
ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

2
2010

fo
to

 a
rc

hi
v 

B
am

bi
ri

ád
y 

Šu
m

pe
rk

Téma tohoto čísla: Spolupráce „dětských“ neziskovek na místní úrovni



2

 fotogalerie

 Fotogalerie Archy foto archiv Junáka – svazu skautů a skautek ČR



V každém větším městě, do-
konce i v některých vesnicích, 
fungují „dětské neziskovky“, které 
připravují volnočasové programy 
a aktivity pro děti a mládež. Smys-
lem a posláním těchto organizací 
je nabízet atraktivní a různorodý 
program nejen pro děti, ale i pro 
jejich rodiče. Neziskovky často 
doplňují kulturní a sportovní život 
ve městech a budují dobré vztahy 
mezi obyvateli. Každé sdružení si 
tak časem získává svoji základu 
účastníků a nabaluje další. Buduje 
tak síť vztahů, která je různě pro-
vázána. 

Je mylné se domnívat, že dětské 
neziskovky jsou vzájemnými kon-
kurenty a že každá nová organiza-
ce zabývající se programy pro děti 
je nežádoucí. Tento způsob uvažo-
vání funguje v ekonomickém světě, 
kde si fi rmy hlídají své teritorium 
a připravují strategie, jak své kon-
kurenty vyřadit ze hry. V oblasti, 
ve které se pohybujeme my, jsou 
trošku jiná pravidla. Záleží však 
na nás, jak je nastavíme. Máme 
možnost uvažovat jako fi remní 
management, nebo se na situaci 
podívat z jiné strany. Dětské nezis-
kovky mají podobné cíle, potýkají 
se s podobnými problémy. Proč 

tedy nevyužít spolupráce, která je 
pro všechny výhodnější než kon-
kurenční boj? 

Neziskové organizace mohou 
v určitých oblastech spojit své síly 
a navzájem si pomoci. Neznamená 
to, že by se vzdávaly své vlastní 
identity, ba naopak, ta je velmi dů-
ležitá, protože je odlišuje od ostat-
ních, a proto si ji rodiče a děti vy-
brali. Vzájemná spolupráce je mož-
ná i v představení svých aktivit. 
Společné dny otevřených dveří for-
mou putování po místních klubov-
nách, kde si účastníci vyzkoušejí 
nabízené aktivity, může být první 
krok. Poté může následovat společ-
né vydávání periodika s informace-
mi o chystaných či uskutečněných 
akcí. Organizátoři zcela jistě ocení 
vzájemnou výměnu zkušeností. Je 
dobré podívat se, jak se to „dělá 
jinde“ a inspirovat se. Je možné se 
domluvit s místním a regionálním 
tiskem na pravidelné rubrice, kde 
dostanou všechny dětské nezis-
kovky prostor pro svoji prezentaci. 
Ne všechny organizace mají do-
statek fi nančních možností, proto 
se mohou domluvit na vzájemném 
používání sportovních a společen-
ských prostor. Pokud pociťují, že je 
potřeba nějaké změny v jejich okolí 
(nové hřiště, bezpečnější skatepark, 
fond pro volný čas atd.), kterou 
je možné ve spolupráci s místní 
radnicí prosadit, spojený hlas dět-
ských neziskovek bude silnější než 
osamocený výkřik. 

Možností spolupráce je mno-
ho, záleží na kreativitě a ochotě 
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neziskovek vzájemně spolupraco-
vat. Jsou oblasti, kde se to přímo 
nabízí, ale jsou i situace, které 
si musí zařídit neziskovka zcela 
sama. V každém případě je potřeba 
k ostatním organizacím přistoupit 
jako k partnerům, ne jako ke kon-
kurentům.

Eva Fruhwirtová
ilustrační foto Mojmír Nováček 
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Chrudim 
– hlavní koordinátor Bambiriády Martin Benák

  
Bambiriáda v Chrudimi má za sebou již osmiletou 

historii, během které si získala přes 30 pravidelných 
účastnících se organizací. Veškerá komunikace  
probíhá u většiny neziskovek formou výměny mailů 
s přihláškou, požadavky na prezentaci a dalšími 
informacemi k jejich úspěšnému představení. Mezi 
nimi je ovšem také sedm sdružení, které se aktivně 
podílí na přípravách Bambiriády. V tu chvíli vzni-
ká tým lidí, kteří se postupně zaměřují na pódiové 
vystoupení, práci s dobrovolníky či doplňkový pro-
gram. Díky nim je i každoročně zpestřena celá akce 
soutěžemi, atrakcemi a další zábavou pro návštěvní-
ky. Pro nás je zde také důležitá zpětná vazba, kterou 
díky těmto  lidem získáváme.

  

Plzeň – hlavní koordinátor Marcel Hlaváč
 
Plzeňskou Bambiriádu v posledních šesti letech 

pravidelně pořádá Plzeňská  krajská rada dětí 
a mládeže. V prvních třech ročnících se na přípra-

vách akce podílely téměř všechny organizace, které 
se následně aktivně prezentovaly vlastním stánkem.  
Probíhala organizační setkání pod přímým vedením  
předsedkyně PKRDM paní Marie Platzké, kde se ko-
munikovala jednotlivá témata s přidělováním dílčích 
úkolů jednotlivým zástupcům.

V posledních třech letech se plzeňská Bambiriá-
da výrazně rozšířila co do počtu prezentujících se 
organizací i své popularity. Stávající systém organi-
zování akce byl již neudržitelný. Proto PKRDM jme-
nuje hlavního  koordinátora akce, který sestavuje 
šestičlenný realizační tým odpovědný za přípravu 
a průběh akce. I v letošním roce tuto pozici zastává 
pan Marcel  Hlaváč, místopředseda PKRDM. Členo-
vé realizačního týmu jsou vždy zástupci  členských 
organizací PKRDM. Každý člen týmu má přidělenu 
jednu oblast akce, za kterou zodpovídá při přípra-
vách i průběhu vlastní akce, například stánkové 
prezentace, pódiový program, propagace akce atd. 
Realizační tým pro letošní Bambiriádu byl jmenován 
na podzim 2009 a jeho vlastní činnost začala pravi-
delným setkáváním v lednu 2010.

Ostatní organizace, prezentující se na akci, se řídí 
pokyny realizačního týmu. Přihlášení účastníci se 
poprvé setkávají na společném organizačním setká-
ní, které probíhá v ofi ciálních prostorech Krajského 
úřadu Plzeňského kraje. Termínově je toto setkání 
připravováno těsně po pražské tiskové konferenci 

 Koordinovat úspěšně Bambiriádu = mít sehraný tým 
Celostátní přehlídku volnočasových aktivit 

dětí a mládeže, Bambiriádu, můžeme po něko-
lika letech považovat za pevný bod společen-
ského dění v naší zemi. Svůj status si tvrdě 
vydobyla nejen díky profesionálnímu přístu-
pu organizátorů, ale i vzájemnou podporou 
a spoluprací všech pořadatelů. 

V souvislosti s přípravami nadcházejícího 
ročníku jsme požádali o vyjádření zkušenos-
tí z let minulých i současných koordinátory 
z několika pořádajících měst.  
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k Bambiriádě, aby si každý mohl převzít společné 
propagační materiály. Na schůzce se upřesňují pro-
pozice akce a sdělují se poslední dobré nápady. 

Podruhé se organizace setkávají na tiskové kon-
ferenci k plzeňské Bambiriádě, vždy týden před 
konáním akce. Ta probíhá v zasedacím sále zastu-
pitelstva Plzeňského kraje na Krajském úřadu. Na 
akci se tak všechny organizace dostaví plně infor-
movány o průběhu a s přesnými pokyny, jak se 
mají chovat.

Po celou dobu příprav jsou všichni účastníci ve 
stálém kontaktu s realizačním týmem a mohou se 
vyjadřovat k technickým i programovým propozicím 
akce. V průběhu vlastní akce je uspořádáno spo-
lečné setkání účastnících se organizací se zástupci  
města a kraje. Těsně po skončení Bambiriády je 
pořádáno neformální setkání, kde hodnotíme právě  
skončenou akci a snažíme se najít nová vylepšení 
pro následující rok.

  
Tento systém organizace Bambiriády se osvěd-

čil a Bambiriáda v Plzni dosahuje velké popularity 
u veřejnosti i zástupců města Plzně a Plzeňského 
kraje.

Cheb – hlavní koordinátorka Hana Šnajdrová
  
 Sdružení tvoří lidé, a tak je spolupráce se sdru-

ženími stejná jako s lidmi. Některá jdou do všeho 
po hlavě, jiná se drží trochu zpátky, další se snaží  
urvat co nejvíce pro sebe, nebo by se naopak rozda-
la pro druhé. Nejinak je tomu při zajišťování společ-
ných akcí, jako je Bambiriáda. Za ta  léta už víme, 
kdo je kdo, na koho se dá spolehnout, koho „pojis-
tit“ a s kým nepočítat.

