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Vůně jinakosti

Proč se nám zapalují lýtka a něco nás nutí 
se vydat za humna, do neznáma, a často 
bez znalosti jazyka? Je to přirozená tou-
ha po poznání, kterou si možná zpočátku 
ani neuvědomujeme, je to adrenalin, kte-
rý přináší každá nová situace a který nás 
pak mnohdy nutí i k zamyšlení nad námi 
samými. 
Koupíme Lonely Planet nebo jiného prů-
vodce v přesvědčení, že nás to nějak při-
praví a pomůže nám zorientovat se v jiném 
prostředí. To je bezpochyby pravda, ale to, 
co se tam dočteme, za čas zapomeneme. 
Co však rozhodně nezapomeneme je vůně 
jinakosti, jiný vítr či jinak chutnající káva. Je 
to právě ona zkušenost, hluboký prožitek, 
který nám zůstane na celý život. Z průvod-
ců získáváme informace rozumem, zkuše-

nost zažíváme srdcem, a to nám už nikdo 
nevezme. Po čase stráveném v jiné zemi se 
vracíme jiní, nahlížíme na věci skrze naši 
zkušenost, jsme najednou tolerantnější 
a víme, že věci nejsou černobílé, že jsou 
jiné a že jen na nás záleží, jakou cestou se 
vydáme. Máme-li to štěstí a naučíme se 
i jiný jazyk, zjistíme velmi brzo, že jazyk je 
druhotný, jazyk je nástrojem poznání, je 
branou k jiné kultuře.   
Takže jako pohádkový Honza, který se vy-
dal s rancem buchet do světa, vydávají se 
dnes lidé za poznáním jazyka, jiných zvyk-
lostí, za poznáním sama sebe.
Nebojme se tedy odlišností, ty nás totiž 
obohacují.

Klára Kutišová
ředitelka AFS Mezikulturní programy, o.p.s.
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17. listopad má spojovat, 
ne být oporou pro názory 
podporující nesnášenlivost a nenávist
(Inspirováno událostmi na Albertově 17. 11. 2015)

Je nám líto, že státní svátek, který má přivádět obzvláště mladé lidi k debatám 
a úvahám o svobodě, demokracii a solidaritě, přináší také prostor pro skupiny lidí, 
kteří se chtějí – třeba i za podpory prezidenta – ujišťovat o pravém opaku. Tedy 
o nesnášenlivosti, nenávisti a posilování atmosféry strachu.
Listopad patřil v naší nedávné historii hlavně studentům. Právo na to setkávat se na 
památných místech – právo přinejmenším morální – mladí lidé mají!

Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže
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Naše téma
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Přemýšlíme, jak nejlépe vystihnout slovy naše malé velké dobrodružství, které 
jsme měli možnost prožít právě v severoirském Greenhillu.  Strávili jsme zde celé 
léto, a i když se to zprvu nezdálo, bylo to nejlepší léto v životě! 

Léto v YMCA Greenhill

Na dva a půl měsíce jsme se spolu 
s ostatními dobrovolníky z různých 
koutů světa stali vedoucími na letním 
táboře v National Outdoor Centre 
YMCA Greenhill v Severním Irsku. Kaž-
dý týden jsme měli na starost zhruba 
desetičlennou skupinku dětí ve věku 
7–11 let, kterou jsme prováděli růz-
nými outdoorovými aktivitami, bavili 
je písněmi do nepohody a snažili se 
vytvářet příjemné prostředí, aby si to 
co nejvíce užily. YMCA Greenhill má 
pečlivě připravený program aktivit pro 
děti, např. lukostřelbu, rafty, kánoe, 
laser tag, bouldering, lezeckou stěnu 
a jiné. Člověk se sice musí starat o svoji 
skupinku, ale i tak je to velká zábava. 
Kromě práce s dětmi jsme si vyzkoušeli 
například registraci nebo řízení dopra-
vy vysílačkami. Pracovníci Greenhil-
lu k nám byli nesmírně laskaví a milí, 
vděčni za každou pomoc, a tak jako my 
jsme se snažili vytvářet nezapomenu-
telné léto pro děti, oni se zase snažili 
udělat to samé pro nás.  
Každý den jsme pracovali od 9 do 16 
hodin, večery a víkendy byly volné, tak 

jsme je využili především na cestová-
ní. Cestovat z Greenhillu by nemohlo 
být snazší. Hned za dveřmi se tyčí pře-
krásné hory, zatímco 
z okna je vidět na 
moře. Ať už se chce-
te podívat kamkoliv, 
tak vám v Greenhillu 
poradí, jak se tam 
nejlépe dostat a na co se tam podívat. 
Okolí je plné národních parků, kde se 
můžete ztratit a hodiny a hodiny v klid-
né a mírumilovné atmosféře obdivovat 
krásu tamního kraje. Pravidelně jsme 
chodili běhat třeba do Tollymore Par-
ku, kde se natáčela značná část Hry 
o trůny, což už samo o sobě značí, jak 
pěkné to tam musí být. 
Kromě toho, že si tam zlepšíte angličti-
nu (a následně si ji obohatíte o krásný 
severoirský přízvuk), potkáte úžasné 
lidi, poznáte jejich kulturu, jídlo, jazyky, 
naučíte se řešit konflikty s úsměvem, 
prozkoumáte místní flóru a faunu, nau-
číte se irské hospodské zvyky a možná 
budete mít i možnost šplhat po skalách 
či si zaskákat z útesu do dravé horské 

řeky nebo do moře! Záleží jen na vás, 
protože možností je spousta. 
Za to, že jste dobrovolníkem v YMCA 
Greenhill, dostanete ubytování v jedné 
z chatek a k tomu 65£ na týden. Bydlí 
se společně s ostatními dobrovolníky, 
v chatkách je kuchyňka, lednička, tele-
vize, WC a všechny ostatní zbytečnosti 
:-) V Greenhillu jsme si vydělali tolik, že 
jsme si zaplatili všechno jídlo a ještě 
zbylo na cestování a zaplacení letenky. 
Nic než letenku si také nemusíte hradit, 
protože vás z letiště vyzvednou. 
Léto v Greenhillu stálo za to. Nejlep-
ší prázdniny v životě! Pokud nad tím 
uvažujete, tak jeďte. Je to nezapome-
nutelná zkušenost. Člověk si odpočine 
a pročistí hlavu. Poznáte spoustu mi-
lých lidí a rozšíříte si obzory. Příroda 
v Severním Irsku je úchvatná. Jeďte 
do Greenhillu nebo vlastně kamkoliv 
jinam, hlavně jeďte. Sami. 
Dobrodružství na vás čeká, stačí udělat 
první krůček.
Možná to taky bude nejlepší léto ve va-
šem životě.  

Tereza Václavíková a Radek Šmíd
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Výprava začíná ve středu 1. července 
na letišti v Praze – Ruzyni, 18 členů od-
dílů je natěšených, a tak jsou všichni na 
srazu včas. Letecký přesun do Helsinek 
a kvůli zpoždění hrozná anabáze – ne-
jsme vpuštěni do garantovaného letu 
na Island. Musíme se rozdělit a jedna 
skupina letí přes Amsterodam a druhá 
přes Varšavu, setkáváme se na letišti 
v Keflavíku půlhodinky po půlnoci, jsme 
rádi, že jsme tu a spolu.
Horší je, že deset batohů přiletí až zí-
tra. 

2. den po dospání (část v kempu a část 
v hostelu – tam jsou ti, co nemají bá-
gly) se vyráží na obhlídku poloostrova 
Reykjanes, zastávku děláme u Krýsuví-
ku a hlavní náplní dne je výstup na kop-
ce za Reykjavíkem – na masiv Esja. Ve-
čer šťastné setkání s batohy a přejezd 
do kempu Arnarstapi.

