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Ruka podaná potřebným 

Když jsem pracovala v nejmenované vol-
nočasové neziskovce na pozici adminis-
trativní pracovnice, vyžadovali po mně 
šéfové, abych jim vařila kafe a následně 
po nich umývala hrnky. Jakožto emanci-
povaná žena jsem se vzepřela a prohlásila, 
že ruce máme všichni stejné a mohou to 
dělat dost dobře sami. Dnes bych toto tvr-
zení ještě upravila – ruce sice máme všich-
ni stejné, ale rozdíl je v hlavách, které jim 
dávají pokyny a zaujímají postoje. 
Každý z nás ve svém životě někomu po-
mohl a taky každý někdy pomoc potře-
boval nebo může potřebovat. Pojmy jako 
„dobrovolnictví“, „společenská odpověd-
nost“ a „solidarita“ jsou v západních a se-
verských zemích samozřejmostí. V Česku 
se nezištně pomáhat teprve učíme a mys-
lím, že nám to jde čím dál lépe. Na to, jaká 
je doba. V neziskových organizacích se 
setkáváme s ohlasem nejen od mladých 
a studujících bez závazků, ale také od 
pracujících ve středním věku, kteří chtě-
jí ve vlastním volnu, ke své práci, rodině 
a starostem dělat ještě i něco pro druhé. 
Výjimkou není ani aktivní zapojený senior. 
Pořád je to o té hlavě, která chce. Z růz-
ných pohnutek. 
Za „potřebnými“, příjemci pomoci a pod-
pory, nejčastěji vidíme lidi chudé, sociálně 

slabší, postižené, nemocné děti, bezdo-
movce, uživatele drog, týrané ženy, sirotky 
v Africe… Výrazné kategorie a jedince. To-
též, co věnujeme jim, však potřebují také 
„normální“ a „obyčejné“ děti. Ty, které 
máme v oddílech, klubech, družinách i na 
táborech. 
Potřebují peníze na činnost a vybavení, 
prostřednictvím kterých se mohou dál 
rozvíjet a vzdělávat. 
Potřebují naši pozornost, péči a náklon-
nost.   
Potřebují vzory, velké kamarády, kteří je 
vyslechnou a poradí. 
Potřebují, aby jim někdo nabídl zajímavé 
aktivity, ať už z řady dlouhodobých a vý-
chovných, nebo těch, které vyplní jejich 
čas krátkodobě. 
Potřebují ukázat různé varianty životních 
cest a alternativy jednání.  
Na druhé straně stojíme my, kteří dává-
me. Máme vlastně také potřebu – potře-
bu chrlit ze sebe nápady, potřebu dělat 
radost a potřebu být prospěšní. Ideální 
je, když se tyto potřeby obou stran po-
tkají, ozve se ono známé CINK a všichni se 
usmíváme, protože víme… 
Přeji všem krásné cinkavé jaro!  
            Jiřka Falková 

7 DNÍ, Mikulov
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Stáhněte si Archu pomocí QR kódu
Černobílý čtverec na str. 2 je tzv. QR kód, používaný k zakódování informací (inter-
netové a e-mailové adresy, textu apod.) a možnosti jejich přečtení mobilem s foto-
aparátem a příslušným softwarem pro operační systém (Android, Windows mobile 
a phone, Java, Symbian, IPhone OS). Celé číslo Archy si tak lze stáhnout ve formátu 
PDF právě pomocí QR kódu. Obsahuje adresu stránky s dalšími informacemi i aktuál-
ním číslem zpravodaje. Více o QR kódech a bezplatné aplikaci pro váš mobil: 
SMOBIL.CZ  http://smobil.cz/cz/qr-kody                   -pm-

http://archa.crdm.cz
http://archa.crdm.cz/201202
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Jsou zdraví, plní elánu, ale rozhodně ne sobečtí. Opočenští skauti se i v tomto 
roce zapojili do charitativní akce Děti pro děti.

Ani letos nenechali nemocné děti „ve štychu“ 

Radostné okamžiky prožívalo město 
Opočno o víkendu 24. března 2012. 
Výtěžek charitativní akce Děti pro děti 
předčil veškerá očekávání. Zatímco 
v minulých letech se částka stabilizo-
vala zhruba na osmi tisících, letos její 
výše výrazně poskočila směrem naho-
ru. Skauti, kteří akci každoročně pořá-
dají, po jejím skončení napočítali rov-
ných 12200 korun. Dalo by se říci, že za 
hodinový program to je slušná částka. 
Ale všechno je jinak, začátek nebyl 
v sobotu, ale loni v září.
Už v té době totiž začínají někteří je-
dinci připravovat výrobky pro výstavu, 
která je součástí akce Děti pro děti. Po-
stupně se k nim přidávají další, v led-
nu se už zapojuje široká opočenská 
„skautská i neskautská obec“. 
Co je cílem? 
„Musíme připravit co nejvíce veliko-
nočních dekorací na výstavu a nacvičit 
program. To je od ledna hlavní náplní 
skautských schůzek,“ přibližuje zákuli-
sí celé akce Marie Vojtíšková, vůdkyně 
opočenského střediska Junáka.

A co je smyslem? Zdravé děti pomáhají 
dětem nemocným. K bližšímu pocho-
pení se musíme vrátit ještě hlouběji do 
minulosti, a to do roku 2000.
V tomto roce proběhl v televizi pořad 
o nemocnici v Motole. Dokument upo-
zorňoval na nutnost zlepšení podmí-
nek, v kterých se léčí nádorová krevní 
onemocnění dětí. Opočenští skauti 
uspořádali charitativní akci a její výtě-
žek zaslali do nemocnice. Takový byl 

začátek akce Děti pro děti v Opočně. 
Od roku 2004 doznala jednu výraznou 
změnu, a to místo, kam výtěžek putuje. 
Je jím Fakultní nemocnice v Hradci Krá-
lové, i tam se totiž léčí nádorová krevní 
onemocnění dětí.
Přestože bez pomoci dospělých by to 
nešlo, hlavními aktéry zůstávají děti. 
Na obou stranách. 
Co ti zdraví? Vidí v přípravě pouze zá-
bavu? 
„Baví je to, ale zároveň s nimi občas 
mluvíme o smyslu akce. Asi před dvě-
ma lety jsme se byli podívat na hema-
tologickém oddělení fakultní nemocni-
ce. Nejdříve jsme přišli do herny. Ale 
pak nás paní doktorka zavedla na po-
koje. Když naše děti uviděly bezvlasého 
chlapce napojeného na množství hadi-
ček, do řeči jim nebylo,“ říká skautská 
vedoucí Iva Vulasová.
Malý nemocný se díval na televizi, to 
byla jediná radost, kterou si ve své po-
loze mohl užívat. „O to víc nás všech-
ny potěšilo, když jsme se dozvěděli, že 
jsme z Opočna přispěli i na nákup tele-
vizí do pokojů,“ sděluje Iva Vulasová.

A jaká nálada panuje mezi dětmi na 
druhé straně, tedy v nemocnici? 
„Veliká radost. Naše děti vidí, že v tom 
nejsou samy. Že v nedalekém Opo-
čně jsou kamarádi, kteří jim chtějí 
léčení zpříjemnit, to je pro každého 
nemocného velká podpora,“ děkuje 
za všechny svěřence doktorka Jiřina 
Chládková, která každoročně přijíždí 
na akci spolu s dalšími lékaři a sestra-

mi z hematologického oddělení hra-
decké nemocnice.
Pokaždé informuje o tom, co se za 
„opočenské peníze“ pořídilo. Loni to 
byly dvě televize do pokojů, jak to do-
padne s těmi letošními, to se Opočno 
dozví zase za rok.

Dana Marková

Článek vyšel v Rychnovském deníku

...děkujeme Vám za to, že jsme s Vámi 
mohli oslavit tak krásným způsobem 
příchod jara. Benefiční představení 
bylo úžasné a udělalo radost dětem 
i dospělým. Výkony herců, zpěváků a 
tanečníků byly skvělé! Těší nás, že se 
představení účastní ve stále větším po-
čtu i vyléčené děti. O velikonoční dárky, 
které jste vyrobili, je mezi dětmi velký 
zájem. Šťastné si je odnášejí domů...

Z dopisu MUDr. Jiřiny Chládkové 
a kolektivu pracovníků 

hematologického oddělení 
Dětské kliniky opočenským skautům
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Romské děti trávily Velikonoce se skauty 

Akce vznikla ve spolupráci s neziskovou 
organizací Český západ, která působí 
v sociálně vyloučených lokalitách na 
Karlovarsku a se skauty spolupracuje již 
několik let. Cílem akce bylo sblížení, po-
znání romské kultury a vzájemné obo-
hacení dětí, které vyrůstají v odlišném 
sociálním a kulturním prostředí. 

V krápníkových 
jeskyních i na hradě

Z Dobré Vody jeli na výpravu tři kluci 
a tři děvčata ve věku 8 až 11 let spo-
lečně s dvěma pracovnicemi Českého 

západu. Nejdříve je čekala cesta do 
Plzně, kde se přidali k padesátce skau-
tůa skautek, a společně pak jeli vlakem 
do Olomouce, která je od Dobré Vody 
vzdálena 300 km. Už samotná cesta 
pro ně mohla být zážitkem, protože 
takhle daleko od domova ještě nebyli. 
Samotné město měly děti příležitost 
poznat během dvou velkých her pří-
mo v centru Olomouce. Navštívily však 
i její okolí. 
V asi 20 km vzdálených Mladečských 
jeskyních obdivovaly labyrint pod-
zemních chodeb i krápníkovou výzdo-
bu a úspěch sklidila i návštěva hradu 
Bouzov. V jiné dny na ně čekala řada 
her a sportovních aktivit, ve kterých 
například závodily v běhu, ve skoku do 
výšky a dalších atletických disciplínách. 
Kromě velikonočního barvení vajíček 
a  výroby pomlázek se učily vyrobit růz-
né přívěsky z modelovací hmoty Fimo, 
nabarvit hedvábné šátky, tvořit slušivé 
korálkové náramky či vyrábět pomocí 
kašírování originální plastické obrázky.

Během výpravy samozřejmě nechybě-
lo ani seznámení s romskou kulturou. 
Děti nacvičovaly divadelní představení 
na motivy romských pohádek, dozvě-
děly se, jak se slaví u Romů Velikonoce 
nebo co jsou tradiční romská jídla. Celá 
velikonoční výprava probíhala v přátel-
ské atmosféře a děti z Dobré Vody se 
nadšeně zapojovaly do her i ostatního 

programu, který byl pro ně nový. „Skau-
tům velice děkujeme, že dětem z Dobré 
Vody umožnili poznat nové kamarády, 
zažít, vyzkoušet i poznat mnoho nové-
ho, na co budou určitě dlouho vzpomí-
nat. Pro děti ze sociálně vyloučených 
lokalit jsou podobné zážitky a možnost 
dostat se mimo svoji komunitu velmi 
důležité. I proto jsme za dlouholetou 
spolupráci se skauty z oddílu Vločka 
velmi vděční a těšíme se na další spo-
lečné akce,“ zaznívá z Českého západu.

Velikonoční výprava se skauty probíha-
la v rámci projektu Klíče pro život – Roz-

Naše téma
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Šest romských dětí ze sociálně vyloučené lokality v Dobré Vodě u Toužimi 
strávilo své velikonoční prázdniny s plzeňskými skauty. Skautský oddíl Vločka 
pozval děti na svoji pětidenní výpravu do Olomouce. Tam děti čekal program 
plný her, výletů, sportovních a tvořivých aktivit. 
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Naše téma

voj klíčových kompetencí v zájmovém 
a neformálním vzdělávání s důrazem 
na multikulturní výchovu, který je reali-
zován MŠMT ČR a Národním institutem 
dětí a mládeže a je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky. 

Více informací je možné získat na inter-
netových stránkách www.nidm.cz.

Největší lákadlo? 
Lana.
Plzeňský skautský oddíl Vločka jezdí do 
Dobré Vody pravidelně již od roku 2008 
a společně s místní neziskovou organi-
zací Český západ připravuje pro děti jed-
nou do roka den plný her, sportovních 
a tvořivých aktivit. Největším lákadlem 
pro děti bývá překonávání překážek na 
lanech, které jsou umístěny vysoko nad 
zemí. Díky bezpečnému jištění lanem 
ze země a s helmou na hlavě se děti 
odvážně pouštějí do překonávání ná-
ročných překážek ve vzduchu, za jejichž 
zdolání jsou odměněny obdivem ostat-
ních dětí i přihlížejících dospělých.