Nejdůležitější je štáb. Parta lidí, kterým se dá vě-
řit, kteří se do akce vrhají s nadšením a opravdu 
chtějí. Bez nich by to zkrátka nešlo. Patří jim všem 
můj obrovský obdiv, protože jsou to lidé, kteří po 
práci zajistí své organizace a ve zbylém čase se vě-
nují další dobrovolnické práci. Jsou to lidé, kteří 
jsou ochotní aktivně komunikovat a hlavně přinášet 
práci. V podstatě se jedná o 10 lidí, kteří tvoří skvě-
lý tým. Tým, který řeší problémy, zastupuje jeden 
druhého, operativně „hasí požáry“. Samozřejmě, že 
vznikají také spory, každý má svůj názor. Je však 
úžasné, že stále nacházíme cesty přijatelných kom-
promisů. Často mívám z podobných sporů obavy. 
S přihlédnutím na dobrovolnictví všech zúčastně-
ných je to opravdu tenký led. Každý z týmu má své 
jedinečné místo a ztráta každého jednoho člena by 
akci jistě poznamenala, v některých případech si 
dovolím tvrdit, že by taková ztráta mohla celou akci 
paralyzovat.

Co tedy ke spolupráci? Představuji si Bambištáb 
jako horolezeckou výpravu. Jeden jistí druhého, 
panuje naprostá důvěra a otevřenost. Navzájem se   
podporujeme, utěšujeme a radujeme z úspěchů.  

Myslím, že většina sdružení se na připravené 
Bambiriádě „jen“ prezentuje, a práci štábu, nároč-
nost příprav a zajištění akce oceňují a vítají. Přesto 
se však najdou tací, kteří nepochopili smysl své 
účasti na Bambiriádě a považují svou účast jako 
jistý milodar členům štábu. To mě opravdu mrzí.

  

Ostrava – hlavní koordinátor Mojmír Nováček

V Moravskoslezském kraji spolupracují velká 
i malá dětská sdružení nejen na realizaci Bambiriá-
dy, ale i na její přípravě už od podzimu předchozího 
roku.

Bohatě nad to, jak vyžadují pravidla Bambiriá-
dy. V místních štábech jsou zástupci pěti až sedmi 
organizací a všichni pak aktivizují své členy do 
pořadatelského sboru. Každé sdružení pak obsadí 
nějaký pořadatelský úsek svými vedoucími a svou 
mládeží. A většina z nich už má své tradiční posty 
– například skauti obsazují v Ostravě vstupní infor-
mační centrum nebo sdružení SkaKS Dakota pravi-
delně vybuduje na Bambiriádě polní kuchyň a stará 
se o stravování všech pořadatelů i vystavovatelů, 
což je v Ostravě přes 200 lidiček.

zpracovali Blanka Lišková a Josef Kudrna
foto Radka Páleníková, 

Mojmír Nováček 
a archiv ostravské Bambiriády 
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 Víkend na RVVZ nebyl ztraceným časem

Během dvou dnů jsme se vzá-
jemně vystřídali v rolích lektorů 
a účastníků, abychom se vzápětí 
potkali na jiných programech 
všichni jako účastníci nebo po-
sluchači. 

Z bohaté a zajímavé nabídky 
jsme si vybírali naučné programy: 
Fundraising pro začátečníky, Jak 
se píše do novin, Jak se fotí do 
novin, Vybavení na expedice, CTH 
– jak na ně, Účetnictví nezisko-
vek, seberozvojové jako Drama ve 
volném čase, Sebeobrana, Zážit-
ková pedagogika, Tvůrčí psaní, 
Uzlování a šifrování, Asertivita ve 
výchově; oddechové, například 
Bretaň, Čajovna, noční Jamování, 
ale hlavně hravé, třeba Orvávací 
hry, Ice breakery a energizery, 
Hry v klubovně, Hry pro předškol-
ní děti, Relaxační hry, Psycho-
motorické hry, a také rukodělné: 
Lapače snů, Pergameno, Tea bag 
folding, Keramika pro radost. 
Kromě nových poznatků jsme se 
totiž snažili objevit zajímavé ná-
pady, které budeme dál předávat 

Vzdělávací a seberozvojové akce 
mají u nás nezastupitelné místo, 
proto jsme se vydali o víkendu 
19. až 21. února na Regionální 
velkou výměnu zkušeností (RVVZ) 
do Pacova. Sjelo se tam asi sto 
padesát mladých lidí, převážně 
z Vysočiny, kteří se ve volném 
čase věnují práci s dětmi a mlá-
deží a takto se chtějí dál rozvíjet, 
seznamovat se a čerpat nové ná-
pady. 

Kromě jiných se na RVVZ se-
tkala i tři spřátelená občanská 
sdružení – Kačka, Suky, Romča, 
Vojta a Zbyňa za slavičínský Život 
trochu jinak, Jiřka, Monča a Luc-
ka ze 7 DNÍ z Mikulova a Tatanka 
s Matějem z Kadetu Třebíč. 

Kačka a Vojta při „foukací masáži“

Pacovská Jam Session, zleva Roman, Zbynda, Vojta a Suky ze ŽTJ

Psychomotorické hry s padákem a balónky

Vtipná skupinka na Tvůrčím psaní, kde jsme se sešli všichni
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účastníkům našich akcí a aktivit. 
Novinkou na RVVZ byla komu-

nikace sluchově postižených, kde 
strávila Lucka celé dopoledne 
a od lektorů, kteří znakovou řeč 
používají denně, se učila základ-
ní znaky a porozumění. Nutno 
poznamenat, že všech vybraných 
programů se bez problémů mohl 
díky vstřícnosti lektorů a pomoci 
kamarádů zúčastnit i náš nevido-
mý kamarád Vojta. 

Vzhledem k malému počtu 
účastníků se brzy všichni znali 
a na chodbách se na sebe usmí-
vali. Organizačně vše klapalo, 
včetně střídání se na jídle v míst-
ní pizzerii, lektoři podávali kva-
litní výkony a celá akce uplynula 
v příjemné atmosféře. Těšíme se 
na příští výměnu, opět v Třebíči 
pod vlajkou o. s. Kadet. 

Jiřka Falková
foto Líba Kremsová, 
Monika Hlaváčková, 

archiv o.s. Život trochu jinak 
a RVVZ Pacov 2010

www.zivotjinak.cz
http://sedmdni.ic.cz
www.oskadet.cz
www.dverepacov.estranky.cz
www.rdmkv.cz

Relaxační hry s barevnými víčky, vlevo Vojta s Kačkou

Má vaše sdružení to štěstí, že místní nebo regionální zastupitelé podporují vaši činnost? 
Navrhněte je na udělení Ceny Přístav – ocenění zástupců veřejné správy na místní 
a regionální úrovni za významnou podporu mimoškolní činnosti a zásadní přispění 
k jejímu rozvoji. 

Navrhovat kandidáty mohou občanská sdružení dětí a mládeže, domy dětí a mládeže 
(střediska volného času) písemně každoročně do 15. dubna.

Přesné podmínky najdete na www.crdm.cz/pristav 

Nejvyšší čas vybrat kandidáty na CENU PŘÍSTAV

Dílnu lapačů snů lektorovala Monča

Icebreakery a energizery 
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 Brno opět slaví Mezinárodní den Romů
Tak jako každoročně, 

i letošní jaro se scházejí or-
ganizátoři společných oslav 
Mezinárodního dne Romů, 
aby naplánovali a zreali-
zovali průběh tohoto vý-
znamného dne. Zajímavostí 
těchto oslav je mimo jiné 
to, že již od roku 2007 je 

pořádají všechny brněnské organizace, které pracují 
s Romy, společnými silami. Hlavním organizátorem 
je letos Společenství Romů na Moravě (dále SRNM), 
které dalo před lety podnět ke společným oslavám 
a k tradičnímu průběhu oslav, partnery jim jsou 
Muzeum romské kultury, Drom, IQ Roma servis, 
Ratolest Brno a Petrov.

Mezinárodní den Romů je svátkem všech Romů 
a Sintů na celém světě. V tento den (8. dubna) si 
mají účastníci oslav každoročně připomenout společ-
ný původ, historii, kulturní dědictví a jazyk Romů. 