3. den věnujeme národnímu parku 
Snaefellsnes a legendární Vernově 
hoře. Procházka malebným pobřežím, 
výstup k ledovci, obhlídka kostí velryb 
a neskutečné výhledy jsou odměnou za 
počáteční problémy.

4. den se přesunujeme po poloostrově 
Snaefells s obhlídkou Kirkduefellu, hor-
kých pramenů v Deildartunguhveru, 
kulturního centra Reykholt, k vodopá-
dům Hraunfossar a Barnafoss. Jedeme 
vnitrozemím po šotolinových silnicích, 
navštěvujeme místa historického vý-
znamu pro Island – Pingvelliru a pak již 
do Reykjavíku, kde stíháme půlnoční 
slunce dopadající na sluneční koráb.
5. den je věnován přesunu do Grónska 
– letíme z Reykjavíku do Ilulissatu – 
nádherné scenérie nad ledovci a fjordy. 
Odpoledne jdeme k Ice fjordu – památ-
ce UNESCO – jde o fjord napěchovaný 
krami, a na obhlídku města s neskuteč-
ným množstvím saňových psů.

6. – 9. den nás čeká čtyřdenní trek. Je to 
nádhera – skály, kry, vřesoviště, moře, 
sníh. Putování naprosto volnou příro-
dou, fantastické počasí s azurovým ne-
bem, praskot ker, ledové moře.

10. den jedeme přes čtyři hodiny na 

ostrov Disko. Moře plné ker a v závěru 
pozorujeme kosatky. Nedaleko města 
Qeqertarsuaq stavíme stany a vyrážíme 
na průzkum lávového městečka a pak 
i na obhlídku majáku.

11. den vyrážíme do vnitrozemí k vy-
hlídkám na ledovce – ráno jsou sice 
mraky nízko, ale postupujícím časem 
je opět nádherně, i když hodně větrno. 
Výhledy na ledovce, skály, moře, kry, to 
je zasloužená odměna.

12. den máme v plánu zdolat vyhlídko-
vou horu. Od rána pozorujeme dovádě-
jící kosatky v zálivu, i počasí se vybírá 
a dostáváme se nad mraky. Odpoledne 
pak po plážích s pozorováním ker a ko-
satek. Navečer mrazivá jízda zpět do 
Ilulissatu – opět čtyři hodiny mezi kra-
mi a za hodně studeného větru.

13. den věnujeme Ilulissatu – návštěvě 
muzea, prohlídce města, nákupům – 
pak již na letiště a přelet s mezipřistá-

Naše téma
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Pod tímto názvem jsme více než rok připravovali oddílovou expedici 
TOM Vltavský paprsek pro léto 2015. Všemu předcházela řada 
jednání, hledání podkladů a shánění financí.

Expedice Grónsko 2015
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Naše téma

Kromě češtiny tu byla slyšet i slovinšti-
na, případně angličtina.

Za tuto jazykovou různorodost moh-
la tentokrát mezinárodní spolupráce 
s lektory ze Slovinska z organizace Cir-
kokrog. Díky programu „Mládež v akci“ 
a podpoře MŠMT se 7. a 8. listopadu 
2014 podařilo uspořádat workshopy 
pozemní i párové akrobacie a žonglo-
vání. První workshop byl pod vedením 
slovinské skupiny, která se podělila 
o svou cirkusovou pedagogiku se skupi-
nou Mix Trix ze Sdružení Roztoč. Druhý 
den se pak tyto dvě skupiny spojily, aby 
dohromady předávaly své zkušenosti 
na workshopu pro děti. V obou dnech 
se lektoři i účastníci workshopů vydá-
vali na cestu téměř badatelskou. Jed-

ním z cílů byl rozvoj pohybové kreati-
vity, objevení vztahu mezi věcí a tělem. 
Účastníci si kromě techniky akrobacie 
a žonglování, vyzkoušeli vložit do těch-
to umění i příběh skrze divadelní tech-
niky – žonglérský míček nemusí před-
stavovat vždy jen míček. Dále si mohli 
všichni vyzkoušet točení poiek, jízdu na 
jednokolce či žonglování s kuželkami.
Závěrem této návštěvy, sestavili Cir-
kokrog a Mix Trix na Svátku světla 
společné představení fireshow, které 
dokreslovalo tajuplnou a mystickou at-
mosféru, již Svátek světla nabízí.

Díky tomuto projektu se roztockým 
žonglérům nejen o krůček zdokonalila 
technika, ale naskytl se jim nový pohled 
na toto umění, naučili se na žonglování 

dívat nejen jako na jednotlivá čísla a tri-
ky, ale hledat za nimi příběhy a ty pro-
pojovat v celek. Skupina Mix Trix dosta-
la možnost učit se od kolegů z ciziny. 
Naším dalším velkým přáním je si tuto 
spolupráci udržet. Že by pro změnu naši 
žongléři cestovali do Slovinska? 

Kateřina Korychová
Sdružení Roztoč

Mix Trix
Tato umělecká skupina vznikla v roce 
2008, pod záštitou Sdružení Roztoč 
v Roztokách u Prahy – původně jako 
skupina dětí ze žonglérského kroužku, 
nyní jeho lektorů. Mix Trix vytvářejí své 
vlastní žonglérské a akrobatické chore-
ografie s hudebním doprovodem, které 
prezentují na akcích Sdružení Roztoč 
(Masopust, Zahradní slavnost…) a ji-
ných organizací (spolek SOSák, Muze-
um hl. m. Prahy…) nebo v rámci festiva-
lu Zažít město jinak.

Více informací o Sdružení Roztoč a Mix 
Trix na stránkách www.roztoc.cz

ním na Island. Tam se nám poprvé kazí 
počasí – při přistání leje. To je nám již 
jedno, čeká nás jen přesun do kempu 
a poslední noc.

14. den rychlý přesun na letiště Keflavík 
a přes Helsinki do Prahy. Naše expedice 
je u konce a všichni jsme plni zážitků, 
neskutečně nádherné přírody. Fantas-
tické počasí naprosto převážilo počá-
teční dopravní a batožinové problémy, 
stejně jako se nám s odstupem času 
jeví jako malicherné množství komárů. 
Bylo to skvělé!

Zdeněk Vejrosta, TOM Vltavský paprsek

5

Loni na začátku listopadu tradičně vrcholily přípravy na Svátek 
světla. Připravovala se světelná cesta, světelné objekty, a protože loni 
tou dobou byla již zima, postávalo se u ohně. Něco bylo ale jinak než obvykle. 