Eva Haunerová

Český západ

Občanské sdružení Český západ 
působí v sociálně vyloučených lokali-
tách na Toužimsku a Tepelsku v Karlo-
varském kraji. Zde poskytuje sociální 
služby, nabízí vzdělávání, poradenství 
při zaměstnávání a právní poraden-
ství, volnočasové programy a zapojuje 
občany do veřejného života. Pomáhá 
lidem řešit jejich tíživé životní situace 
zejména v oblasti zaměstnání, vzdělá-
vání, bydlení a kontaktu s majoritou. 

Principem práce Českého západu je, 
že se snaží nedělat práci za druhé, ale 
podporuje lidi tak, aby postupně doká-
zali své osobní i společné problémy řešit 
vlastními silami a uměli brát své životy 
do vlastních rukou. 
Bližší informace najdete na webových 
stránkách www.cesky-zapad.cz nebo 
v dobročinném obchodě BUŤI v Plzni 
(www.buti.cz).

5

„Bavilo mě všecko“
průřez výtvarnou tvorbou dětí odcházejících z dětských domovů

7. 6. — 7. 7. 2012
Dům U Kamenného zvonu 
(gotické sklepení), 
Staroměstské náměstí, Praha 1

Výstava představí výtvarnou tvor-
bu mladých dospělých, kteří již 
odešli z dětského domova, nebo 
je odchod v blízké době čeká. Díla 
vznikala v průběhu několika let na 
sociálně-terapeutických pobytech 
pořádaných Občanským sdruže-
ním Letní dům. Společně s fotogra-
fiemi, audio nahrávkami a artete-
rapeutickým komentářem přiblíží 
konkrétní příběhy a vnitřní proží-
vání jejich autorů.

www.letnidum.cz 

Občanské sdružení Letní dům Vás zve na výstavu

http://www.letnidum.cz
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Hlavně lidské příběhy

Pěkné místo pro život

„Všímám si u sebe, že my jako pracovní-
ci s uživateli drog máme někdy tendenci 
vidět naši práci přes počet vyměněných 
stříkaček, počet hodin kdy se pohybuje-
me v terénu či množství polévek, které 
jsme poskytli. Přitom to nejzásadnější, 
což má zřejmě největší přínos, jsou roz-
hovory s jednotlivými lidmi, kterým se 
drogy dostaly do života“, shrnuje své 
pocity vedoucí Kontaktního a poraden-
ského centra v oblasti drogové proble-
matiky Mgr. Josef Soukal.
V loňském roce se program dostal nově 
do kontaktu s řadou mladých lidí, kteří 

s tzv. tvrdými drogami experimentu-
jí. Anebo užívají sice daleko rozšíře-
nější a tolerovanější marihuanu, ale 
zato velmi intenzivně. Což ve výsledku 
může znamenat stejné riziko. „Tyto lidi 
potkáváme nejen ve Žďáře nad Sáza-
vou, ale v podstatě ve všech městech 
okresů Žďár nad Sázavou a Havlíčkův 
Brod, kam v rámci Terénního programu 
jezdíme. S těmito mladými se bavíme 
o jejich životních příbězích, starostech 
i radostech. Zjišťujeme, co vše je za 
tím, že dnes aktivně konzumují konopí 
či experimentují s pervitinem. Bavíme 
se s nimi o tom, jak jinak by bylo možné 
řešit jejich spletité problémy, které čas-
to s užíváním úzce souvisí. A právě vztah 
a rozhovor je často to jediné, a přitom 
zásadní, co může vést ke změně,“ po-
pisuje specifickou část klientely terénní 
pracovnice Barbora Hynková, DiS.
V roce 2011 došlo v programu oproti 
dvěma předchozím rokům k nárůstu ve 
většině základních sledovaných para-
metrů. Program osobně využilo celkem 
110 uživatelů drog, zprostředkovaně 
však až 180 osob užívajících drogy. Ná-
růst byl také zřejmý u počtu kontaktů  

s uživateli služeb, počtu předaných 
informací či vyměněných injekčních 
setů. 
V uplynulém roce navíc došlo k rozšíře-
ní Terénního programu do celkem čtyř 
nových měst okresu Havlíčkův Brod.
„Radost máme také z toho, že našich 
služeb využívají více i rodiče. Jedná se 
například o situace, kdy rodič zjistí, že 
jeho dítě užívá marihuanu či se začíná 
chovat „nenormálně“. Vnímáme, že to 
je pro rodiče bez informací a zkušeností 
obtížná situace, a proto jim nabízíme 
diskrétní a bezplatnou možnost ji pro-
brat v příjemném prostředí kontaktní-
ho centra,“ říká k možnosti rodinného 
poradenství Bc. Markéta Kristlová, so-
ciální pracovnice Spektra.

Spektrum, centrum primární prevence 

a drogových služeb

Kolpingovo dílo ČR

Od 1. března 2012 spustilo v Havířově 
– Prostřední Suché projekt „Prostřední 
Suchá – pěkné místo pro život“. Projekt 
zahrnuje několik částí, které jsou za-
měřeny na zvýšení kvality života v Pro-
střední Suché, především začlenění 
sociálně vyloučených obyvatel zpět do 
společnosti a na trh práce.

První aktivitou projektu je Terénní pro-
gram, jehož pracovníci budou vyhledá-
vat klienty, motivovat je k aktivní účas-
ti na řešení problémů, asistovat jim 
a zprostředkovávat kontakty na další 
služby projektu i jiných poskytovatelů.
Dále v Horní Suché vznikne detašované 
pracoviště Občanské poradny Havířov, 
které bude zaměřeno na dluhové pora-
denství, tzn. finanční a rozpočtové po-

radenství, prevenci zadlužení či řešení 
již vzniklých dluhů (sepsání splátkového 
kalendáře) atd. Poradna bude pomáhat 
i v oblastech sociálních dávek, bydlení, 
majetkoprávních a mezilidských vzta-
hů.
Program Individuální pracovní pora-
denství bude klienty motivovat k prá-
ci na sobě tak, aby se zvýšily jejich 
schopnosti a klienti byli povzbuzeni 
hledat uplatnění na trhu práce. Klien-
tům programu budou poskytovány in-
formace o pracovněprávních vztazích 
(pracovněprávní poradenství) a budou 
se procvičovat jejich praktické doved-
nosti – např. sebeprezentace, vytvoření 
životopisu, hledání práce či nácvik přijí-
macího pohovoru.
Zcela novou službou bude program 

Předcházení násilí v rodinách. Tato služ-
ba navazuje na tradici poraden Slezské 
diakonie zaměřených na pomoc obě-
tem domácího násilí. Nový program se 
však zacílí na pachatele násilí, bude po-
skytovat odborné sociální poradenství, 
individuální nebo skupinové terapie, 
nácvik neagresivních forem řešení situ-
ace atd. Všechny druhy poradenství bu-
dou poskytovány od 1. května 2012 na 
adrese Hornická 2, Havířov – Prostřední 
Suchá.

Klára Brzobohatá

Slezská diakonie

Aktivity v rámci tohoto projektu jsou fi-
nancovány z Evropského sociálního fon-
du, operačního programu lidské zdroje 
a zaměstnanost.

Naše téma
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Rozhovor byl i v roce 2011 základním nástrojem 
práce s uživateli drog. Ale nejen o tom byl loňský 
rok. A nešlo jen o stříkačky, polévky a drogy... 

Poradenské centrum Havířov Slezské diakonie rozšiřuje své služby určené 
občanům města. 
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Pomoc často potřebují i zdravé většinové děti...

Ještě před mateřskou se Stanislava 
Kantorová díky svému ekonomické-
mu vzdělání živila jako daňová účetní. 
V roce 2005 ale založila sdružení Duha 
Wings a od té doby se intenzivně věnu-
je práci s dětmi a mládeží.
„Nejenomže mě to baví, ale beru to 
i jako své poslání, závazek a hlavně za-
traceně dobrou investici. Všechno, co 
investujeme do dětí a mladých, vše-
chen čas i energie, se nám vrátí. V nich 
je naše budoucnost, a jak je vychová-
me, jak jim pomůžeme překonávat 
jejich problémy a starosti, to se pak 
odrazí nejen na jejich chování k nám, 
ale na budoucnosti celé společnosti,“ 
říká Stanislava Kantorová, sama matka 
syna a dcery, kteří letos oslaví sedm-
náct a čtrnáct let.

Přehlížený potenciál
Volnočasovým aktivitám dětí a mláde-
že zejména ze sociálně slabších a neú-
plných rodin, i když to tak sama nerada 
nazývá, se věnuje zhruba osm let.
„Hodně se mluví o podpoře menšino-

vých skupin, zdravotně postižených, 
což je samozřejmě správné, ale kdo po-
může zdravým a chytrým dětem, kte-
rým jen chybí pevné rodinné zázemí? 
Dospívání je nebezpečné pro každého. 
V tomhle věku se dělají všeobecně 
stále stejné chyby, a my jim můžeme 
mnohdy zabránit. Pokud se ale o to ani 
nepokusíme, ztrácíme v těchto mla-
dých lidech spoustu dobrého poten-
ciálu. Samozřejmě, někdy to nevyjde, 
ale tak to funguje i v životě. Něco se 
povede, něco ne. Ale proto nesmíme 
nad všemi lámat hůl,“ zamýšlí se vážně 
Stanislava Kantorová nad smyslem ote-
vřeného klubu.

Relaxace v přírodě
Protože hodně návštěvníků otevřené-
ho klubu Ulice je tzv. sledovaných, to 
znamená pod dohledem sociálních pra-
covnic a kurátorů, přichází do styku i se 
smutnými osudy a případy, kdy pomoci 
nemůže ani ona, byť by sebevíc chtěla. 
Jak se s těmito situacemi vyrovnává? 
„Nejlépe si vyčistím hlavu v přírodě. 
Pravidelně každý týden vyrážím do 
Beskyd. Člověk si při dlouhých túrách 
skvěle utřepe myšlenky, načerpá sílu 
a mnohdy mě napadne i něco nového 
k programu sdružení a aktivitám pro 
děti,“ říká již opět s úsměvem. 

Budoucnost je nejistá
Šetří se všude. A protože financování 
klubu Ulice je závislé především na zís-
kaných dotacích a grantech, jsou jeho 
příjmy rok od roku nižší. 
„Samozřejmě, že se bojím, že to tu 
budu muset jednou zavřít, ale dokud 
to půjde, budu se snažit, aby se to ne-
stalo. Počítám i s variantou, že budu 

muset do jiné práce, ale této činnosti 
se chci věnovat dál. 
Nejsem na to sama. Pomáhá spousta 
dobrovolníků, kteří sem taky docházejí 
po zaměstnání, a za to jim moc, oprav-
du hodně moc děkuji. 
To tam, prosím, napište,“ uzavírá naše 
povídání Stanislava Kantorová.

Proč otevřený klub?
Otevřený klub se snaží nabídnout dě-
tem a mládeži ohroženým sociálním 
vyloučením smysluplné trávení volné-
ho času jako alternativu k životu „na 
ulici“. Funguje jako prevence negativ-
ních společenských jevů (bezcílné po-
tulování se ulicemi, vandalismus, expe-
rimentování s drogami a podobně).

n
Bronislava Supíková 

Článek vyšel 7. 3. 2012 

v Moravskoslezském deníku

Naše téma

...říká Stanislava Kantorová, vedoucí otevřeného klubu Ulice pro děti a mládež 
v Ostravě-Zábřehu. Patří k ženám, pro které se jejich práce stala koníčkem.

7

Stáňa Kantorová 
je předsedkyní ostravské Duhy Wings. Dužina od počátku svého působení provozuje otevřený Klub Ulice v Ostravě Zábře-
hu, který poskytuje každý všední den dětem bezpečné prostředí pro odpolední aktivity v herně a kreativní dílně. Děti se 
tam mohou bez registrování zapojit do her s ostatními, povídat si, připravit si domácí úkoly, číst si časopisy, poslouchat 
hudbu, využít bezplatně počítače s připojením na internet. Stáňa Kantorová aktivně zasahuje do dění v Duze, v březnu 
2012 byla zvolena starostkou Malé Duhy, kontrolního a metodického orgánu Duhy, kde už několik let byla činným členem. 
Duha Wings díky své kreativní předsedkyni dvakrát opakovaně hostila zahraničního dobrovolníka v rámci skupinové Ev-
ropské dobrovolné služby, kterou pod názvem DoDuhy pořádalo naše sdružení v roce 2007 a 2009, byla také zapojená 
do projektu ČRDM „Nás se to týká“. Stáňa Kantorová patří mezi první nositele Duhové štafety, ocenění, které si v Duze 
navzájem předávají dobrovolníci pro ty, kteří jsou inspirací pro své okolí, a vyjadřují tak úctu k dobrovolnické práci pro děti 
a mládež.           Jana Šoupalová, vedoucí Ústřední kanceláře Duhy
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Filantropie, dobročinnost, charita 
– synonyma pro dobro srdce
Mají spolky našeho typu konat dobro jaksi nad rámec svého hlavního 
poslání? Máme sbírat peníze, ošacení, máme reagovat na přírodní pohromy, 
na děsivé reportáže o nemocných dětech, o tom, že kvůli necitlivému 
rozhodnutí politické reprezentace přestanou pobírat postižení příspěvek 
na dopravu a ke všemu, co na ně osud naložil, přijdou ještě o možnost 
občasného výletu za hranice svého ústavu? Nestačí to, že si dobrovolníci 
hrají s dětmi, dávají jim obrovský díl svého volného času, vzdělávají se pro 
to, aby dosáhli na nejrůznější zkoušky a kvalifikace tu pro práci táborového 
zdravotníka, tu pro vedení oddílu?