8. duben připomíná datum, kdy se v roce 1971 
nedaleko Londýna uskutečnil první kongres Světové 
romské unie (později Mezinárodní romská unie – In-
ternational Romani Union). Tam se ofi ciálně zpeče-
tila mezinárodní spolupráce Romů a romské hnutí 
dostalo mezinárodní a politicko-společenský rozměr. 
Konkrétně bylo ujednáno, že Romové budou použí-
vat společné označení Rom a ofi ciálně bylo přijato 
používání romské hymny (Dželem, dželem lungone 
dromenca) a romské vlajky. Svátek byl ustaven na 
4. sjezdu Mezinárodní romské unie ve Varšavě v ro-
ce 1990 a od té doby je uznáván vládami a světový-
mi institucemi. V České republice se Mezinárodní 
den Romů slaví od roku 2001. 

V roce 2004 byl ve farní zahradě brněnské fary 
v Zábrdovicích, která je v blízkosti míst hustě obyd-
lených Romy, při příležitosti oslav předsedou SRNM 
Karlem Holomkem zasazen Strom Tolerance. Tak 
vzniklo místo společného zahajování oslav. U stromu 
každoročně farář Rous, předseda Holomek a další 
význačné osobnosti brněnské občanské i politické 
veřejnosti zahájí oslavy proslovem a účastníci dosta-
nou možnost po vyslechnutí romské hymny navázat 
stužku v barvách romské vlajky na větve Stromu To-
lerance. Z fary vyráží průvod do centra města Brna. 
V průvodu jsme viděli hudebníky, alegorický vůz 
tažený koňmi, roztančené děti v romských krojích, 
ale i obyčejné občany Brna, ať už příslušníky rom-

ské komunity nebo jejich příznivce. Přidat se může 
každý, průvod jde do města rozdávat radost. Síla 
spojenectví všech organizací se projevila naplno ve 
třetí části oslav, kterou se stalo vystupování na pro-
fesionálním pódiu v centru Brna. Na pódiu se vedle 
profesionálních, zejména brněnských kapel, jako 
např. Paramisara, Cimbálová muzika Ivana Gašpara 
Hriska či zpěvačky Moniky Bagárové, objevují dět-
ské soubory z místních organizací a základních škol 
(Merci, Čercheňa, Dance the Yard, Luludinky a dal-
ší). Pro tyto děti je to jedna z nemnoha příležitostí, 
jak se předvést před opravdovým publikem. Vždy se 
tam sejde několik stovek nadšených diváků, kteří se 
tam baví až do brzkých večerních hodin. 

Podle tohoto scénáře proběhne oslava i letos: hlav-
ní akce začne v 15:30 na Moravském náměstí, kro-
mě dětských souborů zde vystoupí známí Gulo čar 
nebo cimbálovka s primášem Viliamem Oračkem. 
Další informace se dozvíte v sekci Aktuálně na we-
bových stránkách SRNM (www.srnm.cz).

Jana Vejplachová, výkonná ředitelka SRNM
foto archiv sdružení

Společenství Romů na Moravě
Web:  www.srnm.cz
Tel., fax:  545 246 674
Sídlo:  Bratislavská 65a, 602 00 Brno
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Bude to deset let od vzniku „krajů“. Ještě před tím 
se v tom Pardubickém sešly neziskové organizace, 
aby připravily půdu pro své působení. Bylo nám 
jasné, že s končícími okresními úřady odejdou i ně-
které dotační tituly. Proto u nás vznikla mj. i ne-
formální pracovní skupina volnočasové aktivity při 
tehdejší Komunitní koalici nestátních neziskových 
organizací na Pardubicku (dnes Koalice nevládek 
Pardubicka). Ta také připravila pro nově ustavené 
kraje podkladový materiál ke grantové politice pro 
volnočasové organizace. Šlo o významný počin, ne-
boť vedení kraje materiál s úpravami přijalo a téměř 
od začátku fungovaly dotace. Nebyla to vždy právě 
snadné: Novým úředníkům často chyběl papír, tak-
že se kopírovalo a kopírovalo… Pracovní skupina 
tudíž „ožila“ a sepsala své připomínky; s podporou 
radních kraje a hejtmana se pak celá administrativa 
zjednodušila. Mohli bychom sice brečet, že do spor-
tu plynulo více peněz než do spolků našeho typu, 
nicméně systém jako celek vyhovoval. Po volbách 
v r. 2008 došlo bohužel ke změnám, a to i dotačních 
titulů. Volnočasovky mají místo tří programů jen 
jeden. Nevyplatí se opět rozjet pracovní skupinu? 
Nezaložíme v kraji krajskou radu dětí a mládeže? 
Nepůjdeme lobbovat? Týká se to nás všech…

Společné akce
Spolupráce samozřejmě není výhodná jen kvůli do-
tacím, ale i pro výměnu zkušeností, nápadů, pro 
technickou výpomoc či prezentace. Neodmyslitelně 
k ní patří Bambiriáda, kde se setkávají organizace, 
z nichž každá může s minimálními náklady získat 
nové členy. A navíc – nikdo nikomu nezávidí: Když 
návštěvníky zajímá třeba vodácký oddíl víc než des-
ková herna u sousedního stánku, proč by se její 
vedoucí na vodáky mračil? 

Občanské sdružení Altus se také roz-
hodlo pořádat Celostátní velkou vý-
měnu zkušeností v Chrudimi. Kdoví, 
možná časem vznikne platforma Re-
gionální vzájemné výměny zkušeností 
v Pardubickém kraji, kde se opravdu 
potkáme a pomůžeme si… 
Altus si při svém zrodu dal do vínku 

spolupráci s dalšími organizacemi. Díky osobním vaz-
bám našich členů byla před několika lety navázána 
spolupráce s o. s. Boii. Vzali jsme je na veletrh Regi-
ontour, udělali společnou prezentaci v rámci České 
rady dětí a mládeže, a od té doby spolupracujeme. 

Boii se navíc stalo členem ČRDM a dovede dělat re-
klamu zřejmě větší než Altus. Možná budete překva-
peni, ale jsme rádi, že někomu můžeme pomoci. 

Vychováváme pro budoucnost
Altus často pracuje s dobrovolníky; několik let jsme 
partnery pro náš kraj (a nyní i pro Královéhradecký 
a Liberecký) v programu Make a Connection – Připoj 
se (www.pripojse.cz). Ten nabízí mladým lidem ve 
věku 16 – 26 let získat peníze na realizaci veřejně 
prospěšných nápadů. Někteří z dobrovolníků, jimž 
jsme pomáhali, si časem založili vlastní organizace. 
Ačkoliv vyvíjejí své aktivity v různých částech kraje, 
když je potřeba, umíme táhnout za jeden provaz… 
V rámci jedné z prvních Bambiriád proběhl repub-
likový Sněm dětí a mládeže. Protože v Chrudimi 
neexistoval studentský parlament, oslovili jsme ten 
ve Skutči. Jeho prezident Miroslav Beránek se po-
sléze stal členem naší organizace; vypracoval se na 
koordinátora Bambiriády a poté se stal i předsedou 
sdružení. Po předání velitelského žezla založil ne-
daleko svého bydliště volnočasový klub. Obec mu 
zapůjčila deset let opuštěný „kulturní dům“, který 
s kamarády opravil a dnes tam pořádá zajímavé 
akce pro děti z místní školy. 
Jsem rád, že my „volnočasovkáři“ se chováme jinak 
než ti, kteří si berou mnohdy nás všechny za ru-
kojmí – jako když měla proběhnout únorová stávka 
železničářů za zachování jejich benefi tů... Myslím si 
a líbí se mi, že volnočasové aktivity vyvíjíme tak, jak 
mi jednou napsala do památníku moje setra Lenka: 
„Pracuj s láskou a dílo tvé bude krásné.“

Roman Málek, 
Občanské sdružení Altus

 Za jeden provaz

Krajské konference neziskových organizací Pardubického kraje 

Občanské sdružení Altus rádo předává zkušenosti. Tentokrát 
na semináři romských neziskových organizací na téma 
Mediální komunikace

Vedoucí dobrovolnického týmu Vojta Sedláček, který pořádal 
v rámci programu Make a Connection se svými kamarády 
benefi ční Festival Hudba pro Šimona (2007), se následně stal 
zakladatelem a předsedou o. s. No Pasivo.
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Kdo jsme
Erasmus Student Network Čes-

ká republika (ESN ČR, www.esn-
-cz.cz) je nezisková a nepolitická 
studentská organizace, která 
byla založena v roce 2002 a od 
r. 2007 je občanským sdružením. 
Činnost ESN ČR je podporována 
Národní agenturou pro evropské 
vzdělávací programy (NAEP). 

Jsme sou-
částí rozsáhlé 
sítě Eras-
mus Student 
Network 
(www.esn.org) 
se sídlem 

v Bruselu, která v současné době 
sdružuje více než 12 000 členů 
v 327 lokálních sekcích ve 32 ze-
mích Evropy, a poskytuje tak svůj 
servis přibližně 150 000 studen-
tů, kteří vycestovali za studiem 
do zahraničí. Je nám velkou ctí, 
že v současné době je prezident-
kou Erasmus Student Network 
šestadvacetiletá Češka Markéta 
Ťoková. 

