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Spektrum akti vit a činností , kterým se 
dnes mladí lidé mohou ve svém vol-
ném čase věnovat, nebylo snad nikdy 
pestřejší. Stále častěji se potkávám 
s přáteli, kteří hned po škole spěcha-
jí do klubu mladých manažerů, poté 
na setkání se svými spolužáky v rámci 
jejich studentské společnosti  a večer 
třeba zajdou na přednášku o street-
artu, kterou pro ně zprostředkovalo 
sdružení, jehož jsou členy. Kromě toho 
se minimálně jednou ročně účastní 
mezinárodní mládežnické výměny se 
svými vrstevníky z celé Evropy, kde 
vždy navážou nová přátelství, získa-
jí příležitost poznat zajímavá místa 
a seznámit se s místní kulturou. Neo-
cenitelné zážitky a zkušenosti  z těchto 
akti vit jsou pak často zdrojem moti -
vace k tomu, aby se pusti li do příprav 
vlastního projektu, a dali tak možnost 
objevovat svět dalším mladým lidem.

Škola všechno 
nenaučí
Jako člen organizace, která pravidelně 
připravuje obdobné akce na národní 
i mezinárodní úrovni, jsem za-
stáncem akti vit, které mladým 
lidem pomáhají s rozvojem jejich do-
vedností  a schopností . Především pak 

takových, které se ve škole ani v rodině
nemají možnost naučit. Zpětná vazba
(nejen) od našich účastníků nám dává
na vědomí, jak poziti vní vliv na ně měla
parti cipace na těchto akcích. Velmi in-
spirující jsou rovněž osobní rozhovory
s předchozími účastníky, při kte-
rých se dozvíte, jak je přítomnost
v daných organizacích obohati la.

Jsou však rovněž mezi námi sdru-
žení, která svým působením, ať už
přímo nebo nepřímo, podporují za-
městnanost mládeže a uplatňování 
absolventů na trhu práce. Jistě není 
novinkou, že stále mnoho mladých
lidí má velké potí že při hledání prá-

ce a čelí vysoké úrovni ekonomic-
ké nejistoty. Častým důvodem ne-
ochoty zaměstnavatelů přijímat na
určité pozice mladší kandidáty je
zejména nedostatek zkušeností  nebo
chybějící jazyková vybavenost.

Bonus pro 
zaměstnání
I zde však může výrazně pomo-
ci činnost organizací, věnujících se
mladým lidem, kteří mají zájem
o daný profesní obor a jsou ochotni
věnovat svůj čas a energii sebezdoko-
nalování a získávání zkušeností . Ať už
se jedná o spolky sdružující technolo-
gické nadšence, projekty na podporu
fi nanční gramotnosti , iniciati vy pod-
porující mladé lidi se zájmem o podni-
kání nebo sdružení vysílající studenty
na stáže do zahraničí, jejich činnost
může výrazným způsobem pomoci
mladým lidem uplatnit se v daném
oboru. Řada účastníků, kteří prošli
jedním z našich projektů na podporu
talentovaných mladých lidí se zájmem
o internet a počítače, dnes patří mezi
špičkové odborníky, zaměstnance me-
zinárodních společností  nebo úspěšné
internetové podnikatele.

Jsem velmi rád, že i tyto organizace
a jejich projekty získávají poziti vní 
ohlasy jak ze strany členů, tak ze stra-
ny rodičů a široké veřejnosti . Podpora
neformálního vzdělávání, mezinárod-
ní spolupráce v oblasti  mládeže nebo
akti vity na zvyšování ekonomické gra-
motnosti  obyvatelstva formou projek-
tů pro mládež jsou dnes také progra-
mové složky mnoha insti tucí a jejich
naplňování patří do priorit různých
světových organizací.

Pokud se i vy rozhodnete, že budete
část svého volného času věnovat po-
dobným činnostem, určitě tí m přispě-
jete ke svému osobnímu, a možná poz-
ději i profesnímu rozvoji.

Kamil Zeman

Autor je členem představenstva ČRDM
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Naše téma

Romská debatní liga je vzděláva-
cí program organizovaný Asociací 
debatních klubů, o. s. za podpory 
Open Society Institute New York 
a Open Society Fund Praha. 

V návaznosti na nejlepší tradici vzdě-
lávání prostřednictvím soutěžní de-

baty navazuje na stejně úspěšný pro-
gram Debatní liga, určený zejména 
studentům středních škol.

Soutěžením se účastníci nenásilnou 
formou učí obhajovat své názory 
a prezentovat je na veřejnosti, vy-
hledávat, zpracovávat a používat 
informace, věcně oponovat. Stá-
vají se sebevědomými a znalými. 
A přitom je to zábava! Dlouhodobé 
zkušenosti ze zahraničí ukazují, že vý-
uka prostřednictvím debaty podpo-
ruje učení zahrnutím prvků volnoča-

sové aktivity a zejména soutěživosti.

Debata (nejen) v Romské debatní lize 
má přesně daná jednoduchá pravidla. 
Proti sobě nastoupí dva dvoučlen-
né týmy, jejichž úkolem je v daném 
tématu najít a pojmenovat problém 
a navrhnout jeho řešení. To se pak 
následně pokusí obhájit v konkurenci 
řešení druhého týmu. Témata vybírá-
me v bezprostředním okolí, v běžném 
životě každého z účastníků soutěže. 

Samotné debatě samozřejmě před-
chází zaškolení i faktická příprava. 
Nejúspěšnější jsou v Romské debatní 
lize – podobně jako v ostatních de-
batních soutěžích – ti debatéři, kteří 
na svém zlepšování dlouhodobě sami 
pracují i mimo organizované ligové 
turnaje.

Odměnou za snažení celostátního 
koordinátora a necelé desítky stá-
lých lektorů – dobrovolníků Asocia-
ce debatních klubů je zlepšení spo-
lečenského uplatnění absolventů 
programu. Jen máloco potěší více, 
než zjištění, že mezi trojicí finalistů 
v nominacích na ocenění Gypsy Spi-
rit za nejlepší volnočasovou aktivitu 

pro romskou mládež pro rok 2010
byl vedle Asociace debatních klubů
s Romskou debatní ligou rovněž je-
den z bývalých absolventů tohoto
vzdělávacího programu.

Vlastimil Waic

Autor je ředitelem soutěží Romské debatní ligy 

a PR konzultantem Asociace debatních klubů, o. s.

Kotlíky a podsady vnímám jako téma letních prázdnin. Již před lety jsem 
„vyženil“ místo mezi vedoucími v jednom turistickém oddílu v rámci 
Pionýra, přesto však tábornické dovednosti identifikuji více se zábavou, 
než s přínosem k životu v současné společnosti. Během školního roku tedy 
zůstávám věrný práci s mládeží, ale namísto výuky obsluhy dvoumužné pily 
se věnuji výuce soft-skills – komunikačních a společenských dovedností roz-
víjených nejen u talentovaných středoškoláků, ale i u mládeže romské 
v rámci Romské debatní ligy.

Něco užitečného do života

české republiky
asociace debatních klubů

Posláním Asociace debatních 
klubů, o. s. je podporovat mravní, 
sociální a intelektuální rozvoj dětí 
a mládeže. Svého cíle dosahu-
jeme organizací mezinárodního 
Debatního programu Kar-
la Poppera. V duchu Poppe-
rovy teorie falzifikace ne-
hledáme debatou odpovědi, 
a už vůbec ne kompromisy. 
Spíše se snažíme učit klást otázky, 
a přiblížit se tak pravdě. Pod-
porujeme otevřené myšle-
ní a otevřenou společnost.
Zdroj: www.debatovani.cz
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Co může být na Velikonocích zajíma-
vého? Vždyť je to jen šeď, šeď (blá-
to), pak víkend a pak trochu červe-
né (myšleno pondělí)… Doufám, že 
účastníci našich tradičních velikonoč-
ních setkání si toto již nemyslí, stejně 
jako jsem já kdysi změnila názor. Fajn 
parta, to je předpoklad úspěchu kaž-

dé akce. Ovšem zažitý vlastní rituál, 
smyslem naplněné zvyky, ze kterých 
se vytvoří tradice – to je kapitál sku-
piny, který vrývá zážitky do paměti 
a táhne do budoucna. Velikonoce 
jsou v tomto výzvou.

První velikonoční 
setkání
Jako děvče jsem si svoje první ve-
likonoční setkání užívala, ovšem 
s obavami, co přijde nakonec. Ne-
jsem z kraje, kde by se mrskut ně-
jak zvlášť prožíval, tak mě netrá-
pily představy nějaké řežby. Spíš 
strach, že si mě ani nikdo nevšimne. 

Pro opačný případ jsem si přivezla
z domu nějaká čokoládová vajíč-
ka, abych neměla prázdné ruce.
Překvapilo mě, když na Bílou so-
botu organizátoři vypochodovali
z kuchyně s platy uvařených vajec.
Nastalo společné holčičí barvení 
a zdobení vajec. Bylo hezky, tak-
že u stolů venku. Paráda! Tedy pro
mě bylo paráda hlavně se dívat na
druhé, protože jsem poprvé vidě-
la zdobení voskem a dívat se bylo
snazší, než to zkoušet. Taky se barvilo
v mnoha nálevech, tolik by se mi jich
doma nechtělo ani rozdělávat. Vajec
bylo neskutečné množství, takže se
ke konci připojili i kluci. Pletli si mezi-
tím pomlázky.

Proutěný rituál
Ha, tou dobou jsem to vnímala jen
jako nějakou formalitu. Ale pozor.

To jsem si neuvědomovala, jaký je
to rituál! Holky tady nepotřebu-
jem… Starší kluci si už dávno předem
lámou hlavu, kde sehnat vhodné

proutky. Nesmí se podcenit včasné
namočení. Po společném chlapském
úsilí plavou v kádi s vodou desít-
ky hrdých exemplářů od snad de-

seticentimetrových až po giganty
(za ta léta už vím, že nejnebezpeč-
nější jsou spíše průměry) a čeka-
jí na pondělí. Podivovala jsem se,
proč je kluci tak klidně opouštějí – 
vždyť není nic snazšího, než pomláz-
ky zašantročit, a tak je odzbrojit!
Vlastně dodnes nevím, proč si to žád-
ná z nás nedovolí.

Jak probíhá pondělek, nebudu
rozepisovat. Ani skandál, ani nuda;
žádná dívka není ani zničená, ani
zapomenutá. Ostatně každý rok
je trošku jiný. Myslím, že to není 
na Velikonocích to nejdůležitější.
Znáte to moudro, že s kým si
o Velikonocích vyměníte kousek va-
jíčka (my to realizujeme při brun-
chi podobné snídani v neděli ráno),
s tím se za rok zase shledáte?

Marie Lukasová

vedoucí ze Střediska Radost, o. s.

Jako jsou letní prázdniny v průběhu roku školáka číslem jedna, tak je i letní 
tábor v činnosti našeho sdružení (Středisko Radost, občanské sdružení). 
Ale více už o „kotlíkách“ ani slovo, neboť rok má 12 měsíců a každý čas své 
příležitosti něco zažít a poznat. Jako třeba o Velikonocích…

Co je na Velikonocích radostné?