Odpovědi jsou, alespoň pro mne, jasné. 
Ano, ano, ne, ne. 
Filantropie je výchova k humanitě. Je jí 
dost?
Jsem dalek tvrdit to, že svět kolem je 
jen a jen zlý, ale že by zprávy linoucí 
se dnes a denně z televize či internetu 
působily zrovna altruisticky, to se tedy 
věru říci nedá. Umíme v „našem“ pro-
středí ukázat pozitivní příklad, ba co 
víc, umíme děti přesvědčit, že pro dob-
rou věc mají něco udělat?
Předpokládáme-li, že v oddílech pěstu-
jeme neformální vztahy, že prostředí je 
přátelsky formativní, že v dobré náladě 
na oddílové schůzce či u ohně na táboře 
můžeme vhodně voleným slovem docí-
lit víc než škola či prostředí rodinné, byl 
by, myslím, hřích toho nevyužít. 
Abych zůstal u spolku, o kterém toho 
trochu vím, u tomíků…
Snad sedm let jsme sbírali peníze pro 
sdružení Máme otevřeno?, resp. pro 
vybavení chráněné kavárny Vesmírna. 

Svého druhu to byla velmi populární 
akce, říkali jsme jí Kameny, děti za ma-
lované kamínky nasbíraly desítky tisíc 
korun pro potřebné. Bylo lhostejné, že 
sdružení Máme otevřeno? sídlí v Praze, 
do sbírek se zapojily oddíly z celé re-
publiky.
Vím o charitě provozované oddíly ze 
Zlínského kraje, chvályhodné jsou 
i podniky, které připravuje křesťanský 
oddíl Arachné z Prahy.
Už pravidlem se staly sbírky na sněmech 
či výročích Asociace TOM – málokdo 
odolá a nechá kasičku, která k němu 
připluje přes hlavy spolusněmovníků, 
bez povšimnutí. 
Je mi sympatické, když tu a tam na vý-
zvu náčelnictva zareaguje oddíl a po-
může třeba těm, komu rozbouřená 
řeka spláchne tábor či loděnici – třeba 
tím, že jim pošle část svého oddílového 
vybavení nebo nějakou tu korunu.
Tuhle solidaritu obdivuji – jen by jí moh-
lo být více, o hodně více. Ve společnos-

ti, u tomíků, bezpochyby i v České radě 
dětí a mládeže, která udělala v té věci 
za poslední roky vítaný, ale přeci jen 
poměrně malý posun.
Vedení  tomíků jde snad ve svých roz-
hodnutích z této oblasti trochu příkla-
dem. Dávno jsme se shodli na podpoře 
tří dětí – dnes už mladých dam a mužů 
– v projektu Adopce na dálku. Příspěv-
ky na postižené povodněmi, dětem 
s nemocí motýlích křídel, podpora po-
pálené Natálce, Lékařům bez hranic, 
alespoň malý dar pražské Šanci na pod-
poru dětí ulice či společnosti Pes Pro 
Tebe…
Daleko lepší je ale altruismus jednot-
livců, dětí, mladých lidí, kterým je tu 
a tam přeci jen třeba napovědět. Ma-
lým skautům se žlutými kvítky, které 
směňují za peníze pro potřebné, koled-
níčkům charity v Tříkrálové sbírce, ty 
přeci někdo nasměruje…

A na závěr příklady. Nevím, zda pořád 



ještě táhnou, v životě veřejném jich 
moc není, ale zalovím v minulosti. 
Hlávka, Jedlička, Klár, Havel, když sáhnu 
jen po těch tuzemských. Copak ty pány 
spojovalo?
Byli vzdělaní, otevřeného srdce, byli 
zámožní a viděli dál než řada jejich vrs-
tevníků. To byla, panečku, participace! 
Možná bychom se mohli i v našem 
ranku místo přežvykování čím dále vy-
prázdněnějších slov v tunách nezbyt-
ných dokumentů, tu a tam podívat, jak 
chtěl participovat Platón. Ideou dobra, 
tušili jste to?

Tomáš Novotný

předseda Asociace TOM

Rok 2011

V roce 2100 poskytlo ústředí tomíků 
finanční pomoc ve výši 36 887 Kč. Pod-
pořili jsme stavbu školy v Africe, kterou 
organizuje společnost Člověk v tísni, 
stejně tak i jejich další projekt Skuteč-
ná pomoc. Finanční dar jsme zaslali 
sdružení Debra, které podporuje léčbu 
lidí s tzv. motýlí nemocí. Mezi tradiční 
finanční podporu v rámci akce Adopce 
na dálku patří sponzorování tří dětí z 
Indie a Afriky.
Další finanční pomoc šla Lékařům bez 
hranic či společnosti Pes Pro Tebe.

Rok 2010
Ústředí Asociace TOM podpořilo fi-
nanční pomocí obec Raspenavu pro-
střednictvím sdružení Člověk v tísni. 

Vážení,       
dovolte nám ještě jednou poděkovat 
za Váš finanční dar na konto sbírky SOS 
Povodně pořádané organizací Člověk v 
tísni. 
V tomto týdnu uplynulo půl roku ode 
dne, kdy se první záplavová vlna pro-
hnala Raspenavou a dalšími obcemi na 
severu Čech. I díky Vaší podpoře jsme 
mohli pomoci 747 rodinám opravit je-
jich zničený dům nebo si pořídit náby-
tek, který jim odnesla velká voda. 
Podrobnou zprávu o tom, komu a jak 
pomohl Váš laskavý dar, naleznete 
na http://clovekvtisni.cz/download/
pdf/300.pdf 

Kromě souhrnných informací zde nalez-
nete i příběhy konkrétních lidí, kterým 
jsme díky podpoře dárců z Čech a Mo-
ravy mohli pomoci postavit se zpět na 
vlastní nohy a obnovit jejich domovy. 

Ještě jednou děkuji za Vaši podporu. 
Je pro nás nesmírně cenné, že máme 
v okamžicích krizí podporu dárců, jako 
jste Vy. 

S přátelským pozdravem 
Irena Bednářová 

Člověk v tísni, o. p. s. 

Rok 2009
Ústředí Asociace TOM poskytlo v roce 
2009 finanční pomoc ve výši 38 400 Kč. 
I letos jsme v rámci projektu Adopce 
na dálku podporovali tři děti z Afriky 
a Indie, podpořili jsme rodinu postiže-
nou povodní roku 2009, projekt Šance, 
drobný dar jsme poskytli Lékařům bez 
hranic nebo o.p.s. Člověk v tísni.
Nejvýznamnějším charitativním poči-
nem zůstalo bezesporu táboření v Ba-
nátu. Krom státních prostředků jsme 
do pořádání táborů pro děti krajanů 
(spolu s Ligou lesní moudrosti) vložili 
také peníze spolkové, zejména ale čas 
a invenci našich dobrovolníků.
Neméně záslužné byly dobročinné 
akce pořádané našimi oddíly. Za všech-
ny uveďme oddíl TOM Arachné, který 
uspořádal benefiční akci nazvanou  Na 
světě nejsme sami, kde se děti mohly 
zapojit do zábavných her a koukat se na 
veselá divadla, zatímco si jejich rodiče 
užívali občerstvení či nakupovali dáreč-
ky na jarmarku. Vybralo se 52 836 Kč! 
Celá částka byla poslána chudým dě-

tem z Togny v Indii. Peníze posloužily na 
podporu vzdělání a zdravotnické péče 
pro tyto děti.

Rok 2008
Dobročinnou akcí svého druhu bylo 
naše angažmá v Banátu. Krom státních 
prostředků (339 904,80 Kč) jsme do ba-
nátských táborů vložili také 34 229,20 
Kč z vlastních prostředků Asociace 
TOM, a zejména čas a invenci našich 
vedoucích. 
Tomíci Aliho – Aleše Hořčici pořáda-
li chvályhodnou mikulášskou nadílku, 
kde dětem v nemocnicích darovali více 
než 150 plyšáků. Akce si všimla i Česká 
televize.
Pražský oddíl Arachné vybral v dobro-
činné sbírce „Na světě nejsme sami“ 
krásných 46 765 Kč.
Asociace TOM podpořila v roce 2008 
pomocí adopce na dálku tři děti z Afriky 
či z Indie a dar poskytla i Projektu šance 
či Lékařům bez hranic. Dohromady tyto 
dary činily 30 800 Kč. 

Dobročinnost 2007 – 
TOM Arachné

V neděli 15. 4. se v areálu Břevnovské-
ho kláštera uskutečnila akce Na světě 
nejsme sami aneb Pomoc pro misie 
a  dopadla úplně výborně! 
Ráno jsme společně začali den misijní 
mší svatou s p. Jiřím Šlégrem, národ-
ním ředitelem Papežských misijních děl 
v České republice. 
Poté na všechny čekal již bohatý pro-
gram – venku nás uvítaly babičky s  na-
pečenými buchtami, maminky na mi-
sijním jarmarku, děti z oddílů Arachné, 
Jeleni a Sírius u připravených her a sou-
těží pro děti a Waldorfská mateřská 
škola s výtvarnými dílnami. 
Chvíli poté se také rozeběhl program 
– besedy s p. Jiřím Šlégrem – hlavně 
o situaci v Bangladéši, divadla pro děti, 
koncert Ztracené kapely a na závěr kon-
cert Vody od párků. 
Na organizaci se podílelo nejméně sto 
dobrovolníků.
Počasí nám nesmírně přálo, takže sem 
během celého dne pár set lidí zavítalo 
a vybralo se neuvěřitelných 37 353 Kč! 
Tuto akci navíc podpořila Nadace Divo-
ké husy, která částku ještě zdvojnásobi-
la, takže celkový výtěžek byl 74 706 Kč!
Všichni odešli radostní a spokojení!

Veronika Rabiňáková

TOM Arachné, Praha
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Cílovou skupinu tvoří lidé s mentálním 
postižením, kombinovanými vada-
mi a poruchami autistického spektra 
v lehkém až hlubokém stupni postiže-
ní, kteří jsou starší 15 let, z Třebíče či 
blízkého i vzdálenějšího okolí (Jemnic-
ko, Náměšťsko, okolí Jaroměřic, Okří-
šek a další) a navštěvují denní Stacio-
nář Úsměv Třebíč. 
Ten poskytuje podporu a pomoc lidem 
s mentálním a kombinovaným postiže-
ním. „Naše zařízení se snaží prostřed-
nictvím sociálního učení, pracovních 
a vzdělávacích aktivit usilovat o posi-
lování a rozvoj samostatnosti, návaz-

nosti a udržování sociálních vztahů 
a začlenění do běžné společnosti,“ říká 
vychovatelka a terapeutka paní Lenka 
Kracíková, která je garantem programu 
za strany stacionáře.

Klienti stacionáře žijí sice v rodinách, 
ale jejich možnost navazovat nové kon-
takty, zejména se svými vrstevníky, je 
velice omezená a složitá.