Naše poslání
ESN ČR spojuje a podporuje 

mezinárodní studentské kluby 
působící na českých vysokých 
školách tím, že vytváří platformu 
usnadňující vzájemné kontakty, 
spolupráci a výměnu zkušeností 
mezi jednotlivými členy ESN, a to 
jak na národní, tak i na meziná-
rodní úrovni. V jejím vedení je 
sedm studentů z různých českých 
univerzit, v čele stojí od července 
2009 Jana Reháková z Vysoké 
školy ekonomické v Praze.

Hlavním posláním jednotlivých 
klubů sdružených v ESN ČR je 
pomáhat zahraničním studen-
tům, kteří se rozhodli strávit část 
svého studia na českých vyso-
kých školách. Společně usilujeme 
o co nejlepší integraci zahranič-
ních studentů do českého pro-
středí a mezi místní studenty, to 

vše na dobrovolnickém principu 
„studenti pomáhají studentům”. 
Dohromady přivítaly české sekce 
ESN v uplynulém akademickém 
roce již přes dva a půl tisíce za-
hraničních studentů a jejich 
počet rok od roku dál narůstá, 
což svědčí o rostoucí popularitě 
České republiky mezi zahranič-
ními studenty. Věříme, že na tom 
má lví podíl právě společné úsilí 
stovek českých „ESNkářů“, kteří 
se každý semestr snaží zpříjemnit 
studentům přijíždějícím ze zahra-
ničí jejich pobyt na českých uni-
verzitách. O vynikající práci české 
pobočky ESN svědčí i historicky 
první udělené ocenění „ESN Star-
Land”, které bylo České republice 
uděleno za nejlepší rozvoj národní 
sekce ESN.

ESN pro zahraniční studenty
Stěžejní činností všech ESN 

klubů bývá zprostředkování míst-
ních studentů z řad členů ESN 
klubu pro přijíždějící studenty 
– tzv. buddy. Buddy je v průběhu 
celého semestru zahraničnímu 
studentovi osobně k dispozici 
v případě jakýchkoli problémů či 
nejasností, ať už jde o vyzvednutí 
studenta po příjezdu do České 
republiky a ubytování na koleji 
nebo pomoc v administrativních 
záležitostech na úřadech a uni-
verzitě. Tím však zájem více než 
tisícovky českých studentů o je-
jich zahraniční kolegy rozhodně 
nekončí. Ve svém volném čase 
dále organizují pro zahraniční 

studenty pestrou škálu aktivit 
– od „orientačních týdnů“ na 
začátku semestrů, výletů za pa-
mátkami České republiky i do 
sousedních zemí, exkurzí, návštěv 
koncertů, divadel a výstav, vý-
uky českého jazyka, přednášek 
o českých reáliích, velmi oblíbe-
ných tematických párty až po ne-
přebernou nabídku sportovního 
vyžití a mnoho dalšího. Snažíme 
se zkrátka co nejlépe zprostřed-
kovat zahraničním studentům 
českou kulturu, historii a jazyk 
tak, aby si z pobytu v České re-
publice odvezli nezapomenutelné 
zážitky, doporučovali naše univer-

 Na pomoc zahraničním vysokoškolákům v ČR
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zity svým spolužákům a rádi se 
k nám v budoucnu vraceli. 

ESN pro české studenty
Ve své činnosti se ale nezamě-

řujeme pouze na zahraniční stu-
denty. ESN kluby umožňují sebe-
realizaci a osobnostní rozvoj čes-
kým studentům v přátelské a ote-
vřené atmosféře. Studenti, kteří 
mají chuť a nadšení pomáhat ve 
svém volnu s organizací aktivit 
pro své zahraniční kolegy, chtějí 
i doma zažít multikulturní atmo-
sféru a aktivně používat cizí jazy-
ky, mají u nás v ESN vždy dveře 
otevřené. Naším cílem je také po-
pularizovat obecně studentskou 
mobilitu mezi českými vysokoško-
láky, a tím napomáhat většímu 
porozumění mezi mladými lidmi 
bez ohledu na jejich původ, poli-
tické či náboženské vyznání. Čeští 
studenti se rádi účastní třeba 
multimediálních prezentací zemí, 

které pro ně i s ochutnávkou vy-
nikajících kulinářských specialit 
svých zemí zahraniční studenti 
připravují, nebo třeba navštěvovat 
bezplatné jazykové kurzy vedené 
rodilými mluvčími z řad přijíž-
dějících studentů. Neocenitelné 
jsou ale hlavně navázané kon-
takty a přátelství, která mnohdy 
pokračují i mnoho let a navzdory 
geografi ckým vzdálenostem. Tím 
alespoň malým dílem přispíváme 
k porozumění, přátelství a spo-
lupráci mezi jednotlivými národy 
v rámci Evropy i celého světa.

Kde působíme
V současné době jsou v České 

republice členy ESN tyto sekce:

• ESN Buddy System HK, Univer-
zita Hradec Králové

• ESN UP Olomouc, Univerzita 
Palackého v Olomouci

• ESN VSE Praha – Buddy Sys-
tem, Vysoká škola ekonomická 
v Praze

• ISC VUT Brno, Vysoké učení 
technické v Brně

• ISC CTU in Prague, České vyso-
ké učení technické v Praze

• ISC MU Brno, Masarykova uni-
verzita v Brně

• ISC MENDELU Brno, Mendelova 
univerzita v Brně

• ESN Pilsen, Západočeská uni-
verzita v Plzni

• ISC OU Ostrava, Ostravská uni-
verzita

Úzce spolupracujeme i s další-
mi mezinárodními kluby z Prahy, 
Liberce či Zlína. Kontaktovat nás 
však může jakákoli další vysoko-
školská studentská organizace, 
která se věnuje zahraničním stu-
dentům a která by měla zájem 
o výměnu zkušeností na národní 
i mezinárodní úrovni.

Barbora Pavlíčková
PR Responsible 

ESN Czech Republic
foto archiv ESN

Kontakt:
Erasmus Student Network 
Czech Republic
Žerotínovo náměstí 9
601 77 Brno
web: www.esn-cz.cz
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Po jednání se Stranou zelených 
proběhlo i v Lidovém domě setká-
ní šéfa strany Jiřího Paroubka 
s předsedou národní rady Alešem 
Sedláčkem. Na schůzce, kterou 
pomáhal domluvit šéf Pionýra 
Petr Halada, se Aleš Sedláček 
a Jiří Paroubek dohodli na tom, 
že memorandum o podpoře prá-
ce s dětmi a mládeží sociálních 
demokratů podepíší do tří týdnů 
při vhodné příležitosti.
Jednání se účastnila také sená-
torka Alena Gajdůšková a předse-
da Asociace TOM Tomáš Novotný 
Připomeňme, že ČRDM se s me-
morandem o povolební podpoře 
stran hnutím dětí a mládeže ob-
rátila na všechny demokratické 
politické strany cca před měsí-
cem. Cílem je vyjednat alespoň 

podporu na poli legislativním a fi nančním, tak, aby i ve složité ekono-
mické situaci bylo možné udržet chod spolků.

–ton–

 ČRDM u sociálních demokratů

 Strana Zelených uzavřela s ČRDM memorandum
Předseda Strany zelených Ondřej Liška podepsal 

s předsedou České rady dětí a mládeže (ČRDM) 
Alešem Sedláčkem v pondělí 15. února 2010 Me-
morandum o podpoře sdružení dětí a mládeže. Byl 
tak prvním z oslovených předsedů demokratických 
parlamentních politických stran, který se setkal se 
zástupci ČRDM a vyjádřil podporu jejich požadav-
kům.

Ondřej Liška zdůraznil, že mu návrh memoranda 
mluvil z duše už proto, že prostředí sdružení dětí 
a mládeže zná osobně díky své angažovanosti v dět-
ství a mládí. Návrh memoranda má podporu před-
sednictva SZ a strana je připravena doplnit jeho 
obsahem svůj volební program a některé body pro-
sadit případně i do programového prohlášení vlády.

„Ondřej Liška problematiku sdružení dětí a mlá-
deže a jejich dobrovolníků dobře zná a my jsme 
rádi, že coby ministr dosáhl během Předsednictví 
ČR v Radě EU vyhlášení roku 2011 Evropským ro-
kem dobrovolnictví. Pod vedením Strany zelených 
také vzrostla činnost Rady vlády pro nestátní nezis-

kové organizace, která je naším důležitým partne-
rem“, řekl předseda ČRDM Aleš Sedláček.