Naše téma
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Naše téma

Experiment „Do dna!“
Ve dnech 28. prosince až 1. ledna a letech 2010–2011 se uskutečnil vědecký 
experiment, mající za cíl držet skupinu zhruba dvou desítek jedinců 
v nezvyklých podmínkách a pozorovat jejich reakce.

Tento pokus dostal krycí podnázev 
Silvestr jinak alias Do dna. V nepříliš 
sterilním prostředí skautské základny 
v Červeném Hrádku u Sedlčan vznik-
la navzdory nepříznivým podmínkám 
laboratoř, v níž se po několik dní mí-
sily různé lidské povahy a osobnosti. 

Výsledná směs vykazovala harmo-
nickou vůni a barvu. Objevovaly se 
různé reakce jednotlivých prvků na 
různé podněty – někdo si přišel na 
své při venkovních pohybových akti-
vitách, jiný při vyrábění svíček, dis-
kuzích či zpěvu. Pokud je mi známo, 
žádná z reakcí nebyla tak mocná, že 
by daný jedinec vypěnil. Jak by také 

mohl, když nad všemi od začátku až 
do konce bděl velký Kekel... 

Nový rok byl nakonec přivítán la-
boratorně připraveným koktejlem 
podávaným ve velkých zkumavkách 
z toho, co si každý vypreparoval. 
Vstup do roku 2011 měl tedy různé 
příchutě, doufejme, že některé zů-
stanou pouze symbolické (jako třeba 
kyselost octa). 

Věřím, že mluvím i za ostatní členy 
výzkumného týmu – už se těšíme na 
další experiment!

Eva Svobodová

Život trochu jinak

Sdružení Život trochu jinak připravu-
je různé integrační aktivity nejen pro
své členy, ale i pro další mladé lidi 
se zrakovým či tělesným postižením
i bez něj z celé republiky. Více
snímků najdete ve fotogalerii na
www.zivotjinak.cz.
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Zatmění Slunce jsme v úterý 
4. ledna 2011 pozorovali i v Klášterci 
nad Ohří. Někteří měli speciální brý-
le, jiní staré diskety. Třídy mají okna 
právě na jihovýchod, takže jsme ne-
museli ani ven. Nejdříve Slunce bylo 
pod velkým mrakem, ale kolem půl 
deváté už začalo vykukovat a během 
deseti minut bylo vidět až do půl je-
denácté velice pěkně. Zkoušela jsem 
zatmění i fotit, bohužel jsem neměla 
filtr. Nakonec jsem při prohlížení fo-
tek zjistila, že na fotkách je díky lomu 
světla na čočce převrácený obraz za-
tmění Slunce, takže přece jen fotky 
do koše nepůjdou...

Klub Sluníčka – 
Petřvald
Sice nemáme žádné fotky, ale také 
Sluníčka z Petřvaldu pozorovala krás-
né zatmění. Ani jsme nemuseli ven, 
jsme na poschodí, tak jsme tento 
nádherný úkaz pozorovali přímo ze 
třídy s ostatními kamarády. Neměli 
jsme sice žádná speciální stínidla, ale 
protože debrujáři si ví vždy rady, oby-
čejnou svíčkou jsme si začernili ne-
hořlavé víčko z krabičky – a hotovo. 
Pozorovali jsme celý průběh úkazu. 
Samozřejmě, že s přestávkami, naše 

očička by to nezvládla. Myslím, že
někteří dospěláci nám určitě záviděli:
nic neviděli.

Klub FreeDek – 
Frýdek-Místek
Pozoruhodné částečné zatmění Slun-
ce 4. ledna 2011 jsme ve Frýdku
sledovali v dopoledních hodinách.
Slunce vyšlo v 7 hod 43 min 25 s.
V maximální fázi dosahovalo zatmění 
velikosti kolem 79 procent, a to ne-
vysoko nad jihovýchodním obzorem.
Měsíc Slunce zakrýval shora (zprava
doleva) a přes filtry jsme viděli sr-
pek Slunce natočený svou oblou částí 
k obzoru. 

Své pozorování jsme ukončili kolem
jedenácté hodiny (konec zatmění ve
Frýdku 10 hod 57 min 58 s).  Debrujá-
ři připravili pro účastníky pozorování 
diskety, tmavá sklíčka, a tak zatmění 
Slunce mohlo zhlédnout na schodech
školy nad ulicí Cihelní kolem 250 dětí 
a studentů.

Alena Tučímová, Ilona Křižáková, 

Libor Lepík

Asociace malých debrujárů ČR

Zatmění slunce a debrujáři

Naše  téma

Česká liga 
robotiky – 
FLL
V roce 2005 byla Asociace ma-
lých debrujárů ČR iniciátorem 
prvního ročníku mezinárodní 
soutěže v robo-
tice First Lego 
League. Díky 
výrazné pomo-
ci DDM Praha 
Dejvice a nadšencům 
z gymnázia v Jeseníku proběhl 
v minulém roce už pátý ročník 
a pro rok 2011 je připra-
vován šestý. Aktivisté a or-
ganizátoři uplynulých roč-
níků se sešli 30. 9. 2010 
v důstojných prostorách síd-
la MŠMT; na programu jejich 
jednání byla podrobná analýza 
vývoje Lego Ligy u nás, a pře-
devším hledání cest a řešení, 
jak podpořit další rozkvět této 
zajímavé technické disciplí-
ny v České republice. Asi nej-
důležitějšími závěry více než 
dvouhodinové diskuse je pev-
ná organizační struktura, defi-
nování jednotlivých oblastí, na 
které je třeba se co nejdříve 
zaměřit, a v neposlední řadě 
i stanovení konkrétních úkolů 
a zodpovědností za jejich pl-
nění. Byla založena ČESKÁ 
LIGA ROBOTIKY – FLL jako 
samostatná součást AMD 
ČR s vlastním podúčtem 
a organizačním štábem. 
Informace na: http://www.debrujar.cz
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Slovo „debrujár“ může znít lec-
komu málo srozumitelně. Kam si 
vlastně malé debrujáry mají čte-
náři, kteří o nich třeba ještě ani 
neslyšeli, zařadit? Jaké vlastnos-
ti a dovednosti mohou nováčci 
u malých debrujárů rozvíjet? 
Přestože Asociace malých debru-
járů působí v České republice od 
22. 9. 1992, není ještě zcela ploš-
ně známá. Systém jsme převzali 
z Kanady, kde v osmdesátých le-
tech zjistili, že zájem dětí a mláde-
že o technické obory silně opadá, 
a hledali nové formy práce s dětmi, 
obvykle ve věku 6 – 18 let. Není to 
vlastně nic nového, taková „škola 
hrou“ po vzoru našeho Jana Amose 
Komenského. Děti za pomoci jedno-
duchých materiálů a pomůcek děla-
jí snadné a efektní pokusy, snaží se 
objevovat svět kolem sebe, kladou 
si otázky, na které potom společně 
s vedoucím hledají odpovědi dalším 
experimentováním. 

Slovo „debrujár“ pochází z francouz-
štiny a má řadu významů jako např. 
být šikovný, vědět si rady. Slova jako 
„šikula“ či „objevitel“ nevystihují 
přesně vlastní podstatu pojmu. Na-
konec jsme ponechali název obdobný 
tomu, jaký používá téměř padesátka 
debrujárských organizací po celém 
světě, sdružující se v Mezinárodní fe-
deraci malých debrujárů (FIPD). Výčet 
vlastností by vydal za slušný seznam, 
ale tou největší hodnotou je nespor-
ně rozvoj samostatného myšlení. Děti 
se učí hledat a definovat problém 
a následně také jeho řešení. 

Vedoucí debrujárských klubů 
pocházejí často z učitelského pro-
středí. Kantoři nejsou, jak známo, ve 
své profesi právě přepláceni... Čím je 
tedy k dobrovolné mimoškolní práci 
s dětmi motivujete, když ani díky ní 
si domácí rozpočet nijak nevylepší?
Je to možná neuvěřitelné, ale v kaž-
dé době, a to i v té současné, plné 
jisté pedagogické apatie, existuje 
spousta nadšených, klasických kan-
torů. Nemyslím si, že kvalita dobré-
ho pedagoga roste nebo padá s výší 
jeho výplaty. Dobrým pedagogem 
buď člověk je, narodí se tak a potřeb-
né kvalifikace si třeba doplní, anebo 
není a nezíská je ani akademickými 

tituly. Těm prvním nestačí pouze na-
bízený školský systém, ale mají zájem
o rozšiřování znalostí svých svěřenců.
Věnují se jim i mimo povinné hodiny
ve škole, předávají jim své nadšení 
a znalosti a oceněním jim bývá právě
ta spontánnost a zájem neformálně
utvářených kolektivů. Jsem velice rád,
že takovéto zázemí nacházejí právě
u naší Asociace malých debrujárů ČR.

Podle nedávného statistického prů-
zkumu firmy Henkel se do různých
zájmových kroužků – také prý kvůli 
finanční situaci některých rodin – 
hlásí méně dětí než před pěti lety.
U dětských a mládežnických spolků,
vedených dobrovolníky zdarma, to
ale možná neplatí... Jaká je v tomto
ohledu situace ve vašem sdružení?
Méně dětí ve spolcích a sdruže-
ních? To je snad možné vzhledem
ke klesající dětské populaci a ná-
ročnosti některých specifických čin-
ností. Nicméně na pobyty v přírodě,
finančně nenáročné aktivity, mezi
které se řadíme i s debrujáry, žádné
mimořádné prostředky nepotřebuje-
te. V tom problém nevidím. Z letité
praxe také vím, že děti ve věku od cca
6 do 14 let se nadchnou skoro pro
všechno. Otázkou je, kdo je dokáže
podchytit a jejich zápal využije a dále
rozvíjí. V této oblasti vidím problém
zásadní, bez dospělých vedoucích to
prostě nejde.  

Jak nové členy získáváte? 
V minulých letech jsme realizova-
li docela náročný systém seminá-
řů a prezentací s cílem vyškolení 
nových vedoucích. Netrvalo příliš
dlouho, abychom zjistili, že časo-
vá i finanční investice tímto smě-
rem nepřináší téměř žádný úspěch.

Na zajímavé semináře přicházel více
či méně zajímavý počet účastníků,
ale nové kluby nevznikaly. Každý si
poseděl, poslechl, případně odnesl
nové informace, ale do pravidelné
činnosti se už nezapojil.

Po téměř dvacítce let činnosti jsme
zjistili, že většina našich klubů, které
činnost nejen zahájí, ale v dalších le-
tech v ní pokračuje, vzniká nezávisle
na našich organizovaných školeních.