Cizina coby dup
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I letos se pět našich skautských vedou-
cích vydalo pomáhat na skautské tá-
bory do Spojených států amerických. 
Jeden z nich, Viktor Harnach, se s námi 
podělil o své zážitky:

Jednou se podívat do Ameriky byl vždyc-
ky můj sen. Když jsem se pak z několika 
nezávislých zdrojů dozvěděl, že se přes 
Junáka dá na celé prázdniny vycestovat 
na tábor amerických skautů, příliš jsem 
neváhal.
Na začátku ledna jsem si oběhal vše 
potřebné pro podání přihlášky a absol-
voval nezbytný telefonní pohovor. Když 
pak byla přihláška odeslaná do USA, 
zbylo pouze čekat na verdikt z USA. Ten 
přišel, oproti slibům, dost pozdě – až 
někdy kolem začátku června – ve chvíli, 
kdy mě opustila poslední naděje, že by 
mě na svůj tábor američtí skauti chtěli.
Po této zprávě od amerického koordi-
nátora, jsem byl celkem v časové tísni 
a nic jsem nestíhal. Ještě večer téhož 
dne jsem si domluvil schůzku na ame-
rické ambasádě. V průběhu dalšího týd-
ne jsem pak úspěšně prošel kolečkem 
pro přidělení víza – byť se zpožděním 
způsobeným výpadkem systému pro 
přidělování víz – jsem nakonec vízum 
dostal a odletěl do USA.
Tábor, kam jsem byl přidělen, se jme-
noval Waubeeca a byl součástí skaut-
ské rezervace Read, která se nachází 
v severní části státu New York.
Jak to na takovém táboře vypadá? Tá-
boroví zaměstnanci (vedoucí/instruk-
toři) jsou rozděleni do několika progra-
mových oblastí. V každé z těchto oblastí 
si pak táborníci – členové oddílů, kteří 
do tábora přijíždějí – plní dané úkoly. 

Plnění úkolů probíhalo v blocích. Každý 
den byl však stejný rozvrh, po hodinách 
se bloky střídaly – táborníci docháze-
li do určených programových oblastí 
a tam si plnili úkoly pod dohledem in-
struktorů.
Účastníci se zpravidla střídali po jed-
nom týdnu. Náš tábor obsahoval něko-
lik subcampů. V každém subcampu byl 
ubytován jeden oddíl a každý oddíl se 
dělil na menší družiny. Celý táborový 
program byl tvořen plněním právě úko-
lů, o nichž jsem již psal výše. Mimoto si 
táborníci museli sami ,,vařit“, spíš tedy 
ohřívat, jídlo, které jim bylo přiděleno 
z centrálního skladu. Po družinách měli 
v subcampech kamna, kde si toto jídlo 
ohřívali.
My, instruktoři tábora, jsme byli vždy 
přiděleni do určitého subcampu na 
oběd a večeři. Táborníci s tím počítali 
a vždy nás radostně očekávali. U společ-

ných jídel jsme si se skauty a skautkami 
povídali téměř o všem, což přispívalo 
k prohloubení již vzniklých přátelských 
vztahů.
S účastníky tábora samozřejmě přijíž-
děli na tábor i jejich vedoucí, kteří je 
vedou během celého roku. Oproti čes-
kým táborům je ovšem neobvyklá pří-
tomnost velkého množství rodičů dětí, 
které se tábora účastní. Ti se během ce-
lého pobytu starali o chod jednotlivých 
subcampů. Během dne, kdy jsme se 
o děti starali my instruktoři, se dospě-
lí buď přišli podívat na naše programy, 
nebo se zabavili podle svého uvážení, 
a užívali si tak volného času.
Tábor měl pevný řád i rozvrh a vše se 
každý týden opakovalo znovu. Výjim-
kou byl poslední týden, to do našeho 
kempu dorazili „CubSkauti“ – u nás, 
v Česku, děti ve věku vlčat, tj. 6–12 let. 
CubWeek připomínal naše skautské 
letní tábory mnohem více než klasický 
americký tábor, který probíhal týdny 
předtím. Po celou dobu se totiž hraje 
velká celotáborová hra.
A tak jsem svůj pobyt na amerických 
skautských letních táborech zakončil 
něčím, co mi připomnělo můj domov, 
a zase jsem se těšil o trochu víc na ná-
vrat zpátky do České republiky a mezi 
české skauty. Každopádně jsem vděč-
ný za tuhle zkušenost k nezaplacení 
a za to, že jsem mohl blíže poznat něco 
z mezinárodní dimenze skautingu.

Viktor Harnach

Naše téma
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Na zkoušku americkým skautem
Američtí skauti, Boy Scouts of America, každoročně přijímají 
instruktory (International Camp Staff) na své skautské tábory. 
A čeští skauti a skautky této příležitosti využívají. 
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Srdce Evropy

„Když jsme před lety založili debatní 
klub na gymnáziu Olomouc-Hejčín, ne-
měli jsme dost peněz na to, abychom 
mohli jezdit na turnaje do zahraničí. Tak 
jsme si řekli, že když nemůžeme my do 
světa, může svět přijet za námi,“ otevřel 
své vyprávění Jakub Kadlec, prezident 
České debatní společnosti.
Heart of Europe neboli Srdce Evropy 
je náš debatní turnaj, který příští rok 
v červenci oslaví už své 13. narozeniny. 
Původně bylo cílem vytvořit most mezi 
západem a východem Evropy; ve sku-
tečnosti letos – už po několikáté – oče-
káváme účast zemí ze všech kontinentů 
kromě Antarktidy (a to jen proto, že tam 
nemají střední školy). A všechno to při-
tom začalo jako iniciativa „obyčejných“ 
středoškoláků v naší malé zemičce.
Jak se nám daří, aby do Olomouce každý 
rok přijížděly stovky účastníků? Hned si 
to asi neuvědomíte, ale čím dál od nás 
někdo na světě žije, tím exotičtější to 
u nás pro něj je. Úplně stejně jako vní-
máme cizinu my. Většina našich měst 
má stále zachované budovy o stovky 

let starší než celé USA nebo řada jiných 
zemí, jedinečnou kuchyni i kulturu. 
A navíc ležíme tak nějak uprostřed. Ale 
tak už to bývá – očima cizince se teprve 
něco pořádně dozvíte o své vlasti.
Heart of Europe dodnes z velké části 
pořádají studenti středních škol z celé 
ČR (a někdy i jiných zemí). Tým dob-
rovolníků navíc každý rok rozšiřujeme, 
abychom mohli dát stejnou příležitost 
k osobnímu rozvoji, které jsme sami 
využili, i ostatním. Nějaká základní úro-
veň angličtiny je samozřejmě důležitá, 
ale v podstatě je mnohem důležitější 
ochota něco nového se naučit.
Nevíte, co je to debatování? Nevadí. 
Že to je konkrétně debatní soutěž jed-
noduše znamená pro dobrovolníky jen 
to, že účastníci budou velmi zvědaví, 
komunikativní a otevření mladí lidé. 
Přesně ten typ, který s vámi rád stráví 
hodiny bavením se o tom, odkud po-
chází a co ho baví a zajímá. Často z toho 
bývají přátelství na celý život.
A takové známosti jsou nakonec přesně 
to, co vám nejvíc pomůže, když budete 

později opravdu chtít vycestovat ně-
kam do ciziny. Jednak budete o místě, 
kam chcete jet, vědět mnohem víc, než 
kolik byste si nejspíš vygooglili, a také 
budete moci navštívit někoho, kdo vás 
rád pohostí nebo provede.
Takový princip ostatně funguje i na 
úrovni organizací, a to také souvisí 
s jedním z hlavních důvodů, proč jsme 
se stali členy ČRDM –  abychom mohli 
snáze a lépe spolupracovat nejen s jiný-
mi českými neziskovkami, ale také s or-
ganizacemi ze zahraničí. 
Co jsme se naučili jako středoškoláci, to 
nám teď umožňuje pořádat nejen tur-
naje, ale také mezinárodní výměny.

Martin Režný

Chcete vědět víc a zažít mezinárodní 
akci na vlastní kůži? 
Podívejte se na náš Facebook a třeba 
napište, určitě odpovíme: 
https://www.facebook.com/Heart-of-
Europe-Debating-Tournament-Official-
Site-175134202532094/

Naše téma
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Chtěli byste do ciziny, poznat lidi a naučit se jazyky, ale 
nemáte jak se tam dostat? 
Udělejte to jako my...