Zelení jsou podle memoranda připraveni s ČRDM 
mj. konzultovat legislativní návrhy, které se do-
tknou činnosti sdružení dětí a mládeže, zlepšovat 
prostředí pro jejich činnost, podpoří kroky k usnad-
nění čerpání evropských prostředků v dalších 
letech. Zároveň budou usilovat o to, aby i přes 
současnou hospodářskou krizi byla výše státních 
dotací na činnost sdružení udržena a v budoucnu 
navýšena. 

Pavel Trantina
foto autor

Předseda ČSSD Jiří Paroubek a senátorka Alena Gajdůšková na setkání se zástupci 
České rady dětí a mládeže – vpravo předseda ČRDM Aleš Sedláček a za ním Petr 
Halada

Mluvíte nám z duše... Strana zelených právě uzavřela s ČRDM 
Memorandum o podpoře sdružení dětí a mládežeZástupci ČRDM Aleš Sedláček (vlevo) a Tomáš Novotný (vpravo) 

na jednání s předsedou Strany Zelených Ondřejem Liškou 
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Česká rada dětí a mládeže bude v letošním roce 
v rámci Bambiriády 2010 opět pokračovat v hu-
manitární sbírce. Dar, jehož obsahem mají být 
počítače, sportovní potřeby, školní pomůcky a v ne-
poslední řadě i knihy v anglickém či francouzském 
jazyce, bude tentokrát určen pro studenty gymnázia 
v kosovském Podujevu. Zmíněnou školu jsme si loni 
přímo na místě osobně prohlédli a vytipovali ji jako 
vhodného příjemce takové pomoci. Návštěva školy 
v nás zanechala hluboký dojem…

Gymnázium navštívila nedávno i tisková mluvčí 
16. kontingentu KFOR, která se přesvědčila o sou-

časném stavu, a z jejího vyjádření citujeme: „Gym-
názium se nachází v městě Podujevo, které má 
35 000 obyvatel. Bylo otevřeno pro 500 studentů, 
v současné době ho navštěvuje skoro 2 000 žáků 
ve dvou směnách. Každá třída je po 47 studentech. 
Ředitelem školy je Maim Salihu. Největší nedostatky 
školy, krom velkého nadpočtu studentů, jsou staré 
a nefunkční počítače a absence sportovní haly a ja-
kýchkoliv sportovních pomůcek. V počítačové míst-
nosti se tísní čtyři až pět studentů za jedním stolem. 
Jeden student pracuje na počítači, který je velmi 
zastaralý, a ostatní koukají přes rameno...“

Hlavním partnerem akce je fi rma Offi ce-centrum, 
která zajistí pro školu počítače. Členským sdruže-
ním ČRDM nabízíme touto cestou možnost připojit 
se k naší humanitární sbírce, a to do 20. dub-
na 2010. Nabízí se přitom několik možností, jak 
mohou pomoci. Sdružení mohou darovat:
- fotbalové míče, pumpičky,
- badmintonové rakety, míčky, síť,
- nástěnné mapy – Evropa, svět, vesmír,
- knihy a učebnice v anglickém nebo francouzském 
jazyce.

informace: Blanka Lišková, tel.: 777 891 787, 
e-mail: blanka@adam.cz, ČRDM

foto Jiří Majer

Už podvanácté se bude v naší 
republice konat celostátní akce 
známá pod názvem Bambiriáda. 
Letošní ročník největší přehlíd-
ky dětských sdružení a center 
volného času se uskuteční kon-
krétně v době od 20. do 23. květ-
na 2010, a to v celkem 13 „bam-
biriádních“ městech. Organizátoři 
z pořadatelské České rady dětí 
a mládeže (ČRDM) tentokrát vy-
brali pro akci motto Tvůj průvod-
ce volným časem.

Hlavní smysl Bambiriády zůstá-
vá stále týž: totiž pozornost veřej-
nosti alespoň na pár dní zaměřit 
na činnost desítek rozmanitých 
organizací a spolků, které se sys-
tematicky, po celý rok zabývají 
mimoškolní výchovou nejmladší 
generace. Bambiriáda jim skýtá 
bázi, na níž tato sdružení zájem-
cům předvedou, co všechno mo-
hou právě u nich děti zažít, čemu 
se přiučit, jaké vlastnosti nabýt 
a rozvinout. Stručné charakteris-
tiky jednotlivých členských sdru-
žení České rady dětí a mládeže 
lze nalézt na internetové adrese 
www.crdm.cz.

Na Bambiriádu se lidé budou 
moci vypravit do některého z ná-

sledujících měst: České Budějovi-
ce, Cheb, Chomutov, Chrudim, 
Jihlava, Liberec, Náchod s po-
bočkou v Rychnově n. Kněžnou, 
Ostrava s pobočkami ve Frýd-
ku-Místku, Havířově a Třinci, 
Plzeň, Praha, Příbram, Zábřeh 
na Moravě a Zlín. 

Nad letošním ročníkem převzala 
opět záštitu paní Livia Klausová, 
manželka prezidenta republiky, 
předseda vlády Jan Fischer, mís-
topředseda vlády a ministr obrany 
Martin Barták a náčelník Generál-
ního štábu AČR armádní generál 
Vlastimil Picek. Novým generál-
ním partnerem celé akce se stala 
Pojišťovna České spořitelny.

Celostátní přehlídka volnočaso-
vých aktivit se letos v duchu výše 
uvedeného motta přemění v „in-
formační centrum,“ kde by se měl 
každý návštěvník dozvědět, kde se 
nachází nejbližší oddíl či klubovna 
dětského sdružení a kudy se tam 
nejlépe dostane. Vstup na akci je 

jako vždy bezplatný. Bambiriádní 
vstupenky navíc pokaždé nabízejí 
držitelům možnost volného či zlev-
něného vstupu do vybraných kul-
turních a památkových objektů. 
O akci bývá každoročně značný 
zájem – jen v loňském roce ji v ce-
lé ČR navštívilo přibližně 200 000 
lidí. Převážnou část z nich pocho-
pitelně tvořily děti s rodiči, re-
spektive žáci a žákyně základních 
škol.

Další informace na adrese 
www.bambiriada.cz. 

O přípravách akce a jejím prů-
běhu obvykle referuje také zpra-
vodajský server ČRDM Adam 
(www.adam.cz).

tisková zpráva ČRDM
ilustrační foto 

archiv Bambiriády Jaroměř

12. Bambiriáda provede děti nabídkou pro volný čas 

Připojíte se k humanitární sbírce ČRDM? 
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Vážená členská sdružení, 
tímto článkem bych chtěl navázat na zprávu z po-
sledního 31. Valného shromáždění České rady dětí 
a mládeže (5. listopadu 2009), ve které jsme krátce 
představili zákon 111/2009 Sb., o základních regis-
trech. 
V souvislosti s tímto zákonem je s účinností od 
1. 7. 2010 novelizován i zákon č. 83/1990 Sb., 
o sdružování občanů, a to § 9. Novela ukládá novou 
povinnost Ministerstvu vnitra – evidovat kromě ob-
čanských sdružení i jejich organizační jednotky, kte-
ré jsou oprávněny jednat svým jménem (viz § 9 odst. 
2 ZoSdr.) a dále ukládá organizačním jednotkám, 
oprávněným jednat svým jménem, do 15 dnů:

• oznámit název, sídlo a datum vzniku
• oznámit datum zániku
• oznámit změnu názvu  nebo sídla  (viz § 9 odst. 

3 ZoSdr.) 

Jelikož jsme se setkali s výkladem JUDr. Hany 
Frištenské z Rady vlády pro NNO, že tímto zápisem 
vznikají z organizačních jednotek občanských sdru-
žení zcela nezávislé právnické osoby, obrátili jsme 
se na advokátní kancelář, která nám poskytuje 
právní služby, s žádostí o výklad. 
Mgr. Alena Hájková, advokátka, odpověděla, že se 
registrací u MV postavení organizačních jednotek 
sdružení nemění.
Ne, nevznikají – zákon to neříká, ale dal by se tak 
vykládat. Nicméně takový výklad není příliš pře-
svědčivý, protože je založený prakticky pouze na 
tom, že organizační jednotky občanských sdružení, 
které jsou oprávněné jednat svým jménem, budou 
nadále evidovány ministerstvem stejně jako občan-
ská sdružení samotná a že tyto organizační jednotky 
dostanou vlastní IČ (identifi kační číslo osoby). To ale 
nestačí, protože jednotka jako taková podléhá ob-
čanskému sdružení, užívá ke svému označení i jeho 
název, řídí se jeho stanovami atd. Vznik nezávislých 
právnických osob z organizačních jednotek občan-
ských sdružení také rozhodně není cílem nového 
zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ani 
související novelizace zákona č. 83/1990 Sb., o sdru-
žování občanů. 
Nové povinnosti vyplynou z připravovaného „zákona 
o veřejně prospěšných organizacích“ a na organizač-
ní jednotky se budou vztahovat právě proto, že jsou 
organizačními jednotkami toho kterého sdružení. Slo-
vy věcného záměru k zákonu o VPO: „Režimu (z ně-
hož povinnosti vyplývají) podléhá v případě zápisu 
statusu veřejné prospěšnosti právnická osoba včetně 
organizačních jednotek.“ – I z této věty, dle mého 
názoru, jasně vyplývá, že zákon rozhodně nepočítá 
s tím, že by byly organizační jednotky považovány 
za nezávislé subjekty.
V souvislosti se započetím evidence na Ministerstvu 
vnitra oslovila ČRDM odbor sdružování s žádostí 
o informace, jakým způsobem máme hlásit aktua-
lizace u našich organizačních jednotek. Začali jsme 
s odborem řešit proces, jakým mohou organizační 
jednotky zmocnit ústředí organizace k podání zpráv 
do registru, jaké jsou sankce, veřejný přístup do 
registru a další podrobnosti. Poslední e-mail, který 

jsem obdržel z MV, však dal věcem trochu jiný směr:

Vážený pane Sedláčku,
v důsledku novely zákona č. 111/2009 Sb., o zá-
kladních registrech, konkrétně § 65 odst. 4 se lhůta 
k naplnění údajů do registru osob mění z 12 na 24 
měsíců od účinnosti zákona, tj. na 1. 7. 2012. Provoz 
registru osob do této doby je pouze zkušební. V této 
souvislosti jsou Vaše dotazy předčasné a další po-
drobnosti Vám v této chvíli nedokážeme sdělit. Pro 
Vaši informaci uvádíme, že veškeré změny u organi-
začních jednotek však můžete sdělit Českému statis-
tickému úřadu.

S pozdravem, Mgr. Eva Dianišková

Co z toho praktického vyplývá? Pokud máte na 
úrovni organizačních jednotek ně-
jaké změny, nahlaste to statistic-
kému úřadu co nejdříve. Je to totiž 
snadné a rychlé. V případě MV to 
už tak jisté není, jak se některá 
sdružení přesvědčila při snaze 
zaregistrovat mírně aktualizované 
stanovy.

Tedy závěr. Nestahujme kalhoty, brod je, zdá se, 
ještě pořádně daleko a nakonec může být s regist-
rem na MV vše jinak. Máme zde další skvělý zákon, 
který nejen že je, zdá se, celkem nepromyšlený, ale 
hlavně odporuje tomu, po čem již delší dobu nezis-
kový sektor volá: Veřejný rejstřík, kde by bylo mož-
né ověřit aktuální údaje o sdružení i jeho organizač-
ní jednotce, včetně osoby oprávněné jednat, vedený 
nezávislým orgánem, tak, jak tomu je u obchodních 
společností. Občas se občanská sdružení setkávají 
s výtkou, že vstupovat do právních svazků s nimi je 
velmi nepřehledné a rizikové. Stát však toto prostře-
dí spoluvytváří. Je to snad záměr? 

Aleš Sedláček, předseda ČRDM

 Poznámky k zákonu 111/2009 Sb., o základních registrech

Roháček

1. Značka poloměru. – 2. Baže. – 3. Hon. 
– 4. TAJENKA. – 5. Jméno hlavního hrdiny 
Remarqueova románu Vítězný oblouk.              (maj) 

(V tajence se skrývá název jednoho z členských 
sdružení ČRDM)
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Není to tedy vskutku obvyklé, 
že by se na půdě ČRDM 
vyskytovali velvyslanci. Sešli jsme 
se už s představiteli Jihoafrické 
rebubliky, Korejské rebubliky, 
Tchajwanu, ale nikdy to nebylo 
u nás v kanceláři. 

V družném hovoru, který trval 
skoro dvě hodiny, jsme se sezná-
mili se situací na poli práce s dět-
mi a mládeží v České republice 
a Tunisu. Pan velvyslanec Kamel 
Haj Sassi prošel mládežnickým 
sdružením, zastával funkci před-
sedy národní rady mládeže, pak 
pracoval na ministerstvu školství, 
vnitra, na vládních postech i v so-
ciálním fondu, který má na sta-

rosti boj s chodobou. Před rokem 
přijal od prezidenta jmenování 

 Návštěva tuniského velvyslance v ČRDM

a stal se velvyslancem v České 
republice. Dodnes je činný v ně-
kolika občanských sdruženích 
nerůznějšího zaměření. 

Naši zemi zná a má velmi rád. 
Nyní se snaží hledat oblasti spo-
lupráce na poli mládeže. Měl by 
zájem iniciovat výměny mladých 
lidí mezi Českou republikou a Tu-
nisem. Zatímco po linii univerzitní 
již nějaké kontakty probíhají, ne-
formálně zatím velmi zřídka. Do-
mníváme se, že potenciální spo-
lupráce je zajímavá a že by mohla 
probíhat v podobném formátu 
jako s Koreou nebo Izraelem.

Tímto tématem se bude dále 
zabývat zahraniční komise ČRDM 
a budeme vás samozřejmě infor-
movat o možnostech zapojit se. 

Schůzky 25. 2. 2010 se účastnil 
za ČRDM Aleš Sedláček, předse-
da, Ondřej Šejtka, místopředseda.

 
Aleš Sedláček, předseda ČRDM

foto Lucie Celbová

V předchozích letech se uskutečnily již tři ročníky soutěže. Jejich výsledky, prezentace prací a další 
dokumenty najdete na www.adam.cz/mavlast.
Soutěž je vyhlašována v osmi různých tematických kategoriích od prostého mapování památek, přes 
jejich propagaci až po reálnou záchranu. Kromě toho je členěna do tří kategorií podle věku autorů prací 
a mohou se jí zúčastnit jednotlivci i kolektivy. 
Řád soutěže, přihlášku, nominační formulář a další informace najdete na www.adam.cz/mavlast. 

Právě k péči o kulturní dědictví chce motivovat zejména mladou generaci 
soutěž

Má vlast v srdci Evropy – poznej ji a chraň

Není vám lhostejné, jak naše země vypadá? Chcete, aby památky nechátraly a aby je nikdo neničil?

Vyhlašuje ji Česká rada dětí a mládeže a Památková komora ve spolupráci 
s dalšími partnery.

Zleva: místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka, předseda ČRDM Aleš Sedláček a tuniský 
velvyslanec Kamel Haj Sassi s tlumočnicí 
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Letní dům doprovází mladé lidi z dětských 
domovů na jejich cestě k samostatnému a pl-
nohodnotnému životu Občanské sdružení Letní 
dům pomáhá připravovat mladé lidi starší pat-
nácti let na samostatný život po odchodu z dět-
ského domova. V rámci projektu Spolu o krok 
dále jim nabízí pobyty 
v tréninkovém bytě 
v hlavním městě, kde si 
během víkendů mohou 
vyzkoušet, co je po od-
chodu z dětského domo-
va čeká, a individuální 
doprovázení zaměřené 
na pomoc v konkrétních 
situacích. 

První pracovní zkušenost Emy

Ema byla jedna z prvních, kdo se do individuálního 
doprovázení zapojil. Díky její motivaci a podpoře je-
jích blízkých a pracovníků Letního domu byl pro Emu 
odchod z dětského domova snadnější. U dlouhodobé-
ho partnera Letního domu, společnosti Sodexo, dosta-
la Ema nabídku práce. Podařilo se pro ni zajistit také 
bydlení i zaplnit volný čas. 

Práce ve stravovacím provozu ve fi rmě Sodexo byla 
pro Emu první pracovní zkušeností. Nástupu do za-
městnání předcházel pracovní pohovor a prohlídka 
provozu. Ema pracovala na plný úvazek čtyři měsíce. 
Nyní, když už Ema pracuje „o dům dál“, je čas na 
zhodnocení, co tato spolupráce přinesla. 

Na mé dotazy odpovídá Jana 
Plessingerová, koordinátorka 
projektu Spolu o krok dále v Ob-
čanském sdružení Letní dům.

Jak za Letní dům hodnotíte 
zapojení Emy v Sodexo?

Myslím si, že fi rma Sodexo 
přišla s velice dobrou myšlen-
kou a nabídkou, když zpro-

středkovala Emě zkušenost pracovního pohovoru 
a prvního zaměstnání. Cením si toho o to víc, že 
nešlo o materiální dar, ale o podporu mladého člo-
věka v začátcích samostatného života. V době, kdy 
chodila do zaměstnání, se Ema mohla učit spoustě 
nových věcí. Pracovníci provozu se jí věnovali při 
zaškolování, jiní jí pomáhali s vyřizováním dalších 
náležitostí. Za vlídný přístup a podporu Emy bych 
chtěla všem zaměstnancům fi rmy poděkovat.