Jeden příklad za všechny. Každoročně
pořádáme veřejnosti otevřenou sou-
těž debrujárů. Vedle klubů se jí účast-
ní i některé skupinky dětí s vedoucím,
které nejsou u debrujárů organizová-
ny. Během plnění úkolů zjistí, že mají 
vlastně skvělou zábavu a po ukončení 
ročníku se přihlásí k řádnému člen-
ství a založí si vlastní klub. Paní uči-
telka,  pan učitel nebo jiný vedoucí,
se potom zmíní o svých zkušenostech
mezi kamarády, známými. Na repub-
likových setkáních vedoucích klu-
bů se potom noví zájemci setkávají 
s těmi stávajícími. Výměna zkuše-
ností, starostí, pracovních i osob-
ních problémů postupně utváří 
zvláštní komunitu pozvolna se roz-
šiřujícího kolektivu vedoucích…
A děti? Nebojte se, na ty jsem ne-
zapomněl. Pořád platí staré hes-
lo „Kdo hoří – zapálí“. A na koho
myslíte, že se děti samy „nalepí“
lépe než na pořádně „zapáleného“
vedoucího?

Připravil -maj-

Naše téma

Na slovíčko s prezidentem AMD ČR 
Petrem Zapletalem
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Nic z toho by nebylo bez pomoci vel-
kého počtu lidí, kteří se zdarma po-
dílejí na přípravách a průběhu akce.
Jejich odměnou je radost ze setkání,
ze spoluprožívání obnovené tradice. 

Pár týdnů před masopustem probí-
hají v prostorách sdružení přípravné
dílny. Je potřeba opravit staré masky
a našít nové. Fundus, čítající dnes již
skoro tři stovky masek, vznikal po-
stupně za pomoci roztockých dobro-
volníků, mezi kterými najdete nejen
výtvarníky, ale pomocníky všech pro-
fesí i věku. Masky střapáčů, medvě-
dů,  koníků a smrtek sice vycházejí 
z tradic, ale nejsou jen folkloristickou
kopií. Maškary se vyvíjejí, odráží své
tvůrce, současnost i minulost, náš
život. Proto můžete v průvodu po-
tkat vedle tradičních masopustních
masek také dobrého vojáka Švejka,
mořské panny, indiány, ale třeba
i Barbie.    

Ke správnému masopustu patří dob-
ré jídlo. Společně pečeme zeláky,
koblihy a jiné dobroty.

Za dobrou náladu 
vlídné slovo
Masopust začíná již v pátek před
Popeleční středou podvečerní ob-
chůzkou. Malý průvod s hudbou
obchází roztocké domácnosti. Maš-
kary přinášejí do domů přání, zpěv
a tanec. Za to jsou odměněny dob-
rým jídlem, pitím  nebo dobrým slo-
vem.  Každý rok míří obchůzka do jiné
části města.

V sobotu propuknou hlavní oslavy.
Velký průvod se shromáždí na nádvo-
ří roztockého zámku, kde je zvolena
královna masopustu, následuje vy-
stoupení  roztočských žonglérů Mix
Trix a dalších spřátelených  kejklířů
a  komediantů. 

Průvod masek se přesune na náměs-
tí a poté z města ven, úvozy směrem
k Holému vrchu, který  se rozkládá
na hranici sousedících obcí Roztoky
a Únětice.  Zde se  průvody z obou
obcí setkají a po společném kolovém
tanci se  vydají  do Únětic,  kde probí-

há veselí až do ranních hodin.

Pokud se chcete dozvědět více
o našem masopustu, doporuču-
jeme článek v únorovém vydání 
National Geographic Česko. O vý-
ročním desátém  masopustu byl
natočen dokumentární film, kte-
rý si u nás můžete objednat. Video
z minulého masopustu najdete na
http://vimeo.com/19142338. Ať žije
masopust! 

Jitka Čechová

Více na www.roztoc.cz

Konec zimy je v Roztoči ve znamení Masopustu, největší akce pořádané 
naším sdružením, jak do počtu účastníků, tak náročnosti příprav. 
Masopustní období začíná den po svátku Tří králů a vrcholí před Popeleční 
středou, kterou začíná velikonoční půst. Po staletí byly masopusty v našich 
zemích součástí lidových tradic. Před třinácti lety jsme začali tuto tradici 
obnovovat u nás v Roztokách. Od počátků, kdy průvod čítal pár lidí, se počet 
účastníků rozrostl na několik tisíc.

Masopust žije! Jedna fotografi cká výstava 
a jeden velký průvod v Roztokách

Dvanáct let sleduje roztocký maso-
pust fotografk a Markéta Luskačová. 
Středočeské muzeum v Roztokách 
připravilo ve spolupráci se Sdru-
žením Roztoč v masopustní době 
výstavu jejích fotografi í O koních, 
o smrti  a jiných lidech. K výsta-
vě byl vydán katalog fotogra-
fi í se stejnojmenným názvem. 
Výstava trvá do 20. března 2011 
v areálu Středočeského muzea 
v Roztokách.
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Jaké kompetence zaměst-
navatelé potřebují

• Mezilidské vztahy či umění jednat s lidmi
• Praktické dovednosti a znalost praxe
• Schopnost prezentace a sebeprezentace
• Komunikační schopnosti
• Samostatnost
• Loajalita k zaměstnavateli
• Schopnost řešit stresové situace
• Empatie

(Podle výsledků studie „Potřeby zaměstnavatelů a při-
pravenost absolventů škol – souhrnný pohled“, NÚOV, 
2008; v dotazníkovém šetření bylo osloveno 5974 
firem, odpovědělo 950 oslovených v sekundární, terciár-
ní a kvartérní sféře.)
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Hned od počátku letošního roku pokračuje i série od-
borných setkání se zástupci zaměstnavatelů a vzdělava-
telů v rámci projektu „Klíče pro život – Rozvoj klíčových
kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“.
Druhé odborné setkání k tématu uznávání neformálního
vzdělávání v rámci tohoto projektu se uskutečnilo dne
10. ledna 2011 v prostorách Evropského domu v Praze.  

„Rok 2011 je Evropským rokem dobrovolnictví, což
velmi dobře koresponduje i se snahami projektu Klí-
če pro život. Ten se totiž soustřeďuje na pracovníky
s dětmi a mládeží, kteří svou činnost vykonávají větši-
nou dobrovolně, ve svém volném čase. Evropský rok
dobrovolnictví je proto příležitostí, jak vyzdvihnout
kompetence, které díky své činnosti získávají a mohou
uplatnit i v zaměstnání jako svou přidanou hodnotu,“
řekl na setkání vedoucí Zastoupení Evropské komise
v Praze Jan Michal.

Co je cílem?
Cílem odborných setkání je nalézt podporu uznává-
ní neformálního vzdělávání ze strany zaměstnavatelů
a vzdělavatelů, seznámit odbornou veřejnost s pří-
nosem a možnostmi praktického využití kompetencí 
a zkušeností získaných v rámci neformálního vzdělávání 
lidmi, kteří pracují s dětmi a mládeží. 2. odborné setká-
ní bylo věnováno zejména diskusi o procesech výběru
zaměstnanců a jak je možné při nich využít výstupy pro-
jektu.  

Účastníci se seznámili s příklady uznávání neformál-
ního vzdělávání v zahraničí (bavorský Kompetenzna-
chweis) a s kartami typových pozic zpracovanými
pro některé pozice v organizacích pracujících s dětmi
a mládeží, jež by měly obohatit Národní soustavu kva-
lifikací a Národní soustavu povolání a zajistit certi-
fikaci znalostí nabytých neformálním učením. Sami
si také mohli vyzkoušet jeden ze sebeevaluačních
(evaluace = vyhodnocení, pozn.) nástrojů pro vedou-
cí kolektivů dětí a mládeže, pocházející z Francie.
Ocenili jej přitom jako velmi užitečnou pomůcku, díky
níž mohou zejména mladí lidé zhodnotit své kompeten-
ce získané díky své mimoškolní činnosti, převést je do
jazyka zaměstnavatelů a zvýšit své šance na pracovním
trhu.

Zejména s ohledem na vysokou nezaměstnanost mla-
dých lidí v tomto krizovém období jde o vítanou inici-
ativu.

Pavel Trantina

Autor stál v čele České rady dětí a mládeže v letech 2004-2007

Diskuse nad uznáváním neformál-
ního vzdělávání pracovníků s dětmi 
a mládeží pokračuje i v Evropském 
roce dobrovolnictví 2011.

Klíče pro život v rukou 
dobrovolníků

Naše téma

Smysl pro odpovědnost, samostatné jednání i schopnost pracovat 
v týmu – to jsou jen některé z vlastností , které lze v dobře vedeném 
dětském či mládežnickém sdružení nabýt a rozvíjet je. Velmi často 
formou soutěží a her.

Jaké kompetence sdružení 
nabízejí
Každý z nás se v průběhu svého života naučí velké 
množství věcí, získá mnoho “kompetencí” mimo škol-
ní (formální) vzdělávání. Klíčové kompetence jsou 
definovány jako obecně přenositelné a použitelné 
soubory kvalit osobnosti (zahrnující vědomosti, inte-
lektové dovednosti, postoje, hodnotové orientace), 
které každý člověk potřebuje k tomu, aby mohl plno-
hodnotně žít v současném světě. Mohou být využí-
vány téměř u každé práce bez ohledu na odbornost, 
a proto přispívají k lepší zaměstnatelnosti jejich nosite-
lů.

V dobrém oddíle, klubu či kroužku má mladý člověk 
možnost rozvíjet se, získávat dobré návyky pro ži-
vot, prakticky si vyzkoušet vědomosti nabyté ve ško-
le, naučit se pracovat v týmu, přebírat zodpovědnost 
za druhé. Nemusí ani vědět, že se něco učí, ale každá 
aktivita má výchovný smysl. Také vedoucí a další dob-
rovolníci a profesionálové pracující ve sdruženích dětí 
a mládeže i jinde se na tuto činnost připravují, absol-
vují různé vzdělávací kurzy, učí se od druhých. I oni 
tak získávají důležité kompetence pro svou činnost, 
a nejen pro ni.
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Představujeme

Rozhovor s Vlastimilem Jurou st., 
členem Ústředního výboru Českého 
svazu chovatelů a předsedou jeho 
Ústřední komise pro práci s dětmi 
a mládeží

Můžete krátce představit vaše sdru-
žení? 
Český svaz chovatelů (ČSCH) je ob-
čanské sdružení a nezisková or-
ganizace, která působí na území 
celé České republiky. Regionálně 
se dělí na krajská sdružení, okres-
ní (městské či oblastní) organizace 
a základní organizace (ZO). Nejví-
ce je pochopitelně ZO, které působí 
v místech, kde se sdružilo nejméně 
deset zájemců o chovatelství.

Koho pod vývěsním štítem Českého 
svazu chovatelů vlastně nalezneme? 

ČSCH sdružuje ve svých řadách ze-
jména chovatele drůbeže, králí-
ků, okrasných a užitkových holu-
bů, poštovních holubů, okrasného
a exotického  ptactva, kanárů, ko-
ček, kožešinových zvířat, akvarij-
ních rybek, terarijních živočichů,
drobných hlodavců, koz, ovcí, psů
a jiných domácích a v zájmových
chovech chovaných zvířat. Ale
i pouhé zájemce o chovatelství, kteří 
z jakýchkoliv důvodů sami nechovají 
žádná zvířata.