Proto druhou cílovou skupinu, která 
se účastní integračních pobytů, tvoří 
studenti Katolického gymnázia Třebíč 
či dalších středních a vysokých škol ve 
věku od 15 do 26 let, kteří nemají žád-
nou či minimální dosavadní zkušenost 
s lidmi s mentálním postižením, kteří 
jsou však po celou dobu pod dohledem 
kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou 
jim nápomocni.
„Při tvorbě programu je vždy kladen 
hlavní důraz, aby docházelo k co nej-
většímu vzájemnému propojení, spolu-
práci, zapojení do programu, integraci 
obou skupin, a to ve formě výtvarných, 
rukodělných a kulturních programů, 
her, soutěží, sportování, ale i při pří-
pravě jídla, společného putování a do-
pravy, nákupu jízdenek, vstupenek, 
v obchodech, či objednání jídla v re-
stauraci,“ říká jedna z vedoucích Hanka 
Milostná, bývalá studentka KG.
Každého víkendu se vždy účastní až tři-
cet osob (klienti, studenti, doprovod) 
a vždy je ke každému člověku s mentál-
ním postižením přidělen po celou dobu 
pobytu k dispozici jeden mladý člověk, 
který zde vykonává roli osobního asis-
tenta. Právě díky tomuto individuální-
mu přístupu si klienti mohou vyzkoušet 
činnosti, které jim nemůže nabídnout 
běžný provoz ve stacionáři či pobyt 
v rodině. 
Velkým přínosem pro klienty už je jen 
samotný pobyt mimo rodinu trvající 
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Integrační víkendy Halahoje a Úsměvu

Integrační víkendy organizuje Studentský klub Katolického gymnázia 
Halahoj Třebíč už od roku 2009, kdy dvakrát ročně pořádá společný pobyt 
pro studenty středních a vysokých škol a pro klienty třebíčského stacionáře 
Úsměv, a to za finanční podpory Sdružení přátel Jaroslava Foglara a Města 
Třebíč.

http://www.halahoj.org
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přes víkend, protože někteří nebyli do-
sud odloučeni od rodičů a jejich péče.

IN.VÍ.4 a scénický 
tanec
O víkendu 29. 4.–1. 5. 2011 proběhl 
v pořadí už čtvrtý integrační pobyt, 
tentokráte na základně Hříběcí u Horní 
Cerkve, který se nesl ve znamení scé-
nického tance. Pozvání na tento víkend 

přijala Jitka Mozorová, lektorka scénic-
kého tance, která pochází z Třebíče, ale 
nyní působí v Brně, kde se právě mj. za-
bývá scénickým tancem u lidí s mentál-
ním postižením. Kromě tance se během 
víkendu uskutečnila také výroba svícnů 
z hlíny, batikování šátků, fotbalový zá-
pas, opékání špekáčků a společná pří-
prava několika jídel, procházka k zato-
penému lomu, který je základnou pro 
cvičení místních potápěčů, návštěva re-

staurace a také účast na vesnické osla-
vě „pálení čarodějnic“. 

Ocenění
Město Třebíč udělilo v roce 2011 pro-
jektu „Integrační víkendy“ poděkování 
za realizaci tohoto projektu v granto-
vém programu Sociální služby. 

Vít Oplatek 

předseda SKKG Halahoj

72 hodin - nový projekt ČRDM

Myslíš, že fandit Martě Kubišové v jejím sporu s Helenou Vondráčkovou je jediný způsob, jak pomoci zvířatům? Tak to 
ještě určitě neznáš Kimuri, jeden z letních táborů Hnutí Brontosaurus. Už pět let se snažíme pomáhat zvířatům, kterým 
zkřížila cestu civilizace. Na stanicích pro handicapované živočichy pomáháme zlepšit životní podmínky pro tamní chlupaté 
a opeřené pacienty. Za dobu, co akci pořádáme, jsme už působili na dvou stanicích. V Pavlově u Ledče nad Sázavou jsme 
pomáhali opravovat výběhy pro vydru obecnou a voliéry pro různé druhy ptáků. Letos se vracíme do Proseče u Litomyšle. 
Tamější záchranná stanice Pasíčka je po velké rekonstrukci a my pomůžeme s dalším vylepšováním jejího areálu. Samo-
zřejmě budeme v každodenním kontaktu se zvířaty a dozvíme se něco o jejich osudech. Ale také jak můžeme sami předejít 
tomu, aby se ocitla na některé z podobných stanic. Těšit se můžeš i na prožitkový program složený z her, které pro tebe 
a ostatní účastníky přichystá sehraný tým zkušených organizátorů. 
Přihlas se na www.kimuri.cz!            Ctibor Brančík

Kimuri

Máš nápad, jak zlepšit svoje okolí? Víš, 
kdo čeká na tvou pomoc? 
Vymysli a zaregistruj si svůj projekt na  
www.72hodin.cz
Dej dohromady pár kamarádů, s ni-
miž nápad uskutečníš, a tím se připo-
jíš k tisícům dobrovolníků po celé naší 
zemi. Projekt 72 hodin poběží od 12. do 
14. října 2012. 
Pojď do toho s námi! Ruku na to!

Projekt 72 hodin – Ruku na to! bude 
představen veřejnosti v jednotlivých 
bambiriádních městech v celé ČR ve 
dnech 24.-27. 5. 2012. Prezentaci v kaž-
dém městě mají na starosti sami po-
řadatelé, ale jistě se můžete těšit na 
mnoho zajímavých soutěží s tematikou 
čísla 72. 
Projekt ČRDM 72 hodin – Ruku na to! 
jsou tři dny dobrovolnických aktivit po 
celé ČR. Projekt úspěšně probíhá už 
více než 10 let v mnoha Evropských 
zemích a zapojilo se do něj více než 
200 000 dobro volníků.

www.72hodin.cz

http://www.72hodin.cz


...Stěna ze dřeva, bláta a slámy. Sto-
dola z čtvrttunových balíků slámy, se 
zakřivenou střechou pokrytou volně  
loženou kompostující slámou. Dome-
ček postavený z kamenů, bláta, velkých 
a malých balíků slámy zatřených hli-
něnou omítkou, se zelenou střechou, 
vyhřívaný ”raketovými” kamny s vyhří-
vanou lavečkou. Úžasné přírodní dět-
ské hřiště ve stromech, permakulturní 
zahrada, jezírka.
130 let stará stodola, která prochá-
zí rekonstrukcí na ukázkové obydlí 
z místních slaměných balíků, kulatiny 

a hliněné omítky, s vytápěním slun-
cem, dřevem a částečně elektřinou 
ze solárních panelů, s vodou z vlast-
ní studny, kompostovacími toaletami 
a kořenovou čističkou odpadních vod. 
Na dvoře pak najdete starou obytnou 
část, která bude sloužit jako vzdělávací 
centrum. Některé její stěny jsou izolo-
vané přidanými slaměnými balíky, jiné 
organicky tvarovanou zimní zahradou. 
Tamtéž najdete jezírko sbírající dešťo-
vé vody a přístup k bio obchůdku s fa-
remní produkcí ze 17 ha pozemkového 
spolku (sady, louky a zahrady), která se 

zpracovává v certifikované podnikatel-
ské kuchyni.
Výstavba všeho zmíněného a tvorba 
mnohého dalšího přitáhla za posledních 
10 let téměř 3000 návštěvníků z více 
než 40 zemí do malé české neziskové 
organizace PermaLot, sídlící u Bouzova, 
nedaleko Litovle na Moravě.

PermaLot byl založen v roce 2001 poté, 
co pro něj bylo  zakoupeno 10 ha země-
dělských pozemků. První akce v sobě 
nesla cvičení v permakulturním desig-
nu. Pozváni byli lidé z tehdy existujících.
ekologických kruhů po celé ČR. Zhruba 
45 lidí dojelo na víkend, během kterého 
bylo možné se mnohému přiučit a sdí-
let již poznané a na jehož konci vznikl 
náčrt plánu, z něhož PermaLot vychází 
dodnes. 
Podobných akcí se od té doby konalo 
více a mnozí návštěvníci po sobě zane-
chali myšlenky a prvky jako jsou hlína 
na stěně, dřevěné dveřní rámy, návrh 
krajinného designu, úspěšné grantové 
žádosti, náměty pro stavební detaily či 
pro volbu stromů a keřů do sadů, tuny 
posbíraných bobulí a ovoce, spoustu 
sklenic se zavařeninami atd. Většina 
návštěvníků pobyla na víkend, jiní na 
hodinu, další několik týdnů, někteří až 
na 9 měsíců.
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Posláním sdružení PermaLot je obnovit udržitelnost na venkově. Aktivity 
jsou orientované na vzdělávání a osvětu v této oblasti, cílovými skupinami 
jsou děti, mladí lidé, mladé rodiny a další. Konkrétními příklady oblastí 
aktivit mohou být mj. přírodní stavitelství, permakultura, lesní školka pro 
děti, tábory, mládežnické výměny apod.

PermaLot.... Co je to?

Představujeme
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Mnohá z těchto setkání byla naplně-
na hlubokým lidským dotekem. Fran-
couzská dobrovolnice se zamilovala do 
místního hocha, který v té době pra-
coval pro PermaLot a nyní jsou man-
želi, a s  malou dcerkou žijí ve Francii 
v domě postaveném ze slaměných balí-
ků. Jeden Litevec, který do té doby jedl 
běžnou masitou stravu a měl mnoho 
kilo nadváhy, se inspiroval a po pou-
hém jednom týdnu mládežnického se-
mináře v  PermaLotu se rozhodl stát se 
veganem. Jiní lidé se v PermaLotu inspi-
rovali a začali se věnovat profesionálně 
přírodnímu stavitelství. Německo-český 
pár v našem sadu počal dítě, které po-
rodili v Zaježové, slovenské ekovesnici. 
Otec bohužel tragicky zemřel předmi-
nulý rok. Na jeho vzpomínku pořádáme 
výroční letní „Tábor Robert“ pro rodiče 
s dětmi, během něhož se setkává jeho 
česko-německá rodina v místě, které 
měl moc rád, a další rodiny s dětmi.

Posláním PermaLotu bylo od samého 
počátku obnovit místní udržitelnost na 
Bouzovsku, a to prostřednictvím prvků 
permakulturního designu. Je známou 
skutečností, že pionýři musejí často 
procházet velmi náročnými časy. Není 
vůbec snadné věnovat se alternativním 
způsobům zemědělství, stavitelství, vy-
tápění, čištění odpadních vod, jinému  
způsobu stravování, výchově dětí, a vů-
bec jinému způsobu žití ve venkovské 
moravské oblasti, v zemi v mnoha ob-
lastech ovládané byrokratickým přístu-
pem. V průběhu času se nám podařilo 
podnítit změnu v případech s Minister-
stvem zemědělství (díky čemuž je nyní 
možné pěstovat zeleninu v sadu pod 
stromy), kraj uznal naše námitky ve 
stavebním řízení, ombudsman uznal, 
že úřednice MŠMT spravující mládež-
nické programy se opravdu dopustila 
chyby, která pro nás znamenala nejen 
kontroly z finančního úřadu, ale také 

neoprávněné nařčení a požadování po-
kuty. Tento posledně jmenovaný případ 
nás bohužel připravil o možnost získat 
velkou rozvojovou dotaci, po dobu 
dvou let jsme nemohli žádat v rámci 
řady dotačních a grantových příležitostí 
a připravilo nás to o možnost dotačně 
zaměstnat místního pomocníka. Nej-
větší brzdou za 10 let existence bylo, že 
na vlastních zemědělských pozemcích 
nám nebylo umožněno postavit pří-
rodní (kompostovatelné) stavby, které 
měly vytvořit zázemí pro ekovesnici.

I přes tyto neradostné záležitosti jsme 
se s pomocí dobrovolníků pustili do re-
konstrukce staré  stodoly, opuštěné 30 
předchozích let. Využíváme přírodních 
materiálů a snažíme se vytvořit malé 
vzdělávací centrum zaměřené na per-
makulturu a přírodní stavitelství. Cen-
trum již nyní pořádá řadu akcí pro ve-
řejnost, často jde o akce bez příspěvku. 
Založili jsme první lesní školku pro děti 
v Olomouckém kraji (Rarášci), produku-
jeme stovky litrů biomoštu a pravidelně 
pečeme kváskový chléb, sušíme ovoce 
a pořádáme kurzy, prohlídky, prezenta-
ce a stáže.

Podnět k založení PermaLotu dal býva-
lý dánský světoběžník, který do ČR při-
jel v roce 1998 a uvědomil si potřebu 
obnovení místní soběstačnosti. Díky 
řadě okolností se stalo, že organizace 
se usadila v blízkosti malebného Hra-
du Bouzova. PermaLot byl založen jako 
členská organizace, ale po úvodních le-
tech (s  více než 100 členy) přestalo být 
cílem mít členy a stalo se jím spíš vytvá-
řet síťování mezi lidmi, a tak přispívat 
k  naplňování poslání.