Plánujete vyjet za hranice České repub-
liky a chtěli byste strávit čas užitečně? 
Spojte své cesty s dobrovolnictvím a žij-
te trochu jinak.
Spolek Duha umožňuje všem zájemcům 
od 16 let vyjet na mezinárodní krátko-
dobý dobrovolnický projekt v zahraničí, 
tzv. workcamp, v rámci svého projektu 
Trochu jinak. Jedná se o třídenní až tý-
denní akci, na které se setká různorodá 
skupina lidí z celého světa. Workcampy 
mohou mít i dvacet účastníků a zajiš-
těna je mezinárodní účast. Na každý 
workcamp mohou být přijati pouze dva 
dobrovolníci z jedné země. Na work-
campech se obvykle pracuje pět dní 
v týdnu po dobu asi šesti hodin denně. 
Máte dostatečné zkušenosti? Je ná-
ročné vyřídit všechny formality? Kam 
je možné vyjet? Žádné obavy, vše je 
jednodušší, než si myslíte. Workcampy 
jsou ideální pro dobrovolníky – začáteč-
níky. Trvají krátkou dobu, můžete vyjet 
do sousedních zemí a stačí vám nadše-
ní a zápal. Na druhou stranu workcam-
py uspokojí i zkušenější dobrovolníky, 
kteří mohou vyjet do rozvojových zemí 
například Afriky, kde je již vyžadována 
předešlá zkušenost. Formality? Na na-
šich stránkách najdete elektronickou 
přihlášku, kde vyplníte údaje o sobě, 
svých aktivitách, zájmech a motivaci.  
Jaká bude vaše cílová země, záleží jen 
na vás. Workcampy se konají po ce-
lém světě, nejčastěji v Evropě, ale také 
v Americe, Africe a Asii. 
Celou agendu zaštituje mezinárodní 
dobrovolnická organizace Service Civil 
International Volunteering for Peace, 
která sdružuje organizace pořádající 
workcampy po celém světě podobné 

naší Duze. 
Navštivte naše webové stránky, přihlas-
te se a uvidíte, jak je to snadné – www.
trochujinak.cz.  
Na závěr si přečtěte pár řádek od jedné 
z našich dobrovolnic, Veroniky Clauso-
vé, o tom, jak takový workcamp může 
vypadat. Spousty dalších příběhů na-
jdete na našem webu.
„Chtěla bych poděkovat za zprostřed-
kování super workcampu! 
Byla jsem tři týdny v koncentračním 
táboře Sachsenhausen. Před odjezdem 
jsem byla hodně vystrašená, nevěděla 
jsem, co mám čekat od pobytu na ta-
kovém místě. Nakonec to byl úžasný 
zážitek, vznikla skvělá parta a jsem moc 
ráda za své rozhodnutí. Náplní naší prá-
ce bylo denně vytrhávat plevel přímo 
v areálu tábora. Fyzická práce ale trvala 
většinou asi 1–2 hodiny. Kromě toho 

jsme měli zajímavé přednášky, setkali 
jsme se s bývalým vězněm i ředitelem 
památníku. Dva dny jsme strávili v Ber-
líně, kde jsme měli prohlídku míst sou-
visejících s tématem 2. světové války. 
Vyrazili jsme tam ale i několikrát během 
volného času. Vařili jsme si navzájem, 
tak jsme měli možnost ochutnat jídla 
z jiných zemí. Nejvtipnější asi bylo, když 
Číňani připálili rýži. 
Jsem moc ráda, že jsem překonala 
strach a jela, protože na to budu vzpo-
mínat celý život a našla jsem si kamará-
dy po celém světě. Už plánujeme, kdy 
se zase potkáme :) 
Rozhodně doporučuju jet na workcamp 
všem, co chtějí udělat něco dobrého, 
zlepšit svou angličtinu, potkat nové lidi 
a hlavně si užít spoustu zábavy!.“ 
„Zdravím všechny dobrovolníky i ty po-
tenciální. Letos jsem poprvé vyrazila na 
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Do zahraničí na workcamp? Duhově a trochu jinak!
Plánujete vyjet za hranice České republiky a chtěli byste 
strávit čas užitečně? Spojte své cesty s dobrovolnictvím 
a žijte trochu jinak.



Ve dnech 2.–4. října 2015 se 
v Češkovicích u Blanska se-
tkalo 21 přátel z Kolpingovy 
rodiny Praha 8 a z diecézního 
svazu Dresden – Meisen. Letos se tako-
véto setkání uskutečnilo již podruhé.
  
Datum 3. října (25. výročí znovusjedno-
cení Německa), nebylo vybráno náhod-
ně. Připomínat si ho lze jen ve spojení 
s pádem železné opony a návratu de-
mokracie do zemí střední a východní 
Evropy. V duchu myšlenky radostného 
sdílení společného „evropského domu“ 
se také nesly všechny diskuze a rozho-
vory mezi účastníky setkání.
Takováto setkání slouží především ke 
vzájemnému lepšímu poznání zemí 
a lidí v nich žijících. Tentokrát jsme 
zavítali do Moravského krasu a ubyto-
vali se v rekreačním zařízení Vyhlídka, 
které patří Kolpingovu dílu ČR. Navští-
vili jsme Blansko a prohlédli si zdejší 
zámek, nebo dřevěný kostel převezený 
sem v minulém století z Ukrajiny. Vr-

cholem však byla prohlídka Punkevních 
jeskyní – největších ze všech veřejnosti 
přístupných jeskyní Moravského krasu, 
která byla zakončena jízdou na lodič-
kách. Zrovna tak sobotní kulturní večer 

se židovskými, českými a anglickými 
písněmi byl zážitkem.
Účast na mši svaté v krásné bazilice 
v nedalekých Křtinách zakončila toto 
víkendové setkání. 
Regionální a diecézní sekretář Norbert 
Grellmann využil se Stephanem 
Degenem tuto cestu také ke krátké 
návštěvě centrály Kolpingova díla ČR 
ve Žďáře nad Sázavou a setkal se zde 
s centrálním sekretářem Liborem 
Havlíkem a členem představenstva 
Michaelem Kubíkem.

Norbert Grellmann, 
Kolpingovo dílo ČR

workcamp Monar Marianówek na dva 
týdny. Workcamp byl pro ty, kteří byli 
závislí na drogách nebo alkoholu a bylo 
jim od 13–29 let. Teď ale od začátku. 
Moje cesta do Kolobrzegu(sever Pol-
ska, při Baltickém moři) byla zdlouhavá, 
trvala 12 hodin vlakem. Hned po příjez-
du na nádraží jsem se potkala s našim 
campleaderem. Jakmile jsme dorazili 
na místo, byli tam i ostatní dobrovolni-
ci ze Španělska, Mexika, Thajska, Ruska 
a Polska. Moje angličtina na tom neby-
la nijak moc dobře, naštěstí jsem rozu-
měla polsky, takže u nás začaly vznikat 
dvě skupinky, jedna mluvící španělsky 
a druha polsky (campleader  ale zvlá-
dl uhlídat, aby se mluvilo jen anglicky). 

Naše práce spočívala v pomoci s den-
ními pracemi např. práce v truhlářské 
dílně, sběr zeleniny, pomoc se zvířa-
ty, v kuchyni a péče o zeleň. Pracova-
li jsme od 7 do 17 hod. s pauzami na 
jídlo a vlastním programem. Každý den 
jsme také alespoň hodinu sportovali 
(volejbal, basketbal, fotbal, posilovací 
cvičeni). Předposlední den našeho od-
jezdu se slavilo výročí 29 let existence 
Monaru. Přijeli i ostatní lidé (pacienti) 
z různých středisek. Hodně se spor-
tovalo a povídalo.   Já a Adrian (cam-
pleader)jsme byli požádání, abychom 
zastupovali náš Monar. Celé to bylo 
neuvěřitelné. Zažili jsme tam spoustu 
legrace a dva týdny uběhly, ani nevíme 

jak. S některými pacienty jsem stále 
v kontaktu.  Každý, kdo váhá, ať už kvů-
li jazyku nebo strachu z cesty, nebojte 
se. Nebudete litovat. Zažijete opravdu 
plno skvělých zážitků,“ píše nadšená 
dobrovolnice Aneta Dadáková.