O jak širokou členskou základnu se
ČSCH opírá?
Podle poslední evidence má ČSCH
celkem 17 300 členů, z toho je
2 458 členů do 26 let a z nich 1343
od šesti do 18 let. V posledních
letech se členská základna svazu

stabilizovala, především díky na-
stupujícím mladým členům, kte-
ří postupně přebírají řídící funkce
v jeho organizačních složkách. Bez
nových členů, kteří k nám průběžně
vstupují, by svaz časem vymřel.

Kam sahají kořeny ČSCH? 
Náš svaz jako jednotná chovatel-
ská organizace byl založen v roce
1957 v tehdejším Československu.
Během těch více než 50 let pro-
šel mnohými změnami, rozdělil se
v rámci federalizace státu v roce
1968, rozrostl se o další chova-
telské odbornosti, jako například
o akvaristy a teraristy, chovatele
koček a chovatele drobných hlo-
davců. Ve svazu jsou ale i organiza-
ce, které mají svoji historii delší než
100 let! Se stoletou jubilantkou jsem

Někteří z nich obdivují neomylný let poštovních holubů, jiní rádi noří zadu-
maný pohled do tiché vody akvária a další nedají dopustit na svého králíka, 
křečka, morče anebo činčilu, kterým důvěrně říkají vlastními jmény... 
Když na podzim 2010 přibyl k členským sdružením České rady dětí 
a mládeže Český svaz chovatelů, pod „střechu“ rady s ním tak přišlo 
i dalších bezmála dva a půl tisíce mladých lidí. Vyhledávanou náplní jejich 
volného času se stal zájem a péče o rozmanité druhy fauny.

Pesíky, podsada, šupiny a letky
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se naposledy setkal loni v Litomyšli 
při konání celostátního kola olympi-
ády mladých chovatelů. 

Z úzce mládežnického pohledu je 
však nejvýznamnějším milníkem 
přijetí ČSCH do České rady dětí 
a mládeže (ČRDM) v loňském roce. 
Doposud jsme byli na naši mládež 
sami; nyní patříme do široké rodi-
ny těch, kteří si vzájemně pomáhají 
a předávají zkušenosti.

Jaké máte zkušenosti s podporou ze 
strany úřadů, veřejnosti, soukromní-
ků? 
S ohledem na zaměření naše-
ho svazu máme největší vazbu na 
Ministerstvo zemědělství a Státní 
veterinární správu. Organizační slož-
ky ale spolupracují přímo s orgány 
veřejné správy ve svých regionech. 
A v zásadě si na ně nemohou stěžo-
vat: Je naprosto běžné, že pořáda-
né akce se konají pod jejich záštitou 
a jsou jimi podporovány. Stejně tak 
si lze jen těžko představit pořádání 
výstav bez sponzorů, i když jimi vel-
mi často bývají sami naši členové 
a funkcionáři. Významnou podporu 
máme od výrobců a prodejců krmiv 
a chovatelských potřeb, pro které 
jsme současně důležitými partnery 
a odběrateli.

Se kterými spolky, organizacemi 
a sdruženími nejúžeji spolupracuje-
te? 
Patří mezi ně tradičně Český zahrád-
kářský svaz, Český svaz včelařů a dal-
ší podobné „zájmové organizace“, 
které stojí na stejné bázi jako náš 
svaz. Z odborného hlediska nejúže-
ji spolupracujeme s mezinárodními 
chovatelskými organizacemi, ve kte-
rých jsme aktivními členy a samozřej-
mě náším partnerským Slovenským 
zväzom chovatelov. Nyní jsme se za-
pojili do již zmiňované ČRDM a oče-

káváme od členství v Radě významný 
kvalitativní posun při práci s dětmi 
a mládeží.

Co všechno se mohou mladí členové 
ČSCH u vás naučit, čím jste pro ně 
„zajímaví“? 
Ve své činnosti vychází ČSCH z odbor-
ných zájmů svých členů – chovatelů 
a aktivně působí na rozvoj chovatel-
ské záliby. Co je vlastním posláním 
svazu, podrobněji uvádějí naše sta-
novy ve svém „třinácteru“. 

Pro děti a mládež je náš svaz zajíma-
vý především činností kroužků mla-
dých chovatelů při jednotlivých ZO, 
školách či DDM. Tyto kroužky pro své 
členy pořádají vlastní výstavy zvířat, 
soutěže, výlety na výstavy a další 
akce. Především z jejich řad se re-
krutují účastníci Olympiád mladých 
chovatelů, které náš svaz každoroč-
ně pořádá už 43 let a sedm let má 

i mezinárodní část, společně s mládeží 
ze Slovenska. Celostátních či meziná-
rodních kol se každoročně zúčastňuje 
kolem 200 soutěžících. Mnozí z nich 
se rovněž zúčastňují letních a zim-
ních chovatelských táborů, které mají 
v našem svazu tradici už 28 let a na 
těch letních (třítýdenních) je samo-
zřejmostí, že táborníci mají s sebou 
i svá doma chovaná zvířata, o která 
se během tábora sami starají. Nejen 
pro ně jsou již po mnoho let pořá-
dány korespondenční vědomostní 
soutěže v časopise Chovatel, jenž je 

vydáván naším svazem.

I když je to proti zdravému rozu-
mu, objevilo se v poslední době
ve svazu několik jednotlivců, kte-
ří naši vnitrosvazovou práci s dět-
mi a mládeží a existenci samo-
statné Ústřední komise pro práci
s mládeží považují za socialistický
přežitek, který by bez odpovídají-
cích dotací od státu neměl mít místo
v občanském sdružení. Dle nich
péče o děti a mládež přísluší pře-
devším státním organizacím, které
fungují z daní poplatníků. Paradoxní 
přitom je, že právě ze státní dotace
náš svaz financuje hlavní akci pro

děti a mládež, kterou je každoroč-
ní Olympiáda mladých chovatelů.
A je s podivem, kdo těmto několika
jedincům se zájmem naslouchá. My,
kteří s mládeží ve svazu soustavně,
dlouhá léta pracujeme, ale nedo-
pustíme, aby se takovéto názory
u nás prosadily.

Co byste Vy sám na adresu ČSCH ješ-
tě rád dodal?
Český svaz chovatelů se těší na
všechny děti a mladé lidi, kteří mají 
zájem o chovatelství, a dosud k nám
nenalezli cestu. 

Za rozhovor poděkoval Jiří Majer

Kontakt:
Český svaz chovatelů

Maškova 3
182 53 Praha 8

tel. 284 684 148
e-mail: mladez@cschdz.cz
web: www.cschdz.eu (cz)
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Z kanceláře ČRDM
• V prvním prosincovém víkendu uspořádala Česká rada 

dětí a mládeže v Berouně Síťovací setkání zástupců 
různých sdružení k nadcházejícímu Evropskému roku 
dobrovolnictví 2011.

• Během prosince příznivci a spolupracovníci ČRDM 
přispěli společně na studia adoptivního syna Prashan-
tha z Indie, který letos končí střední školu.

• S týdenním předstihem zavítal mezi zaměstnance, 
spolupracovníky a členy představenstva Ježíšek a po-
dělil je drobnými dárečky; zpívalo se pak a pojídalo 
vánoční cukroví dlouho do večera.

• Sedm zvědavců vyrazilo v úterý před vánočními svát-
ky za hustého sněžení na toulky starobylými uličkami 
Prahy hledat Rychlé Šípy a kochat se romantikou Sta-
rého Města a Malé Strany.

• Česká rada dětí a mládeže děkuje tímto desítkám 
sdružení i jednotlivců, kteří do kanceláře poslali svá 
přání do roku 2011.

• Aleš Sedláček se stal oficiálním zástupcem sdružení 
dětí a mládeže v projektu Evropského roku dobro-
volnictví; účastnil se pak několika užších pracovních 
setkání například nad tvorbou webu Dobrovolnik.cz. 

• Lednové představenstvo ČRDM odsouhlasilo změ-
nu statutu Ceny Přístav – napříště je možno ocenit 
nejen zástupce 
veřejné správy 
a samosprávy, ale 
i další fyzické a práv-
nické osoby – tedy 
i podnikatele a fi r-
my – a nominace je 
možno letos zasílat 
až do 30. června.

• Do Izraele se moh-
li zájemci podívat 
alespoň na ho-
dinku 2. února při 
promítání a vy-
právění účastníků 
trojstranné výmě-
ny mládeže Česko-
Něm e c ko - I z ra e l 
pořádané ČRDM. 

Šéf národní rady uvedl schůzku představením aktivit
ČRDM, spolků v ní sdružených a konstatoval, že schůzka
navazuje na podepsané memorandum o podpoře práce
neziskových organizací z podzimu loňského roku.
V rozpravě s předsedou vlády se pracovní skupina dotkla
otázek financování, nerovnoprávných podmínek, které
mají spolky dětí a mladých lidí při spravování majetku
někdejšího SSM ve srovnání s jinými subjekty, na které
byl svazácký majetek také převeden.
Hovořili jsme o nekonečném 
příběhu zákona o dobrovol-
nictví, který po dlouhém 
spánku na ministerstvu vnit-
ra přechází, zdá se, pod ges-
ci ministra školství, hovořili 
jsme i o tom, že chystaný zá-
kon o veřejně prospěšných
organizacích je v navrhova-
né podobě pro ČRDM nepři-
jatelný, neboť znamená ná-
růst byrokracie a spolkům prakticky nepomáhá.
Premiér chápavě reagoval na naši podporu zřízení veřej-
ného rejstříku spolků a sdružení. 
Petr Nečas ujistil zástupce České rady dětí a mládeže, že
v souvislosti s vyhlašovanými tendry ve společnosti Lesy
ČR nebudou omezeny aktivity, které ve veřejně přístup-
ných lesích provozují stovky dětských oddílů, a vysvětlil
také, že činnost Rady vlády pro nestátní neziskové orga-
nizace bude kontinuálně pokračovat.
Ministerský předseda ocenil dobrovolnou práci sdružení 
dětí a mladých lidí a prostřednictvím pracovní skupiny
Stát vzkázal pozdravení a uznání členům našich spolků.

Tomáš Novotný

Ministerský předseda Petr 
Nečas přijal ve čtvrtek 20. ledna 
čtyřčlennou deputaci České rady 
dětí a mládeže ve složení Aleš 
Sedláček, Petr Halada, Tomáš 
Novotný a Bořek Slunéčko.

Skupina Stát České 
rady dětí a mládeže 
u premiéra

Z ČRDM
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Už potřinácté se letos v květnu 
uskuteční Bambiriáda 2011, tra-
diční celorepubliková přehlídka 
činnosti dětských a mládežnických 
sdružení, domů dětí a mládeže 
a center volného času. Zájemci se 
na ni budou moci vypravit v době od
26. do 29. května do některého ze
sedmnácti měst naší republiky. Orga-
nizátoři pro letošní Bambiriádu zvoli-
li motto Máme se o co podělit; heslo 
svým obsahem rezonuje s poselstvím 
Evropského roku dobrovolnictví, je-
hož oficiální akcí v oblasti mládeže se 
Bambiriáda stala. 