Co podle Vás tato spolupráce Emě přinesla?
Čtyři měsíce v zaměstnání byly myslím pro Emu 

plné mnoha nových zkušeností nejen v oblasti vzta-
hů na pracovišti. Podle mého názoru bylo podstat-
né, že Ema po odchodu z dětského domova nemu-
sela žít v nejistotě – měla zajištěnou práci a první 
měsíce pevně daný rytmus. Vedle práce na plný 
úvazek si Ema zvykala na samostatné bydlení, péči 
o domácnost a na orientaci ve velkém městě. Založi-
la si účet v bance a učila se zacházet s výplatou. 

Z mého pohledu byla práce v Sodexo pro Emu jed-
ním ze záchytných bodů a také jakýmsi „tréninko-

vým“ obdobím po odchodu z dětského domova.  

Čtyři měsíce není dlouhá doba…
Někomu se to může zdát málo, ale já si myslím, 

že vše proběhlo úspěšně a respektuji Emino roz-
hodnutí jít dál a vyzkoušet nové zaměstnání, získat 
srovnání. Ema odcházela z dětského domova v de-
vatenácti, v době, kdy většina jejich vrstevníků žije 
s rodiči. 

Vždy si představím sebe. Tou dobou jsem začínala 
další studium, bydlela u rodičů a přivydělávala si na 
brigádách. Nemusela jsem se ještě živit. Mohla jsem 
se učit postupně – od brigády po stálé zaměstnání 
a vlastní bydlení.

I když jsem již několik let samostatná, vím, že 
když si s něčím nevím rady nebo přijdu o práci, 
mám rodinu a přátele, kteří mi pomohou. 

Proč Letní dům pomáhá mladým lidem po od-
chodu z dětských domovů? 

Mladí lidé, kteří opouštějí dětský domov, se ocitají 
v náročné životní situaci.

Mají za sebou často jen krátkou praxi z „učňáků“. 
Chybí jim zkušenosti a podpora rodiny tak, jak ji 
známe my. Život „na vlastní pěst“ je o to těžší, že 
z dětského domova odchází do dalekých měst, kde 
nikoho neznají a kde nemají mnoho přátel. 

Nemají čas se vše postupně učit. Potřebují nastou-
pit co nejrychleji do zaměstnání, aby zaplatili byd-
lení. Nemohou si dovolit ztratit zaměstnání, protože 
nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti. Když 
jim dojdou prostředky, musí vše zvládnout sami. 

Obdivuji každého z nich, kdo se dokáže v 19 le-
tech postavit plně na vlastní nohy. Můj názor tedy 
je, že si tito lidé zaslouží podporu. Proto věřím, že 
spolupráce Letního domu se společností Sodexo 
bude nadále pokračovat.

Příležitost ke zhodnocení 
spolupráce dostává také 
paní Ivana Roštínská, 
personální ředitelka 
společnosti Sodexo.

Jméno projektu „Ema“ zůstává, protože ona byla 
první.

Na začátku jsme se dohodli s Letním domem na-
vázat spolupráci ve smyslu pomoci mladým lidem 
vstoupit do reálného života a projekt jsme pojme-
novali podle Emy. Cítili jsme, že naše myšlenka je 
správná, smysluplná a v souladu s fi remními hod-
notami. Po uplynutí několika měsíců již nejde jen 
o teoretický plán na papíře, o cizí dívku jménem 
Ema; Ema se stává „naší“ Emou. 

Člověk, který vyrůstá v běžném prostředí, si nedo-
káže ani představit, s čím vším novým Ema musela 
zápasit. Cizí prostředí, doprava, ranní pravidelné 
vstávání, nákupy, banka, pošta… A hlavně zodpo-
vědnost – každý den přijít do práce a odvést výkon, 
který po něm požaduje nadřízený a kolektiv. Strašně 
moc věcí najednou, opakující se každý den.

Ema byla vhozena do vody a musela plavat, i když 
s pomocí. A my jsme pyšní nejen na sebe, ale hlavně 
na Emu, že to dokázala. Zpočátku byla nejistá, ner-
vózní, nevěděla, jak přistupovat ke svým kolegům, 
kteří ji učili pracovat. Ale cítili jsme, že bariéry po-
stupně mizely. Ema se zdokonalovala v pracovních 
činnostech, mluvila více s kolegy, dostávala nové 
úkoly. 

Pomohli jsme jí uvědomit si, že práce je nedílnou 

  Spolu o krok dále
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Kniha s názvem Oppidum 
České Lhotice aneb Putování 
za Kelty na Chrudimsku je ur-
čena především dětem a mládeži. 
Kromě populárně-naučných textů 
o době laténské přináší čtenářům 
také historické testíky, v nichž si 
mohou ověřit své znalosti a celou 
řadu barevných ilustrací. Knihu 
si můžete objednat přímo v IC Na-
savrky nebo zakoupit v knihku-
pectví Kosmas či Luxor. Přejeme 
Vám příjemné čtení! 
Publikace je určena především žá-
kům základních a středních škol. 
Jejím hlavním tématem je obecná 
charakteristika keltské civilizace 
a kultury. Jednotlivé fenomény 
jsou demonstrovány na příkla-
dech nálezů a lokalit z území 
Chrudimska a Pardubicka. Velká 
část knihy je pak věnována jedi-

  O. s. Boii vydalo novou publikaci o Keltech
nému východočeskému oppidu, 
oppidu České Lhotice. Za každou 
kapitolou následuje několik otá-
zek a úkolů, na nichž si čtenář 
prověří právě nabyté znalosti. 
Text je doprovázen barevnými ob-
razy ze života Keltů, nechybí ani 
slovníček základních pojmů nebo 
doporučená literatura.

O novou kni-
hu Oppidum 
České Lhotice 
aneb Putování 
za Kelty na Chrudimsku, kterou 
vydalo občanské sdružení Boii, 
můžete nyní soutěžit! Na webo-
vých stránkách www.chrudim-
ka.cz a www.beltine.cz  naleznete 
soutěžní otázky. Neváhejte a zís-
kejte nejnovější publikaci o Kel-
tech!

Anna Frantalová, Boii

součástí života. Moc nás těší, že jsme byli ti první. 
I když už s námi Ema nepracuje, víme, že na nás 
určitě nezapomene a bude na nás vždy vzpomínat 
v souvislosti s prvními kroky v samostatném životě. 

Rozhodli jsme se pomáhat dalším dětem při vstu-

pu do dospělosti. Jméno projektu Ema zůstává, pro-
tože ona byla první. 

Emě přejeme jen to NEJ, ať prožije krásný život. 

Martina Bromová, Letní  dům

 Dva dobrovolníci programu Make a Connection oceněni
Šestnáct dobrovolníků z Králo-
véhradeckého a Pardubického 
kraje bylo v rámci Dne D oceněno 
14. března 2010 ve Východočes-
kém divadle Pardubice. Jsou mezi 
nimi i dva absolventi dobrovol-
nického programu Make a Con-
nection – Připoj se. Prvním z nich 
je Vojtěch Kmošek ze Sebranic 
u Litomyšle za obnovu a rozvíjení 

kulturního života v obci, dru-
hým Lucie Šárovcová z Mikulovic 
za velkou péči o opuštěné psy. 
„Oba dobrovolníci patří k nej-
mladším, kteří ocenění získali. 
Zároveň tak ukázali, že dnešní 
mladí lidé jsou aktivní a nemyslí 
jen na sebe. Jsem moc rád, že 
toto ocenění získali, protože si ho 
zaslouží,“ říká jejich nominující 
Roman Málek z chrudimského 
Občanského sdružení Altus. 
Informace na www.pripojse.cz. 

-rm-
Vojtěch Kmošek (*1989)
Je dobrovolníkem v malé obci 
Sebranice u Litomyšle, kde se 
stará s bratrem a celou rodinou 
o kulturní život v obci. Prostředky 
z programu Make a Connection 
– Připoj se mu umožnily pořádání 
akcí např. s problematikou pravě-
ku, kultury Keltů (např. výstavba 
pece, kde pro veřejnost pekli s přá-
teli chléb, nebo Den pravěkých 
řemesel), následovala obnova tra-
dic v obci – pořádání Dožínek, ale 
třeba i sečení obilí. 
(na foto z Dožínek vlevo)

Lucie Šárovcová (nar. 1987)
Je velmi zodpovědnou vášnivou 
ochránkyní opuštěných psů. Se 
svojí maminkou Romanou Vojířo-
vou si velmi často brala psy z útul-
ku domů. Nakonec se obě odstě-
hovaly do rodinného domku, aby 
opuštěným psům mohly nabídnout 
větší prostor. 
Kromě toho je Lucie i pořadatelkou 
řady akcí. 
(na foto z Voříškiády 2009 vpravo)
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 ze sdružení

Novým pražským arcibiskupem 
byl jmenován dosavadní králové-
hradecký biskup Mons. Dominik 
Duka. V úřadu vystřídá kardinála 
Miloslava Vlka. 