Vyberte si workcamp, pošlete přihlášku 
a vyrazte podobně jako stovky dobro-
volníků, které každoročně vysíláme. 
Vydejte se do blízké a pestré Evropy, za 
„velkou louži“ do USA, zelené Kanady, 
k protinožcům do Austrálie, na Nový 
Zéland po stopách Pána prstenů nebo 
do voňavé Asie. 

Markéta Šůstková, 
projekt Trochu jinak, Duha
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Návštěva v ČR
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Čas, kdy by výpravy skautských, vodác-
kých nebo turistických oddílů směřova-
ly pravidelně za hranice ČR, dle mého 
názoru ještě dlouho jen tak nepřijde. 
Roli tu hraje samozřejmě kromě mnoha 
složitého zařizování i finanční stránka 
věci, a tak si musí tuzemské oddíly vy-
stačit zatím s přírodními krásami u nás, 
jež cizinu připomínají aspoň svým ná-
zvem. Což ale není málo – a nejsou roz-
hodně k zahození.
Možnost vyzkoušet si 
to měl i náš vodácko-
turistický oddíl České 
tábornické unie jmé-
nem Podskaláček ze 
Strakonic, když se vydal zkraje května 
objevovat na několik dní České Švý-
carsko, tedy myšlen jeden z národních 
parků u nás. 
Z jihočeské metropole se naše početná 
banda vydala sjednaným autobusem 
v pátek odpoledne – okolo pětadvace-
ti členů dravé zvěře a s ní asi i patnáct 
statečných krotitelů výletu neodolalo, 
takže jsme dopravní prostředek snad-
no naplnili.
Ubytování jsme měli blízko národního 
parku v kempu Moskyto. Vím, že název 
nezní příliš vábně, ale my zde našli po 
čtyři dny útulný základní tábor a hlavně 
zajištěný nocleh a stravu. Odtud se pak 
ráno vyráželo na výlety a večer se zde 
skládaly naše unavené nohy do postelí.
Na chození po okolí jsme měli celé tři 
dny a podařilo se nám je využít beze-
zbytku. První den patřil hned k fyzicky 
nejnáročnějším a obsahoval zříceninu 
hradu Šauštejn a Falkstein a k tomu 
jako přídavek Malou Pravčickou bránu 
a Dolský mlýn. Nálada v našem oddíle 
bývá však veselá, takže možná trudo-
myslnost pramenící z únavy nemohla 
přijít. Ono to ani s tou únavou nebylo 
tak horké, neb se ještě večer uskuteč-
nilo fotbalové utkání vedoucí versus 
děti. Druhý den nás čekala dominan-
ta Národního parku České Švýcarsko, 

Pravčická brána. Monumentální ka-
menný masiv nás zcela uchvátil, stejně 
jako celá řada nádherných výhledů do 
krajiny. Zlatým hřebem dne se však sta-
la plavba v Hřenských soutěskách, kdy 
došlo k plavbě na pramicích mezi ostrý-
mi skalisky. Poslední den nás pak čekal 
Děčín, a to z různých pohledů: nejdří-
ve Děčín historický, v podobě zámku 
a centra města, pak Děčín zvířecí, v po-
době místní zoo, a nakonec Děčín vod-
ní, v podobě místního aquacentra. 
Nevím, jak se to stane, ale pokaždé, 
když někam s oddílem jedeme, tak to 
uteče strašně rychle. Najednou byl ko-
nec pobytu, a už náš autobus polykal 

kilometry domů. Po cestě pak ještě za-
stávka na vodním zámku v Budyni nad 
Ohří, a pak už po dálnici přímo do Stra-
konic. Naše slunečná výprava skončila.
Inu, sice jsme neochutnali pravou švý-
carskou čokoládu, z peněženky nevy-
táhli ani jeden frank, nedostali se do 
Ženevy, ale i tak se nám v tom „Švýcar-
sku“ líbilo a možná tam ještě v budouc-
nu zamíříme, neb jsme zdaleka nestihli 
všechno
No, možná se všichni třeseme, že cizina 
bude brzy a coby dub, ale předtím by to 
možná chtělo poznat u nás aspoň každý 
druhý dub :-)

Libor Staněk 

Měli jsme to štěstí, že jsme byli vy-
bráni na rodinný workcamp ve Francii 
dvakrát po sobě. Dostalo se nám tam 
hodně hezkých zážitků, na které bude-
me ještě dlouho vzpomínat. Seznámili 
jsme se s několika výjimečnými lidmi, 
se kterými jsme tam trávili čas nebo si 
povídali. Asi si kladete otázku, jakým 

jazykem jsme se tam dorozumívali. Já 
vám na ni odpovím, byla to angličtina.
Každý den dopoledne jsme pracovali. 
Mně osobně to nejvíce bavilo v kuchy-
ni, kde jsme vařili, pekli a připravovali 
různé dobroty. Inspirovala jsem se ně-
kolika recepty. Mezi moje oblíbené prá-
ce patřilo vytváření dekorací na festi-

val, který se tam koná každý rok, anebo 
malování směrovek na rozcestník.  
Odpoledne jsme měli většinou volno 
a někdy jsme se vydali prozkoumat oko-
lí. Buď s lidmi z workcampu nebo sami. 
Navštívili jsme například místní jezero 
a udělali jsme i výšlap k fosiliím. 
Hezké vzpomínky máme i na Interna-
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Jak jsme objevovali České Švýcarsko

Jak jsme se s rodinou vydali na workcamp
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Workcamp – místo, kde se lidé potká-
vají, seznamují, objevují nová místa. 
Jednoznačně jeden z nejlepších nápa-
dů, jak strávit několik týdnů v zahra-
ničí a navázat přátelství třeba i přes 
celý svět. Organizuje je INEX – Sdružení 
dobrovolných aktivit (www.inexsda.cz), 
které v roce 2016 oslaví čtvrtstoletí exis-
tence.

Začátkem srpna jsme společně s ka-
marádem vyrazili do malého městečka 
v blízkosti hlavního města módy. Cesta 
pro nás začala příjezdem do Mnichova, 
odkud jsme se vydali letadlem do Milá-
na. První dojmy po příletu nebyly moc 
pozitivní. Letiště v Miláně patří k těm 
starším, a proto vás na první pohled 
neohromí. Nicméně po zhruba dvou 
hodinách jsme se dostali do naší cílové 
destinace, kde na nás už čekali naši noví 
přátelé z Turecka, Itálie, Ruska, Španěl-
ska a Jižní Koreje. Hned po příjezdu 
jsme se všichni představili, ale zapama-
tovat si deset jmen a přiřadit k nim obli-
čeje je bohužel mimo moje schopnosti. 
A tak začal náš workcamp v italském 
městě jménem Alzata Brianza.
Náplní našeho projektu byla kultivace 
naučné stezky, která spojuje několik 
obcí. Hlavním úkolem bylo stezku vrá-
tit do stavu, ve kterém by byla opět 
průchodná a pro místní obyvatele se 
stala místem, které budou znovu rádi 
navštěvovat. Workcamp je vždy místo, 
které vám ukáže spoustu zajímavých 
věcí o dané zemi, v našem případě 
tomu nebylo jinak. Prvním a pro mě 
šokujícím zjištěním byl fakt, že v okolí 
cest, ale i uprostřed italských lesů, se 
nachází obrovské množství odpadků. 