Máme se o co 
podělit
Podle ředitele Bambiriády 2011 
Aleše Sedláčka, předsedy pořada-
telské České rady dětí a mládeže 
(ČRDM), vybrané motto dobře po-
ukazuje na to, že členská sdružení 
ČRDM vyvíjejí svoji činnost na dob-
rovolné bázi. „Odhadujeme, že ve 
sdruženích funguje dvacet šest tisíc 
dobrovolníků, kteří pracují s dětmi 
a mládeží. Tito dobrovolníci se při 
tom se svými svěřenci o cosi dělí: 
o svůj volný čas, který jim věnují, 
o svoje vědomosti, které jim předáva-

jí, a také o duchovní bohatství, které
mají,“ říká Aleš Sedláček. “

Zájemci se budou moci na Bambiri-
ádu vydat do některého z následují-
cích měst: České Budějovice, Frýdek-
Místek, Cheb, Chomutov, Chrudim,
Ivančice, Jihlava, Liberec, Milovice,
Náchod, Ostrava, Plzeň, Praha, Rych-
nov nad Kněžnou, Třinec, Zábřeh na
Moravě a Zlín. Pořadatelé jim tam
nabídnou živé ukázky programové
náplně rozmanitých dětských spolků
a mládežnických organizací. Pest-
rá nabídka jejich činorodých akti-
vit, soutěží a her může pro někoho
znamenat třeba jen odpověď na
otázku, „co s načatým víkendem“,
jiné však může zaujmout i jako ce-
loroční smysluplná alternativa
k zájmovým kroužkům a sportovním
oddílům. 

Pozornosti návštěvníků – hlavně ro-
dičů s malými dětmi – se v bambiri-
ádních areálech těší prezentace čin-
nosti například Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska, Junáka – svazu
skautů a skautek ČR, Pionýra, Asoci-
ace turistických oddílů mládeže, Aso-
ciace malých debrujárů ČR, Mládeže
Českého červeného kříže, Ligy lesní 
moudrosti, Royal Rangers a mnoha
dalších spolků. Letos k nim ve většině
míst patrně přibude také prezentace
několika projektů ČRDM. Jde např.
o projekt „Kecejme do toho“, za-
měřený na strukturovaný dialog
s mládeží, projekt „Kamchodit.cz“,
opřený o interaktivní mapu vyhledá-
vající informace o možnostech volno-

časových aktivit v daném místě nebo
o projekt zacílený na propagaci regio-
nu Chrudimsko-Hlinecko.

Evropský rok 
dobrovolnictví
Rok 2011 byl radou EU vyhlášen
Evropským rokem dobrovolnictví 
(ERD) předloni. Rada ministrů zod-
povědných za kulturu tehdy přijala
rozhodnutí, podle něhož se letošek
stává „Evropským rokem dobro-
volných činností na podporu aktiv-
ního občanství“. Smyslem aktivit
konaných v rámci ERD je nastavit
příznivé podmínky pro dobrovol-
nictví v Evropské unii a tento feno-
mén v občanské společnosti dále
propagovat. Letošní Bambiriádu lze
z tohoto úhlu pohledu vnímat i jako
modelový příklad dobře fungující 
akce opřené o nezištnou pomoc tisí-
ců dobrovolných pomocníků. 

Tisková zpráva ČRDM

Více o akci najdete na
bambiriada.cz

Bambiriáda 2011 proběhne jako ofi ciální akce 
Evropského roku dobrovolnictví

Z ČRDM
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V životopise uveřejněném na Vašich 
webových stránkách uvádíte mezi 
svými zájmy dobrovolnickou práci 
s dětmi a mládeží, volnočasové ak-
tivity a zážitkovou pedagogiku. Mů-
žete tyto své záliby čtenářům Archy 
trochu přiblížit?
V roce 1990 jsme spolu s dalšími ka-
marády založili základní článek Hnutí 
Brontosaurus v Tišnově, který se za-
měřuje na volnočasové aktivity dětí 
školního věku, takže jsme brontosau-
ří dětský oddíl – BRĎO. Celých 21 let 
fungujeme pouze jako dobrovolníci, 
dnes máme 60 členů, vlastní tábo-
rovou základnu a činnost se skládá 
z týdenních schůzek, měsíčních vý-
prav a každoročního třítýdenního 
tábora. No a naši nejmenší jezdí na 
týdenní tábor rodičů s dětmi. Moje 
role v oddíle od samého počátku je 
hospodář, takže se starám o finance, 
fundraising, hospodaření. Dříve jsem 
i aktivně vedla jednu družinu, ale po-
stupem času jezdím jen na tábor, kde 
se snažím zajistit provoz, občas taky 
vařím té celé smečce na kamnech.

Oddíl se zaměřuje na ekologickou 
výchovu a poznání prožitkem, což je 
brontíkům vlastní.

Vaše jméno lze na internetových 
stránkách Hnutí Brontosaurus na-
lézt v sekci věnované Klubu přízniv-
ců. Ten je určen pro dárce, kteří se 
rozhodli zmíněné sdružení podpořit 
v rámci tzv. Adopce Brontosaura. 
Jak tato adopce konkrétně u Vás 
proběhla? 

Na Dortu pro Brontosaura na Vele-
hradě mě kamarádi oslovili s touto
myšlenkou; myslím, že je to dobrý
nápad, jak zapojit starší či bývalé čle-
ny do podpory dnešní činnosti Bron-
tosaurů.

Jakkoli model adopce jistě není 
původní, myslím, že v prostředí 
dětských spolků lze jeho uplat-

nění Hnutím Brontosaurus ozna-
čit za vcelku průkopnický čin. Do-
poručila byste ho k širokoúhlém
u napodobení i všem dalším ne-
ziskovým organizacím zaměře-
ným na mimoškolní výchovu dětí 
a mládeže, nebo je podle Vás vhod-
ný jen pro určitý typ těchto spolků?
Adopce je určitě velmi vhodný způ-

sob doplňkového financování nezis-
kových organizací. Myslím si, že je
vhodný u organizací, kde původní 
mladí členové dorostou, začnou být
ekonomicky aktivní a mohou přispět
na činnost spolku, kde zažili spoustu
zajímavého. Určitě pak ocení zaslá-
ní „novinek“ z činnosti, pozvání na
setkání „staré gardy“ apod. Druhou
skupinou mohou být rodiče dětí, kte-

ré jsou současnými členy oddílu. Or-
ganizace ale musí mít adopci zvlád-
nutou i administrativně, tedy při
převzetí daru mít připravenou smlou-
vu, doklad apod. Neprofesionální pří-
stup v této oblasti může odradit od
další adopce.

Pokud jde o praxi v oblasti podpo-

Rozhovor s europoslankyní Ing. Zuzanou Brzobohatou (ČSSD)

Podporujte svého Brontosaura

Rozhovor
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Adoptujte Brontosaura!

Za jeden rok stihli brontosauři odpracovat téměř 
50 000 hodin přímé dobrovolnické práce, vysázet stovky 
stromů a keřů, pokosit na 40 ha chráněných luk, pomoci 
drobným památkám atd. Ani dobrovolnická práce však 
není zadarmo! Pokud má práce mladých dobrovolníků 
přinášet výsledky, potřebuje pro svou realizaci kvalitní 
zázemí...

A to vše něco stojí. Ale stojí to za to!

Zhruba 80 Kč umožní jednodenní účast jednoho dobro-
volníka na některé z našich akcí.

Jak na to?
1. Prosíme, vyplňte formulář na webové adrese

www.adopce.brontosaurus.cz
2. Při vyplňování zvolte částku, kterou chcete ročně 

přispívat: 365 – 749 Kč ročně (cca min. 30 Kč mě-
síčně), 750 – 1499 Kč ročně (cca min. 65 Kč měsíč-
ně), 1 500 – 2 999 Kč ročně (min. 125 Kč měsíčně), 
nad 3 000 Kč (min. 250 Kč měsíčně).

3. Zvolte způsob úhrady.
4. Vyčkejte na náš kontaktní e-mail (dopis), ve 

kterém obdržíte variabilní symbol a pokyny 
k platbě. Ulehčí nám to identifikaci vaší platby 
a komunikaci s vámi.

5. Zadejte příkaz k úhradě či zašlete příspěvek slo-
ženkou.

Zdroj: www.brontosaurus.cz

ry mládežnických sdru-
žení, jak vidíte situaci 
u nás ve srovnání s jiný-
mi zeměmi EU? Setkala 
jste se třeba během své 
poslanecké práce s něja-
kou zahraniční legislativ-
ní normou, kterou byste 
v našem právním prostře-
dí velmi ráda viděla?
Určitě bychom se mohli 
poučit, jak mají některé 
země EU definováno, co 
je veřejně prospěšná čin-
nost. Nemusím čtenářům 
tohoto časopisu zdůrazňovat, že dobrá definice je nut-
ná, protože z ní vyplývají určitá další specifika, ať již ve
vedení účetnictví, daních, možnosti podpory atd. Proto
jsem v listopadu minulého roku uspořádala ve spoluprá-
ci s ANNO seminář v Brně, kde jsme se pokusili otevřít
debatu k definici veřejné prospěšnosti.

Rok 2011 je Evropským rokem dobrovolnictví. Jaké
podstatnější zjištění by na jeho sklonku mělo pod-
le Vás utkvět v povědomí veřejnosti právě ve vztahu
k práci s dětmi a mládeží?
Že lidé, kteří ve svém volném čase pracují s dětmi
a mládeží, si zaslouží naše ocenění (a myslím morální,
nikoliv finanční) a nikoliv posměch, že by měli dělat
něco „ekonomičtějšího“. A že zaměstnavatelé nebudou
vidět ve vedoucím, který chce jet s dětmi na tábor, jen
člověka, který se chce ulít z práce. Že aktivity, které dě-
tem ukazují, že se dá žít aktivně, že volný čas není jen se-
zení u počítačových her a sociálních sítí, bez glorifikace
pouze konzumu, mají smysl a zaslouží si podporu jak na
úrovni státu, tak i municipalit. 

Za rozhovor poděkoval Jiří Majer

Rozhovor

 p ř í r o d a
 p a m á t k y
 d o b r o v o l n i c t v í  
 z á ž i t k y
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Pod pojmem dobrovolník si podle
Jakuba Kořínka spousta lidí vybaví 
třeba nasazení nadšenců pomáhají-
cích při povodních nebo pečujících
o nemocné. „To je samozřejmě v po-
řádku a je to super. Ale už si třeba
nepředstaví vedoucího, který na kaž-
dý týden pro děti připravuje schůzky
a o víkendu jezdí na výpravy,“ doplnil
Jakub Kořínek. Jeho sdružení proto
zmíněnou kampaň připravilo jako in-
teraktivní, založenou na komunikaci
a získávání názorů na to, jaké vlast-
nosti by „lokální hrdinové“ – dět-
ští vedoucí – měli mít. Pionýr by za
pomoci veřejnosti také rád hledal a
našel symbol, který by dobrovolníky
v této oblasti dobře vystihoval a kte-
rý by pak mohli třeba nosit na klopě.