Mnoho aktivit vlastně funguje jako 
symbióza. Znamená to, že se může 
stát, že vás budeme považovat za ”per-

maloťana”, aniž byste zaplatili členské 
příspěvky či se v poslední době v Per-
maLotu fyzicky objevili. Je to totiž tak, 
že PermaLot za svou existenci vděčí mj. 
těm, kteří se podílejí na tvorbě strá-
nek, také lidem z Hnutí Brontosaurus, 
kteří o víkendech pomáhají s různými 
činnostmi, či jiným, kteří pracují na 
grafice našich propagačních materiá-
lů, dále spolupracujícím biofarmářům, 
fundraiserům a všem dalším, kteří přišli 
pomoci jako dobrovolníci nebo v rámci 
placeného semináře.

V roce 2011 jsme oslavili 10. narozeni-
ny PermaLotu a pořádali mnoho akcí – 
od organizace obročního pětidenního 
setkání evropských stavitelů ze slamě-
ných balíků (přijeli lidé z 24 zemí), přes 
jarmark s workshopy E-Kohabitat, po 
semináře a dětské tábory. V loňském 
roce jsme také postavili autobusovou 
zastávku a bez nároku na odměnu ji vě-
novali Obci Bouzov.

V tuto chvíli chystáme plán akcí na rok 
2012, očekáváme výsledky velkého 
grantového řízení na případnou obnovu 
podkroví na zázemí pro environmentál-
ně-vzdělávací akce. Sledujte tedy naše 
stránky a facebook, kde o akcích a dal-
ším vývoji budeme informovat. 

Max Vittrup Jensen a Radka Jensen

Představujeme
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PermaLot

Podolí 3
783 25 Bouzov

Telefon: 585 152 010
E-mail: radka@permalot.org

Web: www.permalot.org

http://www.permalot.org
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Ze sdružení

Na Apríla se vydaly skautské oddíly 
Ze-Hnje-She-Kha a Potkani na první 
společnou výpravu. Cílem byla farma 
Aster, kde sídlí unikátní chovné stádo 
huculských koní. 
Oddíly mají společnou klubovnu na 
Malé Straně. Oběma oddílům odrostli 
členové a rozhodli se loni na podzim 
udělat nábor mladších dětí. Potkani 
jsou ale oddíl svým způsobem unikátní. 
Vedoucí i členové jsou totiž neslyšící. 
Ze-Hnje-She-Kha kdysi byla dětským tu-
ristickým oddílem při TJ Aster a výpravy 
ke koním patřily k pravidelné činnosti.

Pepe z tomíckého oddílu Arachné umí 
znakovou řeč, a tak jela s námi jako tlu-
močnice. Má nelehký úkol – vysvětlit 
něco z historie huculů, jak se chovat 
u koní a jak je správně vyčistit...

Ačkoliv jsou huculové menšího vzrůstu, 
u dětí budí respekt. Dostali jsme totiž za 
úkol vyčistit několik odrostlých hříbat. 
Jsou obalená zaschlým blátem, a tak to 

dá pořádnou práci. Koníci jsou naštěstí 
ohromně trpěliví.

Znáte hru „na upíra“? Když upír útočí, 
můžete se zachránit jedině tak, že jme-
nujete někoho jiného. Jenže jsme mezi 
neslyšícími, a tak se nejdřív musíme 
naučit jména všech ve znakové řeči. My 
slyšící dostáváme také každý svůj znak. 
Hra je plná smíchu.

Konečně do sedel! Je nás hodně, a tak 
na každého vyjde jen chvilka, většina 
mladších členů je tu poprvé, ale užívají 
si to všichni.
A dojmy ze společné výpravy? Potkani 
prý stále mluví o ježdění na koních a my 
zase „znakujeme“.

Michala Kateřina Rocmanová

Junák – svaz skautů a skautek ČR

Společná výprava k huculským koníkům
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Ze sdružení

Svědectví o smyslu skautingu

15

Těmito slovy uvedl knihu spisovatel Jiří 
Stránský. Takovou výpravná publikace 
Skautské století, kterou si čeští skauti 
připomínají století skautingu v našich 
zemích, bezpochyby je. 
Dechberoucí snímky, fotky, které doklá-
dají začátky skautského hnutí, pobytu 
v přírodě, angažmá význačných mužů 
rakousko-uherského císařství, později 
republiky, kteří se dali do služeb rodí-
cího se hnutí…
První týpí v Čechách stálo na skautském 
táboře na Plešivci v roce 1913. Věděli 
jste to?
Tušili jste, že si zakladatel českého 
skautingu oblíbil Jiřího Wolkera natolik, 
že mu svěřil zastupování v roli vůdce 
tábora?
Nacisté a komunisté skautům nepřáli: 
i o těch mrazivých dobách se v publika-
ci dočtete. 
Kniha je pozoruhodně zalidněná: sto-
letá historie bratrům skautům přinesla 
snad nekonečný zástup osobností, kte-
ré v knize defilují spojeny ušlechtilými 
myšlenkami: bavit, vychovávat, vzdělá-
vat, budovat spolek…
Potěšitelné je, že knížka neuvízla v mi-
nulosti, přestože její historiografické 
svědectví je přínosem nejpodstatněj-
ším. Je zpracována moderně, a přeci 
přiměřeně konzervativně. Může potěšit 
pamětníka, který byl před padesáti lety 

členem Foglarova oddílu stejně dobře, 
jako dnešního patnáctiletého skauta. 
Pozoruhodná je galerie osobností na 
konci publikace včetně kreseb všech 
starostů, náčelníků a náčelních. Autor 
této glosy se s mnohými z těch součas-
ných zná a může konstatovat, že být 
skautem je krom jiných radostí také 
vcelku zaručený recept na dlouhověkost 
– místostarosta Junáka dr. Jiří Navrátil, 
vítaný host tomíckých  sněmů a  jiných 
piškuntálií, který příští rok oslaví deva-
desátku, je toho jasným důkazem!
Editor Roman Šantora neváhal sáhnout 
při přípravě této pozoruhodné knihy 

i po publikacích spřátelených spolků. 
Tak  na straně 212 najdeme fotku pře-
balu hry Hobit od Jiřího Choura hned 
pod diplomem z táborové hry Alvarez, 
který Jiřímu Navrátilovi před 70 lety vy-
stavil osobně Jaroslav Foglar.
Publikaci Skautské století s působivou 
fotografií od Ladislava Sitenského na 
obálce lze čtenářům Archy jen doporu-
čit. Vydalo ji a o něco levněji než v ma-
loobchodní síti prodává Tiskové a distri-
buční centrum Junáka v Praze 
(tdc@junak.cz, www.skaut.cz/obchod).

Tomáš Novotný

 předseda Asociace TOM

Ústřední Karlovarský Soubor písní a tanců Dyleň ani letos na 
Velikonoce nezahálel. V neděli 8. dubna vystoupil na Veliko-
nočních trzích před Hlavní poštou a na Velikonoční pondělí 
vyrazila pánská část souboru na tradiční krojovanou pomláz-
ku.                 www.folklornisdruzeni.cz

Benefiční aukce pro Nadaci Divoké husy a občanské sdružení 
Letní dům, konaná 29. března 2012 v hotelu Hilton Prague 
Old Town, vynesla více než 60.000 korun.

www.letnidum.cz

Šití kostýmů, přírodní barvení vlny, karetkování, tkaní na 
hřebenovém stavu a plstění... Jarní workshop občanského 
sdružení Boii, pořádaný 14. dubna 2012 v Nasavrkách, byl 
tentokrát zaměřen hlavně na práci s textilem. 

www.boii.cz

Tak jako loni i letos přichází Hnutí Žebřík se sérií víkendo-
vých vzdělvácích workshopů. Cyklus je určen v prvé řadě 
budoucím lektorům a instruktorům jmenovaného sdružení, 
ale také pedagogům, volnočasovým pracovníkům, oddílo-

vým vedoucím, pracovníkům DDM a dalším zájemcům. 
www.hnuti-zebrik.cz

O velikonočních prázdninách vyrazili habartovští pionýři na 
pionýrskou základnu „Bystřina“, aby se zdokonalili v zálesác-
kých dovednostech a znalostech.  www.pionyr.cz

Brontosuaří dětské oddíly se na poslední dubnový víkend 
sjely z různých koutů republiky do jihomoravských Mikul-
čic na Setkání Brďo, kde byly vyhlášeny výsledky celoroční 
soutěže Duhové střípky, uděleny odznaky Duhovým příro-
dovědcům a zvolen Brďák roku.

www.brontosaurus.cz

24. dubna, v den svatého Jiří, patrona skautů, bylo v televizi 
na ČT2 věnováno celé odpoledne a večer stému výročí skau-
tingu v České republice.      www.skaut.cz

Za oslavou 20. výročí založení AMD ČR vyjeli debrujáři klubu 
„FreeDek“ z Frýdku Místku ve dnech 30. března až 4. dubna 
2012 do Paříže.               www.debrujar.cz

Ze sdružení ČRDM jednou větou

http://www.folklornisdruzeni.cz
http://www.letnidum.cz
http://www.boii.cz
http://www.hnuti-zebrik.cz
http://www.pionyr.cz
http://www.brontosaurus.cz
http://www.skaut.cz
http://www.debrujar.cz


Ze zahraničí

...A ja ako milovník hôr a prírodných 
materiálov som začal šípiť, že o mojom 
programe na prázdniny je rozhodnuté. 
Slovo dalo slovo a za pol roka som vy-
razil do Himalájí stavať školu ako dob-
rovoľník.

Ťažko na cvičisku...
Príprava pred cestou bola zodpoveda-
júca cieľu našej cesty – malá dedinka 
Mulbekh, odrezaná a ukrytá medzi štít-
mi najvyšších veľhôr na Zemi, na severe 
preľudnenej Indie,  v oblasti nazývanej 
Ladak, ktorej územie sa nenachádza 
nižšie ako 3000 metrov nad morom. To 
znamenalo vybaviť víza, očkovania, po-
istenie, pozháňať teplé, studené aj pra-
covné oblečenie a vybavenie na treky, 
lieky na všemožné choroby a hnačku, 
pálenku, prečítať čo najviac cestopisov 
a kondičnú prípravu v podobe chodenia 
s plným batohom po meste, chodenie 
s plným batohom po schodoch jedená-
sťposchodového internátu hore-dolu 
a behanie po tých istých schodoch bez 
batohu, ale rýchlejšie. Ako sa nakoniec 
ukázalo, všetko zlé je nakoniec dobré, 
alebo ťažko na cvičisku a možno udych-
čaný a ustatý vyjdeš hore schodmi. 

Juley, dzo a dál
V Indickom Dillí nás čakalo očakávané: 
teplo a vlhko. Monzúny stále šarapatili, 
ale na vtieravé počasie a permanentne 
prepotené tričká sme si nemuseli dlho 
zvykať, lebo Dillí bola len prestupná 

stanica pred cestou do Lehu – hlavného 
mesta Ladaku. Pôvodným plánom bola 
cesta autobusom z Dillí až do Lehu, kto-
rá trvá niekoľko dní, ale plán sme zme-
nili a štíty himalájskych vrcholov sme 
si vychutnali zhora. A tiež trochu adre-
nalínu pri pristávaní na letisku v Lehu 
v nadmorskej výške 3500 m. n. m. Vlh-
ké a teplé počasie vystriedalo počasie 
suché a teplé. Vysoké kopce zastavia 
väčšinu zrážok od Indického oceánu, 
vďaka čomu má táto oblasť množstvo 
zrážok asi ako na Sahare.
Ani toto však ešte nie je naša konečná 
zastávka. Dávame si pár dní na aklima-
tizáciu a spoznanie miestnej kultúry, 
špecialít a rozšírenie slovnej zásoby. 
Naučili sme sa, že v Ladaku nemajú 
jakov, ako sme si pôvodne mysleli, ale 
zvieratká nazývané dzo, čo je kríženec 
medzi jakom a kravou. Ochutnali sme 
dál – tradičné ladacké jedlo z dostup-

ných surovín, najmä strukovín. V Indii 
je najrozšírenejším náboženstvom hin-
duizmus, v Ladaku je to však tibetský 
budhizmus a ľudia rozprávajú po la-
dacky. 
Rád by som vyzdvihol jedno krásne 
slovíčko – juley, ktoré znamená dobrý 
deň, ďakujem aj dovidenia a počas väč-
šiny pobytu sme si s ním a angličtinou 
ľahko vystačili. Po pár dňoch a jednom 
úpale sme povedali Lehu juley a vydali 
sa do 180 km vzdialeného Mulbekhu. 
Teraz už po ceste. Tú hodnotím ako veľ-
mi zaujímavú až adrenalínovú. Aj nap-
riek tomu že to je jedna z tých lepších 
a v porovnaní s cestou do Manálí iba 
slabý odvar. Tam, kde by Európan pred 
zákrutou pribrzdil, domáci zatrúbi. 
Človek si proste chvíľu musí zvykať na 
ostré zákruty nad roklinami na rozbitej 
ceste a skutočnosti, ktoré tu patria ku 
každodennému životu.