I když jsme kopali do země, stále jsme 
nacházeli igelitové tašky a plastové flaš-
ky. To mi určitě otevřelo oči a utvrdilo 
mě v tom, že se přírodu vyplatí chránit 
a že moje domovská Šumava je oprav-
du čistá.
Součástí každého projektu jsou i výlety 
do okolí. My jsme navštívili jezero Lago 
di Como, které je známé jako letní síd-
lo George Clooneyho. Dalším výletem 
bylo samozřejmě město Milán a Expo, 
které se po dlouhých letech vrátilo do 
Evropy. Nejsem vyznavačem masových 
akcí, ale Expo mi opravdu vyrazilo dech. 
Hned po příchodu mě ohromila velikost 
celého areálu a množství pavilonů, kte-
ré opravdu za jeden den nestihnete na-
vštívit. Je až fascinující, že lidé přijíždějí 
do Milána jen proto, aby navštívili Expo. 
Exkurze celým světem ale stojí za to! 
Workcamp je ale hlavně o poznávání 
jiných kultur. Výhodou našeho projektu 
byl kontakt s místními lidmi, které jsme 
měli možnost poznat opravdu dobře. 
Po dvou pracovních týdnech s Italy se 
opravdu nedivím, proč je Itálie druhou 

nejzadluženější zemí Eurozóny. Pracov-
ní tempo Italů totiž není nijak rychlé. 
V osm vstanou, v devět začínají pra-
covat a v deset už s úsměvem na tváři 
vyrážejí do nejbližšího baru, aby dopl-
nili svou hladinu kofeinu v krvi. Jedním 
z důvodů tohoto zajímavého životního 
stylu je určitě teplota, která během dne 
vystoupá i k 40°C. V každém případě 
jsou Italové jedni z nejpřátelštějších ná-
rodů, které jsem měl možnost poznat. 
Což mi připomíná další důležité věci 
spojené s pobytem v Itálii. Italové jsou 
pyšní na několik věcí, ale jejich největ-
ší automobilová značka Fiat to není. Je 
to jídlo, především všechny druhy sýrů, 
těstovin, špaget, šunek, olejů, salámů, 
vín atd. Italové mají dokonce dva druhy 
solí – jednu na vaření těstovin, druhou 
na dochucování!
Dva týdny v Itálii pro mě byly jedno-
značně jedny z nejzajímavějších zážitků 
letošních prázdnin, a to je důvod, proč 
bych vám doporučil vyrazit s INEX-SDA 
na workcamp!

Dominik Předota

tional Evening, kdy každý uvařil jídlo 
typické pro jeho zemi. My jsme udě-
lali bramborák, a měli jsme skutečně 
úspěch. Ten den byla zapálena i ven-
kovní pec, kde jsme si s bráškou připra-
vili a ozdobili vlastní pizzu podle svého 
gusta.

Na workcampu se nám moc líbilo. 
Toto místo je samo o sobě kouzelné, 
je to úplná samota v horách obklope-
ná skalními útesy. Možná se tam někdy 
vrátím, ale už jako účastnice teenager  
workcampu. Všem rodinám doporučuji 
vyzkoušet :-) 

Zuzana Pazourková, 12 let

Z vesnice do města módy, 
aneb Workcamp na severu Itálie



„...díky publikacím a pomůckám půso-
bíme po celé České republice,“ uvedla 
na dotaz Archy ředitelka Rezekvítku Te-
reza Žižková.

Kolik má Rezekvítek 
momentálně členů?
Rezekvítek má 53 čle-
nů.

Z jakých pohnutek Re-
zekvítek vlastně vznikl – a kdo měl či 
má hlavní zásluhu na jeho rozvoji?
Na tuto otázku jsme nechali odpově-
dět Aleše Máchala, jednoho ze zakla-
datelů: V osmdesátých a počátkem 
devadesátých let jsme s Hankou Kor-
vasovou a řadou dalších přátel (zejm. 
s Mojmírem Vlašínem, Danou Lindou 
Vrtalovou, Vladimírem Tondou Anto-
nínem, Radkou Baghírou Zavadilovou) 
pořádali mnoho ročníků Letních škol 
ochrany přírody (LŠOP) pro začínající 
vedoucí ochranářských oddílů a klubů. 
Absolventů těchto škol (v pozdějších 
ročnících nazývaných symbolicky Re-
zekvítek) postupně přibývalo a většina 
z nich se ráda dále setkávala. Nejpo-
četnější srazy se konaly při příležitosti 
tradičního filmového festivalu Týká se 
to také Tebe (TSTTT) v Uherském Hra-
dišti, kde jsme jako výrazně většinová 
část publika měli na starost ekovýchov-
ný program. Ten v několika posledních 
ročnících vrcholil tzv. Špicou roku, což 
byla neformální soutěž o nejlepší nápa-

dy právě pro činnost v ekovýchovných 
a ochranářských oddílech a kroužcích. 
V roce 1991 jsme se rozhodli dát našim 
snahám určitý řád a pozvat absolventy 
našich letních škol ke členství v nově 
zakládaném občanském sdružení na-
zvaném REZEKVÍTEK, které si vytklo za 
cíl všestranně podporovat začínající 
i pokročilé vedoucí dětských organizací 
věnujících se ochraně přírody a ekolo-
gické (dnes environmentální) výchově. 
Pořádali jsme další vzdělávací akce, 
setkávali se při každoročním kosení 
Kamenného vrchu i nadále na TSTTT, 
vydávali metodické publikace a učební 
pomůcky – to už však byla profesionál-
ní ředitelkou Rezekvítku Hanka Korva-
sová, díky jejímuž nezměrnému úsilí se 
činnosti a nabídka Rezekvítku vhodně 
doplňovaly (nikoliv však překrývaly!) 
s tehdejší Lipkou – Domem ekologické 
výchovy.

Jakou cestou se – velmi stručně – Re-
zekvítek ubíral dál?

Pokračoval dál stejným směrem, jen se 
jeho činnost rozšířila natolik, že dob-
rovolníci byli nahrazeni zaměstnanci. 
Postupně se rozrostl počet chráněných 
území, o která se staráme, a spolupra-
cujeme na přírodě blízkých rekultiva-
cích. K metodickým publikacím a vý-
ukovým pomůckám přibyly výukové 
programy ve školách a v terénu. Pro 
veřejnost pořádáme několikrát ročně 
rozmanité exkurze a stále spolupracu-
jeme s dobrovolníky.

V čem spočívá gros vaší činnosti, zvláš-
tě pokud jde o mladou generaci?
V ekologické výchově a vzdělávání skr-
ze pobyt a praktickou pomoc přírodě 
(chráněná území). Kromě výukových 
programů, kterých se účastní žáci 
v rámci školního vzdělávání, nabízíme 
možnost zapojit se do dobrovolnických 
akcí. Zprostředkováváme tak blízký 
kontakt s unikátní přírodou, především 
stepního charakteru, uvnitř města. 
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Rezekvítek je nezisková organizace zabývající se environmentální výchovou 
a ochranou přírody. Sídlo máme v Brně. Z toho vyplývá, že i většina naší 
činnosti je směřována na Brno a okolí. Ale... 

Rezekvítek, z. s.

Představujeme
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Hlavní sál Valdštejnského paláce se stal 
v listopadu dějištěm předání cen udě-
lovaných v soutěži nazvané Komunální 
politik roku. 