Bereme kampaň 
i s humorem
První fáze kampaně byla načasována
na období od 4. února (kdy souběžně
s tradiční pionýrskou víkendovou akcí 
Ledová Praha proběhl koncert Děti
dětem) a potrvá do zahájení Bambiri-
ády 27. května. Během první fáze bu-
dou pionýři sbírat názory na vlastnos-
ti dobrovolníků – dětských vedoucích
a návrhy pro jejich emblém. „Byli
bychom rádi, aby to lidi brali i s hu-
morem; aby mezi jejich vlastnos-

ti nezahrnovali jen to, že vedoucí 
musí být kvalifikovaný, zodpovědný
a mít rád děti, ale aby nám napsali
i různé vtípky, jako že musí mít čtyři
ruce, aby všechno stihl, oči na teme-

ni, aby mu nic neuniklo a tak podob-
ně,“ rozvedl myšlenku Jakub Kořínek.
Ve druhé fázi bude přehled dobrovol-
nických vlastností uveřejněn a Pionýr
se zaměří na návrhy konkrétních „lo-
kálních hrdinů“...
Komunikačním centrem popsa-
né kampaně je internetová adresa
www.umackanidetmi.cz.
Předseda Pionýra Martin Bělohlá-
vek v této souvislosti připomněl
i hravý prvek kampaně: Koncem
loňského roku jeho sdružení ve spo-
lupráci s Českou unií karikaturis-
tů oslovilo řadu výtvarníků soutěží 
v kreslených vtipech s danou temati-
kou. Zareagovala jich celá řada.

S glejtem 
dobrovolníka 
S poukazem na trvalý zájem Pionýra
o problematiku dobrovolnictví pak
upozornil ještě na další dvě aktivi-
ty. Prvou je připravovaný seminář
k otázce podpory dobrovolníků ve
firmách, druhou certifikát (pionýr-
ského) dobrovolníka.

„Jde nám třeba o to, aby firmy při-

jaly myšlenku, že v rámci kolektivní-
ho vyjednávání a kolektivní smlou-
vy by mělo být samozřejmostí,
že uvolní vedoucí jedoucí na tábor,
že jim budou vytvářet podmínky pro
to, aby mohli odejít jeden den ze
zaměstnání dříve a mohli pracovat
s dětmi,“ přiblížil první aktivitu Mar-
tin Bělohlávek. „To všechno nám
v současné době zákony dovolují, ale
příliš se to neuplatňuje,“ dodal. Při-
pouští sice, že jde o „běh na dlouho
trať“, Evropský rok dobrovolnictví 
však podle něj vytváří prostor pro
jeho zrychlení.

Martin Bělohlávek míní, že certifikát,
dosvědčující vzdělání jeho držitelů
v oblastech pedagogicko-psychlo-
gické, bezpečnosti práce, poskyto-
vání první pomoci, právního minima
a  jiných, by je významně kvalifikoval
i pro lecjakou další práci. Na trhu prá-
ce jsou však na tom podle něj do jisté
míry hůř než ostatní.

Jiří Majer

Přivést lidi k zamyšlení nad pozicí dobrovolníků pracujících s dětmi, 
věnovat jim větší pozornost a na příkladech vytipovaných jednotlivců 
poukázat na jejich výjimečnost, jež si zaslouží naše uznání. Zhruba tak by se 
dal charakterizovat cíl kampaně „Umačkáni dětmi“, představené 2. února 
2011 na tiskové konferenci sdružení Pionýr. Kampaň je součástí aktivit, 
které Pionýr vyvíjí nebo hodlá vyvinout během letošního Evropského roku 
dobrovolnictví.

Pionýr: Kampaň „Umačkáni dětmi“ chce zvýšit 
prestiž vedoucích dětských oddílů

Ze sdružení
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Neznáte ještě 
Ledového Leoše? 

V neděli 12. prosince se v Kulturním zařízení ve Valaš-
ském Meziříčí uskutečnil čtvrtý ročník festivalu dětských
a studentských amatérských filmů Ledový Leoš. Festival
navázal na předchozí úspěšné ročníky, které se těšily
velkému zájmu filmařů i diváků. Do soutěže se přihlásilo
42 filmů od mladých amatérských tvůrců z Valašského
Meziříčí a širokého okolí. Nejlepší z nich byly uvedeny
na hlavním večeru.
V rámci večera bylo promítnuto šest porotou vybra-
ných snímků. V ka-
tegorii do 15 let to 
byly filmy Modré 
z nebe, Příběh jed-
né pláštěnky a Boss 
a jeho pomocníci. 
V druhé soutěžní ka-
tegorii 15 až 26 let 
filmy Berušky, Ředitelka a Genius loci.
Večerem provázeli konferenciéři Jiří a Martin Palátovi
a vystoupil hudební soubor valašskomeziříčské ZUŠ Jaz-
zušák. V porotě, která udělila celkem 18 sošek Ledových
Leošů v devíti kategoriích, zasedl Martin Františák (re-
žisér a umělecký ředitel divadla Petra Bezruče, Ostra-
va), Lucie Štěpánková (vedoucí dramatického oboru na
ZUŠ, Rožnov pod Radhoštěm), Eva Jirásková (Gymnázi-
um Františka Palackého, Valašské Meziříčí), Jan Camfrla
(nestor projektu, Valašské Meziříčí) a Michal Geryk (TV
Beskyd, Valašské Meziříčí).
Cílem festivalu bylo zprostředkovat dětem a mládeži
svět filmové tvorby z druhé strany. Za využití forem tzv.
zážitkové pedagogiky přiblížit zúčastněným, jaké to je
stát za kamerou i před ní, dát jim možnost vyzkoušet si
roli dramaturga, scénáristy, střihače, technika, zvukaře,
režiséra, osvětlovače či kameramana. Mladí tvůrci pra-
covali pod odborným dohledem, ale ten měl pouze za
úkol pomáhat jim docílit výsledků, které si sami určili.
Stále zůstávají jedinými autory filmů.

Ivo Skoček

TOM Zlaté šípy

Alchymická dílna 
mistra Bukína

Členové klubu malých
debrujárů přichystali
15. 12. 2010 u příleži-
tosti Dne otevřených
dveří na velkopavlovic-
kém gymnáziu alchy-
mistickou dílnu mistra
Bukína. V ní nejprve

předvedli své chemické umění, pak pod jejich vedením
mohli návštěvníci skládat alchymistické zkoušky, a získat
tak certifikát mladého alchymisty.

                                                Marie Šmídová

vedoucí debrujárského klubu Velké Pavlovice

Nejen 18. prosince rozváželi a rozdávali zástupci 
Junáka po celé republice Betlémské světlo jako symbol 
míru, přátelství a vánoční pohody. 

www.skaut.cz

Večer světel s vyhlášením pátrání po Rychlých Šípech, 
ukrytých na některém staroměstském balkoně, pořádala 
17. prosince pražská pobočka Sdružení přátel Jaroslava 
Foglara.

www.bohousek.cz

Koncem prosince bylo rozesláno poslední – osmé 
číslo loňského očníku zpravodaje Archa s tématem 
„V Evropě jsme doma“.

www.archa.crdm.cz

Sdružení Život trochu jinak pořádalo na přelomu roku 
experimentální akci Do dna, jíž se účastnili členové 
i jejich kamarádi se zdravotními hendikepy i bez nich. 

www.zivotjinak.cz

Hodina H, nevelké sdružení z Vysočiny, bilancovalo bo-
hatý a pestrý program pro mladé dobrovolníky za uply-
nulý rok.

www.hodinah.cz

Jedinečné zatmění slunce pozorovali Malí debrujáři  
4. ledna 2011 v různých koutech republiky.

www.debrujar.cz

Ve ztemnělých malostranských uličkách v Praze se 
8. ledna zjevovala strašidla – již po sedmadvacáté – 
a soutěžícím velké městské hry předávala šifrované 
zprávy.

www.strasidla.net

Folklorní sdružení ČR se v polovině ledna jako každoroč-
ně účastnilo mezinárodního veletrhu turistických mož-
ností v regionech REGIONTOUR v Brně.

www.folklornisdruzeni.cz

Ve druhé polovině ledna začala regionální kola ankety 
Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího učitele.

www.zlatyamos.cz

Sdružení dětí a mládeže vyslala své zástupce na jed-
nání s panem premiérem Nečasem – stalo se tak 
20. ledna 2011.

www.crdm.cz

22. ledna oslavili tomíci 20 let trvání spolku (A-TOM) 
komponovaným večerem v pražském Divadle ABC za 
účasti mnoha přátel i vlastních vedoucích a činovníků.

www.a-tom.cz

Jednou větou ze 
sdružení 

Ze sdružení
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Od úvodní písně Rozvíjej se, poupát-
ko, umně oživené nápaditou anima-
cí, až po závěrečné tóny české hym-
ny uběhly zhruba čtyři hodiny. Za tu 
dobu se po prknech jeviště prošla 
a postála na nich celá řada zajíma-
vých hostů: vědkyně a bývalá před-
sedkyně Akademie věd ČR Helena 
Illnerová, někdejší vysoce postavený 
politik a předseda Klubu českých tu-
ristů Jan Stráský, emeritní předseda 
KČT Jan Havelka, místopředsedkyně 
Senátu Alena Gajdůšková, náměst-

kyně ministra školství Eva Bartoňová 
a mnozí další. Nechyběly pochopitel-
ně ani osobnosti zosobňující Asociaci 
TOM, její tvář a tradici, jako jsou šéf 
A-TOM Tomáš Novotný, výtvarník Jiří 

Chour, tvůrce již bezmála kultovního
komiksu o veverkovi Joachymovi ze
spolkového časopisu „Tomík“ a jiní.
V hledišti pak bylo možno zahléd-
nout tváře zástupců ministerstva
školství, Národního institutu dětí 
a mládeže, partnerských turistických
organizací ze zahraničí i spřátelených
tuzemských spolků, včetně naší or-
ganizace střešní – České rady dětí 
a mládeže – jejímž členským sdruže-
ním Asociace TOM je.

Diváků v hledišti by šlo napočítat
celkem asi čtyři stovky. A bylo na
nich znát, že se dobře baví. Hudeb-
ní produkci, veselé scénky, zdravice
hostů i krátká vzpomínání pamět-
níků odměňovalo vnímavé publi-
kum potleskem (při udělení Zlatého
hořce Tomáši Novotnému vstoje);
poslouchalo skotské dudy, hous-
le i trubku, slovenštinu, angličtinu,
němčinu i ruštinu – to při vystou-
pení vyslance turistické mládeže ze
vzdáleného Čeljabinsku – a nechalo
na sebe zapůsobit jejich slova díků
i přání do budoucnosti. Ta určená

k zamyšlení i ta na „lehčí notečku“.