Neviete, čo budete robiť cez leto? Minulý rok v januári som to ešte ani ja 
nevedel. No mal som šťastie, že som na študentskej konferencii v Brne stretol 
Jirku Sázela z  Hnutí Brontosaurus. Mal prednášku o škole so solárnym 
vykurovaním, ktorú stavia v Malom Tibete  z prírodných materiálov.
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Dedinka v údolí

Mulbekh je krásna malá dedinka ulo-
žená medzi rozklenutými štvortisícový-
mi štítmi. Malé šťavnato zelené a žlté 
políčka kontrastujú so suchým okolím. 
Aj tu môžeme obdivovať majstrovské 
využívanie vody. Pár sto metrov od za-
prášenej dialnice leží cieľ našej cesty 
– Spring Dales Public School. Súkrom-
ná škola, na ktorej pôsobia ako učitelia 
českí a slovenskí dobrovoľníci z dobro-
voľníckeho združenia Brontosaurus. Ok-
rem vyučovacích aktivít sa Brontosauri 
pustili aj do ambiciózneho projektu 
rozšírenia školy a prístavby niekoľkých 
ďalších blokov. My sme chceli priložiť 
ruku k dielu.  
V čase nášho príchodu sa práve pra-
covalo na debnení a betonáži zákla-
dov. Tešili sme sa, že môžeme pomôcť 
a pustili sme sa do drobných tesárskych 
prác pod vedením skúseného českého 
tesára Kubu. Rýchlo sme zistili, že práca 

v Indii je predsa trošku iná. Pomalšia. 
Zoberme si také odrezanie latky. Elek-
trickú okružnú pílku máte k dispozícii, 
ale nie elektrinu. Tak sa vyberiete hľa-
dať ručnú pílku, tá nikdy nie je tam, kde 
ste ju nechali, ak ju nájdete, začnete re-
zať. Lenže tá pílka je asi tak ostrá,  ako 
príborový nožík, tiež sa skoro zadýcha-
te, lebo ste v nadmorskej výške 3300 
m. n. m. Po pol hodine máte latku od-
rezanú. Pre nás ako stavbárov to bola 
zaujímavá skúsenosť.
Po pár dňoch na stavbu dorazil teodo-
lit (geodetický prístroj na meranie uh-
lov) a my sme sa pustili do výškového 
a polohopisného zamerania pozem-
ku. Začali sme každé ráno po dobrých 
raňajkách, ktoré nám pripravil miestny 
kuchár. Na obed sme sa dobre najed-
li v školskej jedálni spolu s učiteľským 
zborom. Hlavnou zložkou potravy bol 
už spomínaný dál – strukoviny naprí-
klad s baklažánom, kapustou a zemi-
akmi alebo plackami chapati – miest-
nym chlebom. Merali sme aj poobede 
a večer, keď šla elektrina, sme výsledky 
kreslili do počítača. 
Život v malej dedinke sa naoko môže 
zdať nudný, ale zákonitosti, ktoré platia 
tu a nie u nás z neho robia zábavu od 
rána do večera. Ja som si veľmi užíval 
ranné umývanie pri pumpe so stude-
nou vodou, to človeka naozaj nakopne. 
Dobrodružstvo si užijete, aj keď chcete 
raz za čas zabehnúť na internet. Nor-
málna vec? Nie, keď elektrina sa zväčša 
zapína o 8 večer a vypína o 11 v noci. 
„Zväčša“ znamená, že sa môže, ale aj 
nemusí zapnúť, alebo sa zapne o hodi-
nu neskôr a vypne o hodinu skôr. A to 
ešte vôbec nemáte istotu, že pôjde 
internet.  Jedného dňa sme boli s pri-
ateľkou Jirkom pokarhaní za necudné 
držanie a možno aj pusu na verejnosti. 
Táto situácia celkom rozprúdila pokojné 
vody miestneho spoločenského živo-
ta a na situácie, ktoré si normálne ani 
neuvedomujeme, sme si museli dávať 
väčší pozor. Ale najviac dávalo zabrať 
chodenie hore schodmi. Napriek po-
stupnej aklimatizácii nám dávali každé 
schody pekne zabrať a rýchlo vybehnúť 
sa nedá nikam. To vedia aj domáci a ich 
kroky a aj život na dedine sú kľudné 
a rozvážne.
Takto čas plynul pomaly i rýchlo, až pri-
šiel časť povedať juley aj Mulbekhu. Ak 
privítanie bolo veľmi príjemné, lúčenie 
bolo veľmi príjemné prekvapenie. Pred 
študentmi celej školy nám poďako-
vali zástupcovia miestneho združenia 
a odovzdali khataky (šály s budhistic-
kými znakmi a symbolikou). Potom sa 
hrali hry a podávalo občerstvenie. Tak 

ako všetko v tomto kraji, sa aj táto uda-
losť odohrala nenútene v priateľskom 
duchu. Jeden z najkrajších zážitkov z 
celého pobytu, ktorý odzrkadľuje veľkú 
ľudskosť a dobrotu miestneho ľudu. 

Naspäť v civilizácii
Cesta naspäť už bola kludnejšia alebo 
my otrlejší. V Lehu sme si vyhradili ešte 
pár dní na spoznanie okolia. Toto mes-
to prešlo za niekoľko posledných rokov 
veľkým rozvojom. Veľa políčok muselo 
ustúpiť hotelom a ubytovniam, preto-
že ospalé zimné mesto sa počas sezóny 
mení na centrum turistického ruchu so 
všetkým, čo k tomu patrí – jedlo, uby-
tovanie, zábava, výlety. My sme pod-
nikli populárnu cestu k jazeru Pangong 
Tso, bicyklový výlet ku kláštoru Matho 
a párdňový trek až na miestny hot spot, 
šesťtisícovku Stok Kangri. Vyskúšali sme 
si kúpanie v ľadovej vode, tajomno du-
chovna aj výstup po ľadovci – odporú-
čam všetky.
Potom už nasledovala cesta domov po 
rovnakej ose ako z domu. Čisté tričko 
a voňavú posteľ som uvítal, ale na Indiu 
a budhistický Ladak si vždy rád zaspo-
mínam. Alebo sa v Mulbekhu stretne-
me tento rok?

Stanislav Vanek
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Trochu jiná integrace

Rozhovor s Martinem „Suky“ Sukaným, 
předsedou občanského sdružení Život 
trochu jinak

Vaše sdružení je jedním z těch, které 
se cílevědomě zabývají integrací lidí se 
zdravotním postižením do většinové 
společnosti. Nabízí jim „život trochu 
jinak“, než by je zřejmě bez Vašeho zá-
jmu, nasazení a aktivit čekal. Co vlast-
ně ono „trochu jinak“ znamená v pra-
xi, myslím konkrétně ve Vašem pojetí?

Já bych řekl, že „zabýváme se“ je možná 
až lehce nadnesené. Spíše se snažíme 
integraci, myslím teď do většinové spo-
lečnosti, napomoci. Abych to vysvětlil, 
my s integrací nepracujeme prvoplá-
nově, ale ona nám na akcích vzniká tak 
trochu mimoděk. Když to řeknu velmi 
zjednodušeně, jediné co v tomto smě-

ru podnikáme je, že do konkrétní po-
zvánky napíšeme: „Akce je otevřená i 
pro lidi se smyslovým či tělesným posti-
žením“ a potom samozřejmě přizpůso-
bujeme konkrétní aktivity tak, aby byly 
jednak zvládnutelné, ale především 
přínosné i pro účastníky s handicapem. 
Samotná integrace na akcích pak pro-
bíhá už jenom tím, že vedle sebe žijí 
a fungují účastníci s postižením a jejich 
„zdraví“ vrstevníci. Rozhodně to však 
není o tom, že účastníci bez postižení 
by se o handicapované museli starat, 
a plnili tak primárně roli jejich asisten-
tů – snažíme se, aby to byl oboustranně 
obohacující proces. 
Jinak, co se týká konkrétních akcí – pra-

videlně pořádáme různorodě zaměře-
né zážitkové kurzy, turistické a kulturní 
akce a jednou ročně spolupořádáme 
benefiční akci.

Jaký význam mají společně sdílené 
zážitky pro zájemce o Vámi pořádané 
a vedené kurzy – pokud tedy můžete 
soudit z ohlasů, které na ně ze stran 
účastníků pravděpodobně máte...?

Ten význam je v prvé řadě ryze individu-
ální a velmi těžko měřitelný, zkusím se 
však k odpovědi dostat menší oklikou. 
Na kurzech, které pořádáme, pracuje-
me s metodou zážitkové pedagogiky, 
která sama o sobě staví na společném 
prožitku, který je potom v rámci sku-
piny sdílen a reflektován. Zkusme si 
to přiblížit na jednoduchém příkladu. 
Máme aktivitu, jejímž cílem, rozuměno 
cílem pro účastníky, je (v absolutní tmě 
a bezhlučně) projít členitým prostře-

dím. K dispozici mají jen vodící lano, 
které určuje cestu, a ve skupině patnác-
ti účastníků jsou tři nevidomí. V tuhle 
chvíli dochází k převrácení „běžných“ 
rolí a nevidomý účastník se dostává do 
vedoucí pozice, prožívá pocit odpověd-
nosti za druhé a zároveň je nucen aktiv-
ně přistupovat k řešení nastalé situace. 
Vidící účastník naopak prožívá, jaké 
to je, být odkázán na pomoc druhých, 
a zažívá reálné pocity nevidomého 
člověka v cizím prostředí. Na základě 
takové aktivity pak proběhne reflexe, 
kde mají všichni účastníci možnost vzá-
jemně sdílet prožitou zkušenost (jak se 
cítili, co jim bylo nebo nebylo příjem-
né, co jim pomáhalo, co nikoli…) a na 
základě tohoto ohlédnutí pak definovat 
zásady správného vedení nevidomého 
člověka. 
Když se to pokusím zobecnit, pro účast-
níky bez postižení je význam společně 
sdílených zážitků právě v těchto zážit-
cích, kdy mají možnost setkat se v reál-
ném prostředí s postiženým člověkem. 
Při formulaci vlastních názorů, postojů, 
či konfrontaci se zažitými stereotypy 
pak vycházejí z vlastních prožitků – ni-
koli z obrázků či skript, jak tomu bývá 
ve škole.
Pro účastníky s handicapem – vycházím 
teď s vlastní zkušenosti – vidím největší 
přínos v setkání se s lidmi z většinové 
společnosti, protože ačkoli se o integ-
raci (resp. inkluzi) dnes hodně mluví, 
ne všichni lidé s postižením se pohybují 
mimo komunitu stejně znevýhodně-
ných. Významnou roli tady také samo-
zřejmě hraje možnost prezentovat ve-

Na rozdíl od většiny „zážitkovek“ jsou naše kurzy a akce otevřeny i lidem 
s tělesným či smyslovým postižením. (www.zivotjinak.cz)

http://www.zivotjinak.cz
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řejnosti specifické potřeby postiženého 
člověka… 
Dále je tady význam z pohledu osob-
nostně sociálního rozvoje, komunikač-
ních dovedností a spousty dalšího – to 
je však součástí i běžných zážitkových 
kurzů. 

O co jsou naopak obohaceni ti, kteří 
se v ŽTJ dělí o svůj volný čas s méně 
tělesně či smyslově indisponovanými 
mladými lidmi?

ŽTJ je pro nás v druhé řadě zábavou 
(abych odpověděl „trochu jinak“) 
a v prvé řadě činností, kterou vnímáme 
jako smysluplnou. Nemohu mluvit za 
všechny naše lektory, ale sám za sebe 
mohu říci, že práce v ŽTJ mi dává po-
cit užitečnosti, cíle, ke kterému mohu 
směřovat, a naplnění, tvoření a sebe-
rozvoje při přípravě a následné realizaci 
konkrétních akcí. Je to rovněž o rozvoji 
všech těch možných i nemožných klíčo-
vých kompetencí (komunikace, týmová 
spolupráce, schopnost vedení lidí …).

Jaké vlastnosti jsou důležité pro to, 
aby mohl někdo „zdravý“ obstát ve 
zkoušce zvané ŽTJ? Podle čeho si vybí-
ráte spolupracovníky?