Soutěžilo se celkem v osmi kategori-
ích, přičemž celkovým vítězem se stal 
starosta obce Kamýk nad Vltavou Petr 
Halada. Prvenství dosáhl díky projektu 
WOSA – Výchovou a vzděláváním k ob-
čanské společnosti, do něhož se zapo-
jilo deset škol na Sedlčansku. Vítězství 
získal v soutěži o nejlepší realizovaný 
projekt na úrovni územní samosprávy, 
v němž komise hodnotila projekty ze 
sedmi desítek měst a obcí.
Soutěž zaštítila ministryně pro místní 
rozvoj Karla Šlechtová, podle níž je ko-
munální politika plná velmi schopných 
osobností. „Chtěla bych říci, že všichni 

jste vítězové a všichni si zasluhujete 
náš obdiv. Bylo mi ctí udělit této akci 
záštitu, protože umožňuje ocenit úsilí 
lidí v regionech a pomoci těm, kteří to 

se svojí prací myslí vážně,“ pronesla bě-
hem předávání cen ministryně.

Petr Halada 
 Kromě toho, že je starostou obce Ka-
mýk, je činný i ve výchově mládeže. 
Působí na místní ZŠ jako učitel, podpo-
ruje „svoji“ pionýrskou skupinu, diva-
delní soubor Kamýček, jezdí na tábory, 
spolupořádá již tradiční setkání vedou-
cích oddílů a instruktorů Pionýra „Ka-
mínka Kamýk”... 
Po dvě volební období byl předsedou 
Pionýra, působil v České radě Pionýra, 
je nositelem nejvyššího pionýrského vy-
znamenání Křišťálová vlaštovka (2012). 
V České radě dětí a mládeže je členem 
Skupiny Stát. 
Je laureátem Ceny Přístav ČRDM 2003.

V Tvůrčím centru vznikají publikace 
a pomůcky s environmentální temati-
kou pro pedagogy, lektory ale i rodiče 
či studenty. Školám nabízíme výukové 
programy interiérové i terénní, školní 
projekty, akce ke Dni Země a ke Dni 
stromů, vzdělávací semináře a pora-
denství.

Na co by se měl nováček v Rezekvítku 
připravit, respektive těšit? Co ho u vás 
čeká? 
Rozmanitá činnost – od pomoci na chrá-
něných územích v rámci dobrovolnic-
kých brigád až po pomoc při organizaci 
akcí pro veřejnost a pro děti. Setkávání 
se zajímavými lidmi, unikátními teplo-
milnými živočichy a rostlinami.

Uveďte prosím pár příkladů vydaře-
ných akcí, nejlépe z poslední doby. 
Velký úspěch měla podzimní exkurze 
do brněnské městské divočiny v Jižním 
centru. 
Účastníci probádali s průvodci tento 

pozapomenutý prostor po stránce ne-
jen ekologické (V. Jurek), ale i kulturní 
a filosofické (R. Krylová). O exkurzi byl 
takový zájem, že jsme ji o čtrnáct dní 
později opakovali.
Ve spolupráci s firemními dobrovolníky 
jsme začátkem listopadu oplotili novou 
výsadbu dřevin v biokoridoru v Brně-
Medlánkách. Nově vysazené olše, lípy, 
jasany a jilmy jsou tak chráněny před 
zvěří a zvídavými psy. A těší kolemjdou-
cí.
V prosinci se každoročně staráme o ob-
líbenou předvánoční environmentální 
akci – prodej vánočních jedliček v květi-

náči. Letos díky skvělé spolupráci s dal-
šími neziskovými organizacemi v Brně 
a okolí prodáváme jedličky na třinácti 
místech. Jedličky po oslavě Vánoc na 
jaře společně sázíme do lesa.

Máte nějaké spřátelené organizace, 
spolky, s nimiž často a rádi spolupra-
cujete? 
Spolupracujeme s řadou organizací 
jak v Brně, tak i v celé České republi-
ce. Rezekvítek je členem Sítě středisek 
ekologické výchovy Pavučina, Asociace 
nestátních neziskových organizací JMK 
a dalších (mj. též Jihomoravské rady 
dětí a mládeže, pozn. red.). Nejčastě-
ji a moc rádi spolupracujeme s Lipkou 
(www.lipka.cz), ZO ČSOP Pozemkovým 
spolkem Hády (www.pshady.cz) a Cha-
loupkami (www.chaloupky.cz).

Ptal se Jiří Majer

Petr Halada Komunálním politikem roku 2015

Představujeme
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Rezekvítek, z. s.

Štolcova 465/14
Brno 618 00

tel.: 543 216 483
rezekvitek@rezekvitek.cz

www.rezekvitek.cz
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Nová podoba Ceny Přístav zná své držitele

„Já se přiznám, že když jsem se seznámila 
se všemi dobrými skutky pana starosty, 
tak jsem skoro nevěřila, že někdo takový 
existuje. Ale je živý – stará se nejenom 
o obec, ale zejména o volnočasové ak-
tivity dětí a mládeže, což zní poněkud 
škrobeně, ale zkrátka dělá všechno pro 
to, aby se lidem, dětem v jeho obci dob-
ře žilo. Takže já si myslím, že to je úplně 
to nejvíc, co může udělat nejenom jako 
starosta, ale co může udělat jako člověk 
každý z nás,“ pronesla na adresu Jiřího 
Nováka ministryně školství Kateřina Va-
lachová, která mu cenu osobně předala.
Setkání zástupců ČRDM s laureáty se 
odehrálo v rámci důvtipně kompono-
vaného večera v prostředí žižkovského 
divadla Ponec. 

Cena Přístav je symbolickým výrazem 
uznání vytipovaným představitelům 
veřejné správy a samosprávy, často na 

místní či regionální úrovni – ale i firmám 
– za jejich přínos k rozvoji mimoškolní 
výchovy. 

Jiřího Nováka nominovala Rada dětí 
a mládeže Jihočeského kraje (RADAM-
BUK), Pionýrská skupina Zliv a Jihočeská 
krajská organizace Pionýra, a to přede-
vším za aktivní pomoc volnočasovým 
aktivitám mládeže v kraji. Finančně pod-
poruje letní tábory a další oddílové akce, 
zajistil klubovnu pro místní pionýrskou 
skupinu, pořádá dětské soutěže.

Jana Farského nominovaly Dětský pě-
vecký sbor Jizerka, Junák – český skaut, 
Liberecký kraj a Sbor dobrovolných ha-

sičů Semily. Coby starosta nastavil gran-
tovou politiku v Semilech vůči dětským 
spolkům, podporoval výstavbu nové 
knihovny, dětských hřišť, volně přístupná 
sportoviště, cyklostezky. Jako poslanec 
spolupracuje se spolky dětí a mládeže; 
výstupy jeho práce mají výrazný dopad 
na práci dobrovolníků, kteří se věnují 
přímé práci s dětmi.

Karla Pačisku navrhly For Family.cz, Sbor 
dobrovolných hasičů a Asociace ná-
hradních rodin ČR. Ocenění se týká jeho 
aktivní podpory dobrovolnictví, mládež-
nických a dětských spolků i pozitivního 
motivování občanů. Zapojil se do akce 
1,2,3… Rodina k Mezinárodnímu dni ro-
diny v letech 2014 a 2015. Již dříve též 
podporoval dobrovolnický projekt „72 
hodin“, organizovaný ČRDM.
Irenu Ungrovou navrhly Pionýrská sku-
pina Jince, TJ Sokol Jince a Mateřské 
centrum Jinečáček. Oceněna je přede-
vším za organizování akcí pro mládež ve 
společenském centru. Patří k obětavým 

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) udělila 26. listopadu celkem šest svých 
tradičních ocenění těm, kteří nadstandardně podporují mimoškolní výchovu. 