Řečeno Tomášem 
Novotným:
„Dvacet let se dá obtížně měřit vy-
šlapanými kilometry, kdybychom

vedli sebelepší výkaznictví. Dvacet
roků se dá ale určitě dobře popsat
v kronikách, oddílových časopi-
sech, dá se převést do fotek nebo
do filmového pásu. Dvacet roků má
řada z nás dobře uchovaných v mys-
li. V milých vzpomínkách na výhry
i prohry – osobní, oddílové, na místa,
která jsme navštívili, na lidi, se který-
mi jsme se za tu dobu potkali, se kte-
rými jsme spolupracovali, kteří nám

Netypicky uprostřed zimy – 22. ledna 2011 – vykvetl hořec, velký právě tak, 
aby byl dobře patrný i z dálky. K popsanému úkazu došlo na jevišti Divadla 
ABC, kde modrý totemový květ Asociace turistických oddílů mládeže 
(A-TOM) ozdobil řečnický pult. Bylo totiž o čem hovořit. Vždyť Asociace 
TOM tu slavila dvacet let své existence, respektive činnosti zaměřené na 
záslužnou mimoškolní práci s mládeží a dětmi. Nešlo však zdaleka jen o 
proslovy: tomíci v divadle „vystřihli“ celovečerní komponované pásmo plné 
zábavy, vtipné a noblesní i – jak to oni zkrátka umějí – se špetkou sebeironie.

Oslava výročí 20 let trvání Asociace TOM 
nechala vykvést hořec v Divadle ABC

Ze sdružení
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pomáhali, se kterými jsme se možná 
přeli, ale určitě jsme s nimi zažili ne-
jedno dobrodružství.

Vidím, že dvacetiletí se tady lehce 
culí. Usmívají se i třicetiletí. Možná 
trochu posmutněle se usmíváme my 
zralejší...

Ohlédnutí za 20 
roky
Kdyby animovaný hořec ve skvělé 
znělce Jiřího Paláta mohl chrlit ještě 
déle, viděli bychom z něj ještě po-
drobněji vyletovat tábory, puťáky, 
zahraniční expedice, útulné klubov-
ničky se strašně vysokým nájemným, 
divokou vodu, obří postele pro celý 
oddíl, táborové školy, brigády dob-
rovolné i nedobrovolné, táborové 
latríny, hezké užaslé oči táborových 
nováčků, velkolepé etapové hry, do-
jetím rozněžnělé výrazy hygieniček... 
Viděli bychom radost z turistických 
závodů, respektive z jejich vítězství, 
viděli bychom tuny projektů přija-
tých, a také nemálo zmarněných. 
Viděli bychom mezinárodní olym-
piády, letní srazy, turistické pocho-
dy, dobročinné sbírky, pozoruhod-
nou činnost výtvarnou, překvapení 
z toho, že táborová kamna kouří a že 
v noci na hlídkách je tma a zima. Vi-
děli bychom nadšení dětí a možná tu 
a tam zklamání v očích vedoucích ve 
chvíli, kdy někteří rodiče po čtrnácti 
dnech táborového klopocení neumě-
li ani poděkovat.

Co nás čeká?
Milí přátelé, dívejme se ale hlavně 
k tomu, co nás čeká. Jsem si jist, že 
v řadě hlav zde sedících je už bez-
vadný táborový scénář. Vím, že řada 
závodů má již dávno narýsován svůj 
precizní závodnický seriál. Vím, že 
řada oddílů pošle své dospívají-
cí členy na táborové školy, vím, jak 
klopotně se touhle dobou začínají 
shromažďovat penízky na zahraniční 

expedice. Vidím vylepšenou Kamén-
ku, tuto mekku moravskoslezské-
ho tomíctva. Vidím v létě otevíraný 
Opárenský mlýn s klidným, široce 
a slovansky se usmívajícím Bocma-
nem na zápraží, třebaže mlýn je v Su-
detech... A teď vážně: Vidím milé hos-
ty ze Saska – a mezi nimi i ty, kteří byli 
z mlýna v těžkých časech roku čtyřicet 
pět vyhnáni a teď se na znovuvzkří-

šení svého někdejšího domova přije-
dou znovu, přátelsky a rádi podívat. 
I tohle je naše Asociace. Je mi jasné, 
že na Salze se letos v létě bude zase 
křičet a hromovat; to tehdy, když 
obraty lodí budou příliš nemotorné 
a náklony vodáků líné. Zdá se mi také 
zcela jisté, že přes jisté remcání bu-
dou tomíci účastni na řadě Bambi-
riád a v jiných podnicích České rady 
dětí a mládeže, kterou zde přítomný 
náčelník Aleš (Sedláček) vede dobře 
a podle našich představ. A to myslím 
od srdce. Konečně – a to jsem nevě-
děl, jaký dostaneme dar! (náměst-

kyně ministra školství 
Eva Bartoňová předtím 
předala Tomáši No-
votnému na velké roli 
papíru sbírku „pomoc-
ných rukou“: obtaže-
ných kontur dlaní řady 
ministerských úřední-
ků, pozn.) – konečně, 
píšu zde, vidím i pevnou 
a spravedlivou ruku 
v Karmelitské ulici (sídlo 

MŠMT, pozn.), která nám připisuje na
konto smysluplnou sumu, umožňující 
nám všechny naše radovánky realizo-
vat. Víc, jen víc... – podobných podni-
ků, výprav a všeho dalšího.

To nejlepší 
nakonec
Milí kolegové vedoucí, je mi jas-
né, že práce pro spolek je mnoh-
dy na úkor osobního času, rodi-
ny, pohodlí, že je často nevděčná
a velmi často nedoceněná. Chci vás
ale, milí kolegové, poprosit, abys-
te neumdlévali. Tahle práce je přeci
také zdrojem inspirace, je to práce,
která nás uspokojuje a obohacuje.
Jinak bychom ji určitě neprovozovali.
Řada z nás se se svou prací, myslím,
celoživotně identifikovala. A to je,
myslím, ta zpráva nejlepší.“ 

Jiří Majer
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Chceš vzdělání? 
Zaplať!
„Historie Ázerbájdžánu, matematika,
fyzika, počítače“, vyjmenovává otec “
Štefan, ředitel Centra Maryam, nej-
žádanější předměty. Jejich zvládnutí 
je nezbytné pro přijetí na vysokou
školu. Státní školství je sice pro děti
povinné, jeho kvalita se však pohy-
buje na nízké úrovni. Ti „drsnější“ do
školy nechodí vůbec a na konci roku
si vysvědčení prostě koupí. Podle ofi-
ciálních statistik z roku 2008 se tato
jihokavkazská země pohybuje na 156.
místě z celkového počtu 180 zemí 
nejvíce sevřených v kleštích korupce
(Zdroj: V pořadí od nejméně po nej-
více zkorumpované. Transparency In-
ternational 2008 Corruption Percep-
tions Index).  
Další variantou jsou soukromé školy,
ale třeba ta s intenzivní výukou ang-
ličtiny stojí okolo 1 200 eur na měsíc,
což je částka, kterou si nemohou do-
volit ani mnozí cizinci, kteří zde pra-
cují pro velké investiční firmy. 
Paradoxem je, že stát o nedosta-
tečném vzdělání ví. Proč by jinak
podporoval tolik reklam na do-
plňující vzdělávací kurzy? Ty se
v Ázerbájdžánu staly výhodným byz-
nysem. Cena za doučování jednoho

předmětu se pohybuje mezi 10 – 20
eury za hodinu, maturita se skládá ze
čtyř předmětů a rodiny zde obvykle
mají více dětí. Výsledkem jednodu-
ché rovnice je částka, která je pro ro-
dinu s průměrným příjmem naprosto
nepřijatelná. Pro mnoho  studentů
tak Maryam představuje ojedinělou
možnost na cestě za lepším vzdě-
láním – doučování totiž díky spon-
zorským darům poskytuje zdarma.
A i kdyby tyto finance jeho provoz
nepokryly a bylo nutné kurzy zpo-
platnit, budou stát polovinu částky,
která je běžná na trhu. 

Aby se nechodilo 
jen za holkama
V hale s vysokými stropy sedí kolem
sedmi stolů různě početné skupinky
mladých a se zájmem vyplňují učeb-
ní sešity. Lehce chaotická atmosfé-
ra nepřipomíná nic ze sovětských
dob a jejich neosobního přístupu ke
vzdělání. Každý měsíc skládají stu-
denti zkoušky. Ty mají prověřit ne-
jen úroveň znalostí, ale také vyřadit
ty, kteří se zajímají o něco trošku ji-
ného než o výuku. „Seznámit se se
slečnou jen tak v parku není v mus-
limské zemi úplně snadné. V Cen-
tru je velká koncentrace mladých

lidí, takže případné seznámení je
mnohem snazší,“ vysvětluje Štefan.
Ví, o čem mluví – jeden z jeho stu-
dentů opakoval kurz matematiky pět-
krát.
Své místo na programu mají i volno-
časové a zájmové kroužky, prioritou
je však dostat děti na takovou úro-
veň, aby zvládly přijímací zkoušky
na střední či vysokou školu. Centrum
také připravuje kurzy, ve kterých by
se mladí měli naučit najít si zaměst-
nání, přijmout pracovní morálku,
zlepšit své komunikační dovednosti
či dokázat vyplnit formuláře potřeb-
né k zahájení podnikatelské činnosti.

Vchod do vzdělávacího Centra Maryam, provozovaného šestým rokem 
Charitou Ázerbájdžán na okraji Baku, připomíná spíš vrata od garáže, za 
kterými se partička teenagerů učí hrát na kytaru. Sprejem postříkané dveře 
se otvírají veřejnosti pět dní v týdnu a do centra přicházejí mladí Bakuanci, 
aby dohnali to, co jim škola nenabízí.

Současná ázerbájdžánská mládež: 
hlavně dobrá image!