Pro nás je důležité, aby lektor byl ote-
vřený, tolerantní a citlivý při práci 
s druhými, případně měl jinou důleži-
tou přednost (např. uměl vařit či hrát 
na nějaký hudební nástroj), pro kterou 
bychom si jej vybírali. Tohle je nicméně 
ideální stav – v praxi to mnohdy vypadá 
tak, že do týmu přibereme toho, kdo 
má zájem, a on se buďto osvědčí, nebo 
nikoli… Každopádně právě výběr a za-
pojování kvalitních lektorů, kteří mají 
jednak zájem o naši specifickou cílo-
vou skupinu, a jednak jsou schopni s ní 
pracovat, je jednou z mých priorit coby 
předsedy sdružení.

Co Vám v poslední době v souvislosti 

s činností Vašeho sdružení udělalo ra-
dost? 

Tak jednak asi zpráva, že nám byl v rám-
ci evropského programu Mládež v akci 
finančně podpořen projekt „Zážitky bez 
hranic“, a taky fakt, že se nám podařilo 
trošku obměnit tým, ve kterém jsme 
pracovali ve stejném složení už takřka 
tři roky. 

Na jaké akce se potřební, kterým v ŽTJ 
podáváte ruku, mohou letos ještě tě-
šit? A co už mají vůbec za sebou?

Tento rok byl zatím, oproti těm před-
cházejícím, trošku slabší. 
Bohužel se nám nepodařilo naplnit zá-
žitkový kurz, který měl být v době Veli-
konoc. Zato jsme uspořádali jednu větší 
a jednu menší „zpívací“ akci a v sou-
časné době intenzivně pracujeme na 
zážitkovém kurzu ZAOSTŘENO (více na 
www.zaostreno.zivotjinak.cz), který se 
v létě zaměří na vyrovnávání příležitos-
tí mezi vidícími a nevidomými mladými 
lidmi. Jedná se o jednu z mála akcí, kde 
chceme cíleně pracovat s integrací, tak-
že bude i na naše poměry tak trochu 
jiná. V závěru roku pak plánujeme ješ-
tě jeden kurz – zatím však není úplně 

zřejmé, na co bude zaměřen. Mimo to 
máme samozřejmě spoustu nápadů, 
které v nás postupně klíčí, a už teď se 
těšíme na osobní setkání, která v bu-
doucnu proběhnou.

Chtěl byste k tématu našeho rozhovo-
ru sám ještě něco poznamenat? 

Ano, chtěl bych poděkovat a popřát pří-
jemné dny!

Za rozhovor poděkoval Jiří Majer
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P.A.V.E.: Jak dál s dobrovolnictvím v Evropě
Evropský rok dobrovolnictví (ERD) 2011 je sice minulostí, dobrovolníci 
a jejich nadšení však zůstávají. Jenže co s tím dál? Odpověď by se mohla 
skrývat v cca padesátistránkovém dokumentu nazvaném Politický program 
pro dobrovolnictví v Evropě (P.A.V.E.)

Je opatřen vysvětlujícím podtitulem 
Cesta k zajištění trvalého odkazu Ev-
ropského roku dobrovolnictví 2011. 
Podstatnou část z něj do češtiny pře-
ložil a na úvodním semináři zájemcům 
představil Pavel Trantina, který se jako 
solitér za Českou republiku na přípra-
vě zmíněného evropského dokumentu 
přímo podílel.

Na pracovní setkání konané 19. března 
t. r. v prostorách České rady dětí a mlá-
deže (ČRDM) dorazili představitelé ně-
kolika do ERD zapojených nestátních 
neziskových organizací a spolu s nimi 
přijali pozvání i vysocí úředníci dvou 
zainteresovaných ministerstev – MŠMT 
a MPSV. Smyslem jejich setkání bylo 
otevřít věcnou diskusi nad uplatňová-
ním návrhů v dokumentu obsažených. 
Seminář se uskutečnil díky podpoře 
ČRDM, MŠMT a Aliance dobrovolnic-
kých organizací pro ERD 2011 (EYV 
2011 Alliance). 
Ale zpět k dokumentu P.A.V.E. 
Jak úvodem upozornil předseda ČRDM 
Aleš Sedláček, v roce 2011, během 
ERD, vznikl na evropské úrovni soubor 
doporučení, jak by se mohlo či mělo 
dobrovolnictví v následujícím čase roz-
víjet. Proč vznikl na evropské úrovni? 
Protože členy tvůrčí skupiny bylo na 
100 zástupců nadnárodních, celoev-
ropských organizací. Názorová pluralita 
ohledně témat pak byla dána tím, že 
každá z těchto organizací „zastřešova-
la“ určitý zájmový proud. „Když jsem se 
s tím dokumentem seznámil, tak první, 
co mě zajímalo, bylo, jestli je tam něco, 
na co jsme v České republice (také) 
sami nepřišli? A opravdu jsem něco ta-
kového objevil. Jde o apel směrem ke 
státní správě, aby – až bude noveliza-
ce zákona o státních zakázkách – měly 
přednost ty společnosti, které prokáží, 
že využívají dobrovolníky, a tím pádem 
zajistí efektivnější nakládání s těmi pro-
středky,“ poznamenal Aleš Sedláček.

Dokument P.A.V.E. pak podle předsedy 
ČRDM vytváří zajímavou matici, kdy 
u každé cílové skupiny – instituce EU, 
členské státy, sociální partneři a ob-
čanská společnost – sleduje, jak se daří 

naplňovat vytyčené záměry, známé 
ostatně i z české praxe ERD: 1) usilovat 
o vytvoření prostředí příznivého pro 
dobrovolnictví a tam, kde je třeba, řešit 
stávající překážky bránící dobrovolným 
činnostem; 2) umožnit organizátorům 
dobrovolných činností, aby zlepšili 
kvalitu svých činností, tedy i dobrovol-
nických; 3) oceňovat a uznávat dobro-
volné činnosti ze strany tvůrců politik, 
organizací občanské společnosti, ve-
řejných institucí a odvětví formálního 
a neformálního vzdělávání i zaměstna-
vatelů; 4) zlepšit povědomí o hodnotě 
a významu dobrovolnictví.

Podobně jako předsedu ČRDM i ředite-
le Odboru pro mládež MŠMT Michala 
Urbana potěšilo, že v evropském doku-
mentu našel naprostou většinu oblastí 
spjatých s aktivitami ERD v naší repub-
lice. „Neznamená to, že to je splněno,“ 
podotkl Michal Urban, „ale velkou část 
pokrývá to, co chceme řešit novým zá-
konem o dobrovolnictví – a teď je jen 
otázka, jak se nám co podaří prosadit 

a jaká bude tedy konečná podoba toho 
zákona. Nicméně velkou část bodů, 
které jsou tu zmíněny, chystáme,“ 
říká. Když Evropský rok dobrovolnictví 
skončil, šéf ministerského odboru pro 
mládež vnímal určité „přešlapování na 
místě“, jež podle něj nastalo po jízdě 
podle „jízdního řádu“ ERD.  Michal Ur-
ban proto seminář k P.A.V.E. uvítal a  na 
dokumentu samém ocenil míru jeho 
konkrétnosti, pro materiály evropského 
střihu až netypickou.

Bývalý předseda ČRDM, nyní člen Ev-
ropského hospodářského a sociálního 
výboru (www.eesc.europa.eu) Pavel 
Trantina – jak bylo již dříve řečeno – se 
jako jediný Čech prosadil do struktury 
pracovních skupin k P.A.V.E.  „Měl jsem 
tu čest spolupředsedat pracovní skupi-
ně, která se zabývala právním rámcem 
pro dobrovolnictví,“ upřesnil. Účastníci 
semináře si pod jeho vedením nyní do-
kument postupně prošli a poté v men-
ších skupinkách detailněji probírali 
možnosti naplnění jednotlivých dopo-
ručení z evropského dokumentu v čes-
kých podmínkách.

První doporučení jsou adresována 
všem zapojeným skupinám (stakehol-
derům), následně evropským institu-
cím, členským státům, sociálním part-
nerům a občanské společnosti jako 
takové. Tím je vlastně načrtnuta osno-
va dokumentu, neboť tyto čtyři skupiny 
(respektive pět, když vezmeme v potaz, 
že část doporučení je určena všem) 
ještě „lícují“ se čtyřmi výše uvedenými 
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P.A.V.E. je ke stažení v angličtině na www.eyv2011.eu/images/stories/pdf/EYV2011Alliance_PAVE_copyfriendly.pdf

Česká verze: (http://www.adam.cz/doc/1333353126_sb_pave-cs.pdf)

Zástupci ČRDM návštěvou 
u náměstka ministra školství Jana Kocourka

Pracovní skupina České rady dětí 
a mládeže „Stát“ (Aleš Sedláček, 
Josef Výprachtický a Tomáš Novotný) 
navštívila 21. března náměstka ministra 
školství Jana Kocourka. Zástupci spolků 
a náměstek se během necelé hodiny 
věnovali problematice financování 
nestátních neziskových organizací, pro-
jektu Klíče pro život a připravovanému 
navazujícímu projektu. Pozornost 
věnovali také otázce personálního 
složení Komory mládeže (Komora) – 
poradního orgánu ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy, kterému Jan 
Kocourek nyní předsedá.
Jan Kocourek i zástupci České rady dětí 
a mládeže (ČRDM) vyhodnotili spolu-
práci v Komoře jako přínosnou a její 
předseda předal náměstkovi ministra 
nominace ČRDM pro další volební obdo-
bí Komory. Představenstvo doporučilo, 
aby sdružení i nadále v Komoře zastu-
povali Aleš Sedláček, Petr Halada, Josef 
Výprachtický a Tomáš Novotný.
Zástupci spolků se dále zajímali 
o finanční situaci v rezortu školství. 
Zda rezortu hrozí, že by uvažované 

vázání prostředků postihlo i dotační 
prostředky MŠMT, které byly již v rámci 
dotačního řízení nestátním neziskovým 
organizacím přiděleny a jejich výsledky 
zveřejněny na webu MŠMT. Náměstek 
Kocourek konstatoval, že takovou situa-
ci si lze obtížně představit, ale v letech 
2013 a 2014 lze očekávat v rozpočtovém 
výhledu daleko tvrdší škrty.

Přítomní se shodli, že v tomto kontextu 
bude vhodné, aby ČRDM apelovala na 
Svaz měst a obcí s podnětem směřovat 
prostředky ze zdanění hazardu, které 
města od ledna 2012 získávají, také na 
aktivity dětí a mládeže. Přítomní zá-
stupci spolků však upozornili na fakt, 
že tyto finanční prostředky nemohou 
v žádném případě nahradit dlouholeté 
centrální financování. 
Zástupci sdružení také apelovali na 
náměstka, aby maximum prostředků 
z rezortního rozpočtu bylo používáno 
na základní aktivity sdružení dětí 
a mládeže, na kontinuální podporu 
spolků a aby rozvojové programy, evrop-
ské projekty atd. byly v době finanční 
krize financovány tehdy, až budou 
zajištěny základní aktivity sdružení.
Závěrem věcného jednání náměstek 
ministra Jan Kocourek přislíbil, že bude 
iniciovat schůzku nového ředitele 
Národního institutu dětí a mládeže 
PaedDr. Jiřího Baumruka se zástupci 
ČRDM. 

Tomáš Novotný

oblastmi, na něž se Evropský rok dob-
rovolnictví soustředil. Tak tedy vypadá 
vlastní struktura P.A.V.E., ona „matice“, 
o které se zprvu zmínil Aleš Sedláček.
Textový materiál v šesti sekcích rozpra-
covává z pohledu pracovních skupin 
příslušná doporučení, zasazuje je do 
širšího kontextu, nabízí definice i právní 
rámec pro dobrovolnictví – a to včetně 
ilustrativních příkladů z praxe jednot-
livých zemí. „V tom nám hodně vyšla 
vstříc organizace Pro Bono, evropská síť 
právníků: my jsme jim zadali úkol a oni 
během týdne byli schopni přijít s příkla-
dy, které tu najdete,“ poznamenal Pavel 
Trantina.  