Dominik Duka se narodil 
26. 4. 1943 v Hradci Králové. 
V roce 1970 přijal z rukou kar-
dinála Štěpána Trochty kněžské 
svěcení a již v roce 1975 mu byl 
odňat státní souhlas k duchovní 
správě. Pracoval pak 15 let jako 
rýsovač v továrně Škoda-Plzeň. 
Současně spolupracoval na zří-
zení tajného řádového studijního 
centra a organizoval náboženskou 

Hnutí Brontosaurus 
a brontosauří 
dětský oddíl Vlkani 
vyhlašují další 
ročník této soutěže. 

Zúčastnit se může 
kdokoliv, kdo rád 

kreslí, fotí či literárně tvoří a není 
mu lhostejný vztah člověka a pří-
rody. Téma je letos vskutku mys-
tické – „Dech přírody“.  
Mělo by mladičkým tvůrcům 
vdechnout do mysli a do díla le-
gendární Matku přírodu a pomoct 
jim uvědomit si, že snad i příroda 
a všechny její části mohou být 
živými bytostmi. Aby se k příro-

dě naučili slušně chovat a aby 
si ji zamilovali a uměli se s ní 
bavit, ale také chápat její potřeby 
a chránit ji. 
Zájemci naleznou v zadání  množ-
ství výtvarných technik a literár-
ních stylů, ze kterých si mohou 
vybrat a které jsou blízké jednot-
livým věkovým kategoriím. Každá 
z těchto kategorií nese ještě své 
zvláštní podtéma, jako je napří-
klad jarní příroda, dary a síla pří-
rody a další. 
Více informací o soutěžních pod-
mínkách a celá znění témat na-
jdete na webové adrese: 
www.brdo.brontosaurus.cz

Uzávěrka soutěže je 3. května 
2010. 
Slavnostní vyhlášení výsledků 
bude provázet bohatý program 
a samozřejmě i výstava těch nej-
lepších prací. Tyto, a mnohé další 
práce také vystavíme na nejrůz-
nějších místech naší republiky. 
Na vítěze čekají pěkné a zajímavé 
ceny. 
Těšíme se na vaše práce 

Hnutí Brontosaurus

 Hnutí Brontosaurus – 16. ročník soutěže Máme rádi přírodu

Ukázka vítězných prací 
ze soutěže r. 2007 
na téma Paměť krajiny: 

vlevo Veronika Kožušníková, 
2. místo, 
vpravo Pavel Kocman, 1. místo. 

činnost mladé generace na celém 
území Československa. V letech 
1981–1982 byl uvězněn v plzeň-

 Duchovní správce Kolpingova díla ČR pražským arcibiskupem 
ských Borech za řádovou činnost, 
organizování studia dominikán-
ských kleriků, samizdat, aktivitu 
a spolupráci se zahraničím. V ro-
ce 1998 byl jmenován královéhra-
deckým biskupem a v roce 2004 
litoměřickým apoštolským admi-
nistrátorem. 

Dne 7. 11. 2009 byl shromáž-
děním členů zvolen novým du-
chovním správcem Kolpingova 
díla ČR a 5. 12. 2009 slavnostně 
inaugurován v Bazilice Nane-
bevzetí Panny Marie ve Žďáře 
nad Sázavou. Stal se tak v pořadí 
třetím duchovním správcem KD 
ČR po želivském opatovi Vítu Bo-
humilu Tajovském a P. Františku 
Fráňovi. 

Našemu novému otci arcibisku-
povi jménem všech členů Kolpin-
gova díla blahopřejeme a vypro-
šujeme hojnost Božího požehnání 
v jeho novém úřadě. 

Kolpingovo dílo ČR 
foto archiv sdružení
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      zamířeno jinam / inzerce
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Regionální kola soutěže Zpěváček 2010 jsou 
v plném proudu
V únoru proběhla v řadě obcí a měst i v dětských 
souborech místní, městská, oblastní kola a přehlídky 
soutěže dětských zpěváků lidových písní Zpěváček 
2010. V březnu až dubnu 2010 se uskuteční Regio-
nální kola soutěže ve 13 regionech. Vyvrcholení (se-
mifinále i finále) XVI. ročníku přehlídky a XI. ročníku 
Celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní 
Zpěváček 2010 se uskuteční, stejně jako loni, v láz-
ních Velké Losiny ve dnech 14. až 16. května 2010.
               -mkr-

Pavel Trantina: 
„Uganda – země bohatství 
a chudoby“
V zasedací místnosti Čes-
ké rady dětí a mládeže se 
11. března 2010 se uskuteč-
nila beseda, jejímž ústředním 
tématem byla cesta býva-
lého předsedy ČRDM Pavla 
Trantiny do Ugandy. V zemi 
ležící ve vnitrozemí afrického 
kontinentu pořídil mnoho 
fotografií, kterými zpestřil 
své zajímavé vyprávění. Do 
Ugandy nevyrazil jen jako 
pouhý turista; jeho cesta byla 
spjata s činností Arcidiecézní charity Praha, konkrét-
ně s jejím programem Adopce na dálku. Arcidiecézní 
charita Praha totiž pomáhá i v Ugandě. I tam buduje 
školy a nemocnice, a v rámci programu Adopce na 
dálku tak mohou Češi finančně podporovat studia 
ugandských dětí. Pavel Trantina se zmínil i o mož-
nosti pomáhat v Ugandě jako dobrovolník v některé 
tamní nemocnici či škole.

Lucie Celbová 

Hry, sporty a tradice ve Španělsku
Občanské sdružení Hodina H z Pelhřimova se stalo 
partnerem projektu Hry, sporty a tradice, který po-
řádala skupina mladých lidí z horské vesničky Torre 
Pedro. Projekt se konal v městečku Molinicos v oblasti 
Castilla la Mancha. Španělský horský region přivítal 
celkem 20 mladých lidí ze čtyř zemí Evropy, jmeno-
vitě jsou to Španělsko, Česká republika, Portugalsko 
a Estonsko. Všichni mladí lidé se mohli věnovat 
programu zaměřenému na hry, sporty a tradice celý 
jeden týden díky finanční podpoře programu Mládež 
v akci. 

Eva Havlíčková – Hodina H

Město dětem – brožurka 
se povedla
Nedělám si přehnané iluze, 
že každý z komunálních 
politiků, kterému se dostane 
útlá publikace Město dětem 
do rukou, prozří a stane se 
zarytým příznivcem našich 
spolků. Je ale fakt, že še-
desátistránková publikace 
mapuje oblast, která je pro 
neziskový sektor zrovna 
životně důležitá. Jedenáct 
komunálních politiků nebo 
úředníků radnic tu anonym-
ně odpovídá na vše, co sou-
visí s poskytováním podpory 
pro děti a mladé lidi v městech či městečkách. 
Je zajímavé si přečíst, na čem se shodnou responden-
ti z malých obcí (Dobříš či Roztoky) třeba s úředníky 
pražského magistrátu...

Tomáš Novotný – předseda Asociace TOM

Sedm učitelek bude bojovat  ve finále o titul 
Zlatý Ámos 2010
V letošním roce budou ve finále ankety o nejoblíbeněj-
šího učitele ČR usilovat o ámosovské tituly Eko Ámos, 
Média Ámos, Ámos sympaťák, Dětský Ámos a Zlatý 
Ámos sedm učitelek. Jsou jimi: Martina Čiklová (Mo-
ravská Ostrava), Helena Chmelařová (Liberec), Zuza-
na Kunclová (Podmokly Děčín), Vladimíra Matějková 
(Třebíč), Bronislava Pechánková (Šternberk), Miluše 
Šafářová (Fryšták) a Romana Vlková (Ostrava). Vý-
sledky ankety budou známy 26. března – tou dobou 
bude tato Archa již v tiskárně... Na snímku jsou fina-
listky spolu s ministryní školství Miroslavou Kopico-
vou (vpravo).     DTA

Expedice Pohledec
I nevidomí si mohou užít výpravu na běžky. Ve dnech 
5.–7. února 2010 uspořádalo občanské sdružení 
Život trochu jinak letos první sportovní akci – Zimní 
běžkování. Kolem čtvrté hodiny přebíráme skaut-
skou klubovnu v Pohledci u Nového města na Moravě 
a shazujeme ze zad těžké batohy. Spolu se Sukym se 
pouštíme do vaření, zatímco Maruška, Pavla a Helča 
nás pozorují s úsměvem na tváři. Večer si chvíli poví-
dáme a hrajeme na kytary, ale nakonec se rozhodne-
me načerpat síly na zítřejší výlet. 

Roman Štěpánek, o.s. Život trochu jinak