Ze zahranič í
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Na devadesát minut 
ve Svaté zemi

Vzor mladého Ázerbájdžán-
ce: ekonomicky fungující 
člověk
Novinkou v nabídce Centra Maryam je tříměsíční rekva-
lifikační kurz v  oborech jako svářeč, plynař či elektrikář. 
Program tak reaguje na nedostatek manuálních profesí 
a jejich silnou poptávku na trhu. Učňovské obory mají 
také podporu ze strany státu, který vyčlenil přes jeden 
milión eur na jejich rozvoj. K velkému překvapení však 
plně hrazený kurz dokončili pouze dva účastníci a to ješ-
tě s velkým přemlouváním. Zájem nezvýšil ani vzorný 
příklad jednoho z absolventů, který po dokončení kurzu 
získal práci, ve které si přišel na slušné peníze. „Vydělal 
si sice tři sta eur za pár hodin, ale musel pracovat!“, zněl 
argument jednoho z potenciálních uchazečů.
Tento příklad jasně ukazuje, kdo je vzorem mladých 
Ázerbájdžánců: člověk fungující na omezený provoz. 
„Nemá práci, je tedy doma, náklady na spotřebu jsou 
tak minimální. Málo jí, protože nemá žádný pohyb…,“ 
dodává s nadsázkou Štefan. V hodnotách mládeže se tak 
mísí tradice s rychlostí doby. Co se cení nejvíc, je image. 
Nenalíčenou slečnu v obyčejném oblečení by tu člověk 
pohledal, stejně jako mladíka, který nemá v kapse po-
slední verzi mobilního telefonu a neprohání se po městě 
v drahém BMW.
Vysokoškolské vzdělání? Ano – ale pokud možno bez vel-
ké námahy. Koupit si diplom či řidičský průkaz je snadné, 
stačí mít dostatek peněz.
V Ázerbájdžánu však nejdou přehlédnout ani další fakto-
ry. Alarmující je například stoupající rozvodovost, které 
tato muslimská společnost čelí. Nesezdaná soužití jsou 
neakceptovatelná, a pokud spolu mladí lidé začnou cho-
dit, svatba následuje obvykle velmi brzy. Novomanže-
lé většinou zůstávají žít v rodině manžela, samostatné 
bydlení je luxus. Jistá „tolerance“ k mužské polygamii, 
byť neformálně uznané, je na Kavkaze očekávatelná. Vý-
sledkem jsou pak často osamělé matky s více dětmi, bez 
práce, v lepším případě žijící v domě vlastních rodičů.
Důležitost úplné rodiny, odpovědnost za vlastní život, 
a kvalitní vzdělání je to, co se Charita Ázerbájdžán, za 
pomoci dalších evropských charit, včetně České a Slo-
venské republiky, snaží mladým Ázerbájdžáncům pomo-
ci najít.

Kateřina Zezulková

Charita Česká republika

V komorním prostředí zasedací místnosti České rady 
dětí a mládeže (ČRDM) v budově na pražském Senováž-
ném náměstí si navečer 1. února 2011 skupinka zájemců 
o cestovatelské vyprávění vyposlechla poutavě podané 
zážitky účastníků loňské výpravy do Izraele. Povídání 
o vzdálené zemi, jejích obyvatelích, historii, paměti-
hodnostech, exotické pouštní krajině i v kontrastu k ní 
moderní, „západoevropské“ tváři tamních velkoměst 
dokreslilo promítání a komentování fotografií. Cesta 
mladých lidí z naší republiky do Svaté země se uskuteč-
nila na podzim 2010 v rámci trojstranného česko-ně-
mecko-izraelského výměnného projektu Objevovat his-
torii – rozumět současnosti – tvořit budoucnost.
Marek Krajči, Lenka Dvořáková a Jana Mašková se ve 
vzpomínkách vrátili k návštěvě základny mořských 
skautů z Jaffy, znovu se potýkali s ráhnem na jejich 
plachetnici během společné plavby podél pobřeží 
a znovu se nechali nadnášet na hladině Mrtvého moře. 
Znovu tam pocítili nečekaný příchod úlevného deště 
i prudký závan písečné bouře, znovu na sebe nechali za-
působit tíživou atmosféru muzea holocaustu Jad Vašem 
a znovu se rozhlíželi z ruin středověké pevnosti Masada. 
Opět couvali podle obyčeje pozpátku od Zdi nářků, kam 
předtím uschova-
li do štěrbin mezi 
kamennými bloky 
svá přání napsaná 
a kousek papíru; 
zase si pochutná-
vali na pokrmech 
neobvyklých chu-
tí a ještě jednou 
usmlouvali pár še-
kelů v zapadlých 
krámcích orientálních prodejců suvenýrů…
…Půl druhé hodiny s jejich vyprávěním uběhlo překva-
pivě rychle. Poslední dotaz byl zdárně zodpovězen, pro-
jekční plocha ztmavla a místo čtyřiceti ve stínu bylo ven-
ku zase mínus deset.
Pro zájemce a zájemkyně z řad členských spolků ČRDM, 
kteří by se podobné akce jako oni rádi zúčastnili, mají 
„přednášející“ nicméně povzbudivou zprávu: Letos se 
tahle šance naskytne znovu – nejspíš jako dvojstranný 
česko-izraelský projekt mládežnické výměny. 

Jiří Majer
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Letos jsou tu dvě NOVINKY!
1) Nyní můžete navrhovat na Cenu Přístav kromě zá-
stupců veřejné správy a samosprávy také kandidáty
z řad podnikatelů působících na místní a regionální 
úrovni 
2) Nominace posílejte letos do 30. června.

Doposud bylo možno nominovat na tuto cenu dobro-
volné a profesionální zástupce veřejné správy a samo-
správy na místní a regionální úrovni, kteří se významně
zasloužili o podporu mi-
moškolní činnosti. Nově
může být Cena udělena
jak fyzickým, tak i práv-
nickým osobám.
Navrhovat kandidáty pí-
semně mohou občanská
sdružení dětí a mláde-
že, domy dětí a mládeže
(střediska volného času).

Přesné podmínky najdete na www.crdm.cz/pristav
Michala K. Rocmanová 

Cena Přístav, kterou uděluje 
každoročně ČRDM těm, kdo 
podporují činnost sdružení dětí 
a mládeže, má rozšířené možnosti 
nominace!

Cena Přístav
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Dobrovolníci žádají 
změnu zákona 
o dobrovolnictví

V Berouně se v pátek a v sobotu 3. a 4. prosince 2010, 
v předvečer Mezinárodního dne dobrovolnictví, se-
šla stovka zástupců neziskových organizací i stát-
ních institucí, aby se na Síťovacím setkání domluvili, 
jak bude vypadat Evropský rok dobrovolnictví 2011 
v České republice. Jednoznačným požadavkem vět-
šiny přítomných je novelizace zákona o dobrovolné 
službě, který dlouhodobě neodpovídá potřebám dob-
rovolníků ani jejich organizací. Novelu dlouhodobě 
kritizovaného zákona má z rozhodnutí vlády předlo-
žit ministerstvo vnitra, avšak jeho aktivita od voleb 
v tomto směru ustala.

„Zákon v současné podobě nezahrnuje hlavní část dob-
rovolníků, kteří jsou členy svých organizací, naopak, vy-
lučuje je ze všech benefitů. Nedostatečně řeší podmín-
ky pro zahraniční dobrovolníky. Neumožňuje vykazovat 
hodnotu dobrovolné práce jako kofinancování k různým 
grantům. To vše se snažíme již několik let změnit a příští 
rok, který je vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví, 
je příležitostí chyby v zákoně napravit“, říká Aleš Sedlá-
ček, předseda České rady dětí a mládeže a jeden z orga-
nizátorů berounského setkání. 

Účastníci Síťovacího setkání se soustředili nejen na 
návrhy změn v oblasti legislativy, ale i na propagaci 
dobrovolnictví či na vzájemnou výměnu dobré pra-
xe. V tematických pracovních skupinách pak připra-
vovali plány aktivit na rok 2011, a to zejména v těch-
to oblastech: dobrovolnictví v sociálních službách, 
ve zdravotnictví, ve sportu, v práci s dětmi a mládeží, 
v mimořádných a krizových situacích, v mezinárod-
ním a rozvojovém dobrovolnictví, v ochraně životní-
ho prostředí, v kultuře, firemní dobrovolnictví, dob-
rovolnictví komunitní a v zájmových organizacích. 
Rada ministrů členských států EU vyhlásila rok 2011 
Evropským rokem dobrovolnictví v listopadu 2009. 
Ten byl zahájen 8. ledna 2011 v Budapešti a je ko-
ordinován Evropskou komisí, v jeho rámci proběhne 
řada aktivit i velká kampaň. Národním koordinátorem 
v České republice je Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy, které zřídilo meziresortní koordinační 
tým a vyčlenilo na přípravu a průběh roku finanční pro-
středky i lidské kapacity.

Tisková zpráva ČRDM

Více informací lze získat na http://europa.eu/volunteering. 

Z ČRDM
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Anketa

Lejla Abbasová, 
moderátorka:
Vzhledem k tomu, že mám svůj 
nadační fond Asante Kenya, při-
spívám. Podporuji 13 projektů 
v Keni. Veškeré prostředky, které 
v Čechách získám, rozdělím mezi 
projekty. Náklady na cestu a pobyt 
si hradím ze svého. Do Keni jezdím 
dvakrát do roka, takže moje osobní 
příspěvky jsou docela veliké:)

Ivan Hlas, 
kytarista, zpěvák 
a skladatel:
Ano, přispívám, ale snažím se 
i jinak. Například jsem byl u vzni-
ku akce Pomozte dětem v České 

televizi, složil původní znělkovou
píseň a deset let se pravidelně na
Velikonoční pondělí akce zúčast-
ňoval. Kromě toho jsem to dopra-
coval do správní rady obecně pro-
spěšné společnosti J. J. Pestalloziho
v Chrudimi. Jde o dlouholetý pro-
jekt zaměřený hlavně na zapojení 
dětí, které opouštějí dětské domovy
a podobná zařízení, do normálního
života. Věřte, mají to velice těžké,
a tak pro ně vznikly tzv. domy a byty
Na půli cesty, učí se tam základ-
ní věci, učí se, jak žít samostatně.
Kromě toho současně běží mnoho
programů, např. pro oběti domá-
cího násilí a vše s tím spojené, psy-
chologická poradna atd. Myslím, že
díky úžasně činorodému panu ře-
diteli se nám – i v této těžké době
– docela daří. A výsledky jsou. Jinak

jako muzikant hraju na různých ak-
cích pro potřebné, v únoru se chys-
tám na ples mentálně postižených 
v Hodoníně a většinou neodmítám, 
protože z toho mám dobrý pocit. 
A nemusím se tím ani chlubit v tele-
vizi, rádiu nebo různých časopisech.

Heidi Janků, 
zpěvačka:
Neznám člověka, který by nepříspí-
val! Já nejsem výjimkou. Kromě toho, 
že během roku zpívám hodně na 
charitativních akcích bez nároku na 
honorář, zapojuju se i do takového 
běžného a anonymního přispívání. 
Nejčastěji to jsou peníze poslané pří-
mo na účet některé už renomované 
organizace jako Člověk v tísni apod.

Přispíváte na charitu?
(DMS, sbírky do kasiček, adopce na dálku apod.)

Fo
to

 J
iř

í 
M

a
je

r 
  

  
Fo

to
 M

ic
h

a
l 

M
o

u
čk

a
  

  
 F

o
to

 z
 a

rc
h

iv
u

 B
la

n
ky

 L
iš

ko
vé

Hřebenovka
(V tajence se skrývá název jednoho z členských sdružení ČRDM)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

K K K K K K K

A A A A A A A

1. Posilovací cvik. – 2. Zvětšovací sklo. – 3. Kukaččin hlas. – 4. Nouze. – 5. Drb. – 6. Vysokoškolská posluchárna. – 
7. Slavný německý filosof a etik (Immanuel). – 8. Veliký kopec. – 9. Pobřežní útes. – 10. Panovník starobylé říše v Peru.
– 11. Ábelův bratr. – 12. Písečný přesyp. – 13. Hovor. káva  – 14. Autor České mše vánoční. (maj)



Fotogaler ie  Archy

Foto Jana Bě lohlávková (AFS Mezikulturní  programy)

Foto Vlast imi l  Waic  (Asociace debatních k lubů )


