů 
vzdáleném údolí, kam podsady 
i potraviny sváží koňský potah 
a kde v noci kradou maso určené 
pro táborníky psi ze salaší...

Setkání bylo příjemné a nefor-
mální a nás, tomíky, těší, že mi-
nistr školství podpořil uspořádání 
této akce i v letošním roce. A že 
se mu líbilo naše tričko, o tom se 
můžete přesvědčit sami.        -ton-

Hrdinové z Banátu návštěvou u ministra Ondřeje Lišky

     ze sdružení  