O doporučení jakého druhu se tedy na-
konec jedná? Dokument P.A.V.E. skýtá 
podle našeho zástupce v týmu jeho 
tvůrců širokou škálu možností financo-
vání dobrovolnických aktivit (dobrovol-
nictví by např. mnělo být uznáno jako 
příspěvek k jednotlivým grantům). No-
vinkou, o níž se u nás také zatím nedis-
kutovalo, je vytvořit evropský znalostní 
institut dobrovolnictví a návazné insti-

tuty národní jako místa, kde by bylo 
možné archivovat a dohledávat veškeré 
podstatnější průzkumy a statistiky týka-
jící se dobrovolnictví. P.A.V.E. si všímá 
pravidel pro zapojování dobrovolníků 
do rozhodování organizací, uznávání 
jejich práv a povinností, statistického 
měření, citlivé otázky principů kvality 
i rozdělování prostředků na tuto sféru 
lidských činností... 
Pavel Trantina jako novum uvedl do-
poručení vytvořit a podporovat evrop-
skou kartu dobrovolníka; nyní tu existu-
jí EURO<26 a AIESEC karta – návrh zní, 
aby se vytvořila jejich dobrovolnická 
obdoba nebo spíš label  (etiketa, štítek, 
známka) na ty stávající.
Směrem k evropským institucím P.A.V.E. 
doporučuje mj. koordinovanější přístup 
na úrovni Evropské komise, Evropského 
parlamentu, Evropské rady a navázání 
na všechny evropské strategie. Za po-
někud kontroverzní pak označil Pavel 
Trantina třeba snahu přijmout společ-
ný přístup k dobrovolnické legislativě. 
„Problém je v tom, že zatímco v někte-
rých státech je legislativa velmi striktní 

a víceméně omezuje dobrovolnictví, 
tak třeba v severských státech nemají 
žádnou specifickou legislativu a poměr-
ně silně se brání – Švédi, Britové a jiní 
– aby vznikalo něco společného,“ roz-
vedl vedoucí semináře. „Dobrovolnické 
organizace po té legislativě tady volají, 
samozřejmě ale říkají, že by se mělo za-
bránit jakékoliv zbytečné harmonizaci,“ 
dodal Pavel Trantina.
Podle jeho slov by mohl být komplet-
ní český překlad P.A.V.E. hotov někdy 
v průběhu dubna. P.A.V.E. má ukázat 
směr, jakým se dobrovolnictví v Evro-
pě bude – nebo alespoň může – v řadě 
zemí „starého kontinentu“ včetně ČR 
dále ubírat. Má být tedy jakýmsi ukaza-
telem cesty v době, kdy se o Evropském 
roku dobrovolnictví dá už hovořit jen 
v čase minulém.

Jiří  Majer

Video 

k dokumentu P.A.V.E. :

m.adam.cz/video/1
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ČRDM vyjednala všem svým členským 
sdružením v rámci projektu „Členské 
karty a Karty mládeže (EURO<26)“ 
možnost získat Karty mládeže EURO<26 
a poskytnout je zdarma individuálním 
členům. Cena této karty je přitom 200 
Kč. Pro studenty – v případě, že dodají 
potvrzení o studiu – existuje možnost 
získat i studentskou verzi této karty 
a používat kartu pro potvrzení svého 
statusu studenta. Stejnou možnost mají 
letos i účastníci projektu „Kecejme do 
toho“ a „Bambiriád“. Počítá se i s roz-
šířením této možnosti na další projekt 
ČRDM „72 hodin“.
Karta mládeže EURO<26 (dále jen KM) 
je mezinárodní identifikační průkaz pro 
mladé. Má velikost kreditní karty a pla-

tí jeden rok od data vydání. Mohou ji 
získat všichni mladí lidé ve věku od de-
seti do třiceti let (tedy nejen studenti). 
KM je v současné době nejrozšířenější 
kartou na slevy pro mladé na světě, má 
přes čtyři miliony držitelů. Slevy a vý-
hody nabízí ve více než 35 zemích Ev-
ropy. Je široce využitelná v oblastech 
zajímavých pro mladé, jako je cestování 
a doprava, kultura a památky, ubytová-
ní, stravování, obchody, sport, služby, 
vzdělávání atp. Celkem je držitelům 
karty v Evropě k dispozici přes 100 000 
slev, v České republice je to zatím cca 
1200.
U kulturních organizací se slevy ob-
vykle pohybují mezi 20 a 50 procenty 
(divadla, kina, muzea, galerie, hrady a 
zámky), existují ale i slevy 70–100%. 
Některé cestovní kanceláře, obchody 
a autoškoly poskytují slevy 5–15%. Vý-
znamné jsou také slevy na ubytování 
(10–40%). Velmi využívané jsou rovněž 
slevy na dopravu – 50% sleva na kartu 
opravňující k 20% slevě na italských 
železnicích Trenitalia, 30–50% sleva 
na železniční dopravu v Portugalsku, 
30% sleva na autobusovou dopravu 
ve Skotsku, 20–25% sleva na vlaky ve 
Španělsku, 25% v Chorvatsku, 30% ve 
Slovinsku, 50% v Srbsku, dopravní sle-
vy ve Švýcarsku, Rakousku, Irsku a na 
Slovensku. U nás slevy na autobusovou 
dopravu do vybraných evropských měst 

a speciální tarify na letenky do celého 
světa nabízí držitelům KM EURO<26 na 
svých pobočkách cestovní a jazyková 
agentura Student Agency, ale i někte-
ré další cestovní kanceláře (např. CKM 
Olomouc). Kartu je také možné využít 
pro prokázání věku dětí do 15 let, které 
mají Ministerstvem financí ČR garanto-
vanou minimálně 50% slevu na veškeré 
jízdné v ČR.
Podrobnější informace o KM (a seznam 
všech slev poskytovaných v ČR) nalez-
nete na http://www.euro26.cz, pří-
padně (pro všechny slevy v Evropě) na 
http://www.eyca.org.
ČRDM se v současné době snaží získat 
licenci na vydávání těchto karet v ČR 
a plánuje jak rozšíření této licence již 
od pěti let, tak možnost pro sdružení 
nechat si vytvořit (za výrobní náklady) 
vlastní členské karty spolu se všemi 
výhodami KM. Dále plánuje rozšiřovat 
slevy ku prospěchu všech mladých v ČR 
(hlavně pak těch, kteří jsou dobrovolní-
ky v nějaké neziskové organizaci) a mo-
dernizaci grafického designu karty, 
webových stránek atp. Pokud se tedy 
ČRDM podaří zvítězit ve výběrovém 
řízení (neboť v každé zemi může být 
jen jeden vlastník licence), určitě brzy 
o Kartách mládeže uslyšíte.
Dotazy a zájem o KM směřujte na adre-
su karty@crdm.cz

Miroslav Jungwirth

Karty mládeže

ČRDM realizuje projekt 72 hodin – Ruku na to!, inspirovaný 
zahraničním vzorem. Nabídne zájemcům z řad dětí a mla-
dých lidí, aby vlastními nápady a šikovností změnili k lepší-
mu prostředí, v němž žijí, nejlépe ve spolupráci s místními 
radnicemi a podnikateli. Projekt proběhne v celé České re-
publice v termínu 12.–14. 10. 2012. 
Více informací lze nalézt na www.72hodin.cz

V prostorách ČRDM se 24. dubna konala tisková konferen-
ce k Bambirádě 2012, která se uskuteční v době od 24. do 
27. května 2012, a to v 19 městech ve všech krajích ČR. 
Vedle obvyklých ukázek programové nabídky rozmanitých 
dětských sdružení ji letos doprovodí i tvůrčí dílny, zamě-
řené na rukodělnou spolupráci dětí s prarodiči a rodiči, již 
podruhé také celostátní fotosoutěž a chybět nebudou ani 
prezentace dalších vybraných projektů ČRDM. Nadcházejí-
cí Bambiriáda zohledňuje téma mezigeneračního souzně-
ní, a proto se čestným hostem dubnové tiskové konference 
stala známá herečka Květa Fialová, která je patronkou le-
tošního Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerač-
ní solidarity.

Při březnovém jednodenním výletu splula čtveřice „kance-
lářníků“ z ČRDM část toku „Zlaté řeky“ Sázavy, tou dobou 
oplývajícího dostatkem vody.

Ve čtvrtek 19. 4. jsme v Norimberku společně se zástupci 
ministerstev, podporovatelů, dalších partnerů a přízniv-
ců oslavili 15 let Koordinačního centra česko-německých 
výměn mládeže Tandem. Kromě zdravic a přání byla na 
programu i panelová diskuse bilancující dosavadní aktivity 
a úspěchy oslavující organizace. Rozptýlení přítomným při-
neslo česko-německé divadelní představení. Do dalších let 
přejeme Tandemu vše nejlepší!

Ve čtvrtek 26. dubna 2012 se konal 7. Kongres a 36. Valné 
shromáždění ČRDM. Jejich výsledkem bylo mj. přijetí no-
vého členské organizace, a sice Rady dětí a mládeže Libe-
reckého kraje (RDMLK). Delegáti rovněž schválili výroční 
a hospodářskou zprávu ČRDM za uplynulý rok a její upra-
vený rozpočet na rok letošní, vyslechli informace Předsta-
venstva ČRDM a vzali na vědomí i zprávu o činnosti její 
revizní komise.
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Krátce z ČRDM

http://www.72hodin.cz
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Anketa

Nechali jste si někdy poradit od někoho 
mladšího? Nebo se jím nechali inspirovat?

23

Zdena Hadrbolcová
herečka

V praktických věcech si určitě poradit 
dám. Jinak se životem už si musím po-
radit sama. 

Aleš Háma
moderátor

Vlastně to ani nevnímám, kdy čerpám 
od mladých. Ale zrovna nedávno jsem 
moderoval soutěž Mladý ekomoderá-
tor, kde jeden chlapec ve svém výstu-
pu apeloval na třídění odpadu a pou-
kazoval přitom zejména na tetrapacky. 

Odpad doma samozřejmě třídíme, ale 
kontejner na tetrapacky je od našeho 
domu docela daleko, tak jsem je házel 
do koše. No a u toho vystoupení jsem 
se zastyděl a hned na druhý den udě-
lal doma speciální tašku na tetrapacky 
a jednou týdně ji vyvezu. Děkuji, chlap-
če, zase jsem o kousek lepší :)

Martin Vopěnka
nakladatel a spisovatel

Předlohou pro hlavní hrdiny mé romá-
nové trilogie určené mládeži: „Spící 
město“, „Spící spravedlnost“, „Spící ta-
jemství“ jsou mé čtyři děti. Takže větší 

inspiraci si snad už ani nelze představit. 
Protože jde o vážné téma, kdy ze zá-
hadných důvodů usnuli na celém světě 
všichni, kdo mají potomka, a děti mu-
sejí zvládnout mnoho krizových situací, 
silnější inspiraci si snad ani nelze před-
stavit. Ve všech těch situacích jsem si je 
představoval: co by dělaly, říkaly, cítily, 
jak by se s tím vypořádaly. Protože třetí 
díl trilogie teprve dopisuji, jsem s nimi 
v myšlenkách neustále.

Video 

– čtení z knihy Spící město: 

m.adam.cz/video/2

Znáte partu, která se neschází jen kvůli zábavě? Oddíl, který se dokáže starat i o to, co se děje kolem něj? 
Nebo kroužek, který umí také pomáhat druhým? A chcete si to nechat jen pro sebe? Dobře. Pak ale nečtěte dál.

Pokud ovšem chcete ostatním ukázat, co všechno se dá vymyslet pro lidi kolem, 
vlastní obec nebo přírodu, inspirovat ostatní, je tu právě naše nová soutěž

BRÁNA K DRUHÝM
To je výzva pro ty oddíly, kroužky, kluby, družiny i pro ty, kteří se scházejí „jen tak“ – a přitom nemyslí jen sami na sebe, ale pomá-
hají potřebným lidem, starají se o pořádek ve svém okolí, rozdávají svou tvořivostí radost druhým, všímají si přírody a pečují o ni 

nebo třeba pořádají veřejnou sbírku.
O co konkrétně půjde?

Pokud jste přesvědčeni, že víte o někom takovém, kdo v období od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012 vykonal něco veřejně prospěšného – 
tedy užitečného a dobrého pro ostatní – a budete to společně schopní důvěryhodně doložit (například fotografiemi, novinovým 

článkem, vyjádřením představitele školy, místní samosprávy či toho, komu pomohli), 
přihlaste je na adrese http://branakdruhym.nidm.cz, kde se dozvíte další podrobnosti. 

Jejich činy posoudí na podzim jedenáctičlenná porota složená ze zástupců institucí zabývajících se mimoškolní činností, před-
stavitelů veřejnosti i několika známých osobností. Na slavnostním vyhlášení v listopadu 2012 bude pěti nejlepším z nich předán 

Barevný klíček jako symbol otevřených očí, rukou i srdcí a současně pestrého světa možností, kde se všude dá pomáhat.

Soutěž vyhlašuje MŠMT a v rámci projektu Klíče pro život ji připravuje Národní institut dětí a mládeže.

http://m.adam.cz/video/2
http://m.adam.cz/video/2
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Foto František Půlpán z výpravy k huculským koním a archiv TOM S.T.A.N. z Víčkování