Cenu Přístav 2015 obdrželi: poslanec Jan Farský, starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska, svitavský starosta David 
Šimek, starosta obce Zahájí Jiří Novák, vedoucí společenského centra v Jincích Irena Ungrová a přepravní společnost Geis. 
Na rozdíl od předchozích let bylo společenské setkání, spojené s předáním ocenění, pojaté jinak: nově a neformálně. Moder-
ní design v podobě skleněné, ručně broušené „trosečnické“ láhve dostala i samotná cena.
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lidem, kteří pomáhají svému okolí, a to 
jak z titulu zaměstnání ve státní správě, 
tak ve svém volném čase. Mj. podporuje 
kroužky mladých rybářů, včelařů, chova-
telů, hasičů, florbalistů, fotbalistů i akce 
místní knihovny.

Davida Šimka nominovaly TOM Zálesáci 
Svitavy, Junák – Středisko Smrček Svitavy 
a tamní Středisko volného času Tram-
tárie. Aktivně podporuje mládežnické 
organizace ve Svitavách, osobně organi-
zuje akce pro děti typu Pohádkové les aj. 
Zasadil se o řadu benefitů včetně finanč-
ních výhod pro dobrovolníky pracující 
s dětmi. Postaral se o rozvoj ubytovacích 
kapacit sloužících potřebám dětských 
organizací a pomohl znovuobnovit SVČ 
ve Svitavách.

Společnost Geis nominovaly Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska, Asociace 
TOM ČR a Pionýr. Ocenění se týká dlou-
holeté a kontinuální podpory projektu 
„72 hodin“, pořádaného ČRDM. Za čtyři 
roky spolupráce rozeslali pracovníci fir-

my v rámci zmíněné podpory cca 3000 
balíčků zdarma.

Účastníci žižkovského setkání se stali 
pobavenými diváky „light-artového“ 
vystoupení skupiny Alex Dowis, spočíva-
jícího v malbě světlem na luminiscenční 

plochu, užívali si improvizační gagy v po-
dání skupiny Kosa a v samotném závěru 
zatleskali i profesionálnímu kouzelníkovi, 
žonglérovi a novocirkusovému perfor-
merovi Aleši Hrdličkovi. 

ČRDM

V rámci společenského večera přišla 
moderovat předávání cen nejúspěš-
nějším hledačům Sametek do divadla 
Ponec patronka projektu, herečka Bára 
Štěpánová. 
Hra s prvky geocachingu spočívala v hle-
dání ukrytých schránek s autentickými 
příběhy lidí, kteří se nesklonili před 
totalitním komunistickým režimem 
a v rámci svých možností mu vzdorovali. 
Jedna ze 155 kešek (schránek) obsaho-
vala i příběh Báry Štěpánové. 
V kategorii  školní třída zvítězili žáci ZŠ 
Křižany-Žibřidice s paní učitelkou Mi-
chaelou Škubalovou, v kategorii oddíl 
TOM Sedmička z Ostravy Poruby. 

V kategorii Jednotlivci zvítězil Jiří Bělo-
hlávek, který jako první našel všech 155 
kešek, jako druhá je objevila Eva Holá, 
a na třetím místě skončil Matěj Koranda 
se 148 nalezenými úkryty. 

ČRDM

Děkujeme všem, kdo poskytli příběhy 
Sametek i všem sponzorům. 
Více na www.sametky.cz

Sametky 2015
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S jakým pocitem jste přijal zprávu 
o své nominaci na Cenu Přístav?
Já jsem se to v podstatě dozvěděl 
zhruba před čtrnácti dny (tj. počátkem 
listopadu pozn.), kdy mě kolegové za-
volali, že jsem byl nominován na cenu 
České rady dětí a mládeže a že jsem ji 
získal. Nejsem zrovna sběratelem oce-
nění a střihačem pásek, takže musím 
říct, že mě to velice potěšilo. A tato 
událost je pro mě jistým způsobem 
zavazující i do budoucna.

Jakou hodnotu přisuzujete faktu, že 
Vás nominovaly tři spolky, které se za-
bývají mimoškolní výchovou?
I já jsem v podstatě tomík (člen Aso-
ciace turistických oddílů mládeže ČR, 
pozn.), takže neziskový sektor a práce 
s mládeží pro mě rozhodně není cizí 
záležitostí. A musím říct, že mně tře-
ba záleží hodně i na tom, aby v našem 
městě nebyla rivalita mezi jednotlivý-
mi spolky, takže se snažíme vzájemně 
spolupracovat. Mám za to, že i z pozi-
ce města je třeba podporovat všechny 
obdobně zaměřené spolky – a možná 
právě tohle byl impuls pro to mě na 

Cenu Přístav navrhnout.

Který svůj počin ve prospěch dětských 
a mládežnických spolků byl pro Vás 
osobně nejnáročnější?
Asi nejnáročnější bylo, když jsem se 
ve čtrnácti letech stal vedoucím tu-
ristického oddílu, v jehož čele vlastně 
až dosud jsem – i když sice dnes už 
spíše jako „bafuňář“ než jako aktivní 
vedoucí mládeže. Bylo to pro mě složi-
té, protože pak jsem se musel v životě 
snažit a něco tomu obětovat, ať už při 
vysoké škole, v manželství… Nicméně, 
vždycky jsem u své drahé polovičky 
našel podporu – a jsem za to velice 
rád. Jsem také rád, že oněch dvacet let 
se mi dařilo ten oddíly „táhnout“. A že 
jako oddíl fungujeme dál.

A co považujete v tomto ohledu za nej-
důležitější pro Vás coby starostu?  
Pokud jde o mé působení ve funkci 
starosty, tak zůstanu-li u neziskového 
sektoru, určitě by šlo o podporu tá-
borových základen. Protože v našem 
městě se sice vybudovala velká spor-
toviště, ale na základny nikdy nebylo 

moc pamatováno. Tudíž každý rok teď 
vyčleňujeme řádově dvě stě tisíc ko-
run pro tři spolky na opravu jejich zá-
kladen. Jsem tomu velice rád a věřím, 
že to budu i nadále prosazovat.

Co a jak by podle Vašeho názoru moh-
lo mezi neziskovkami a místními sa-
mosprávami například fungovat lépe 
než nyní?
No, já si hlavně myslím – a vidím to 
i sám – že nejen klasický neziskový 
sektor, ale i sportovní oddíly fungují-
cí v rámci TJ (tělovýchovná jednota, 
pozn.) mají všude problém s lidmi, 
s dobrovolníky, kteří by rádi tuhle 
činnost vykonávali. Myslím si, že ať 
už ze strany státu, nebo i samosprávy 
by měla existovat cílevědomá podpo-
ra takto nadšených lidí, motivování 
je k práci, o niž jeví zájem, a ocenění 
jejich činnosti. Myslím si, že tohle by 
bylo důležité pro to, abychom dosta-
tek lidí ochotně pracujících pro dobro 
věci měli.

Děkuji a rozhovor. 
Jiří Majer

Rozhovor se starostou města Svitavy Davidem Šimkem

Udělení Ceny Přístav mě zavazuje i do budoucna

Líbilo se Vám letošní udílení Ceny Přístav? Zaujala Vás myšlenka, o niž se 
toto ocenění opírá? 
Domníváte se, že je Cena Přístav hodnotným 
výrazem uznání, které by si napříště zasloužili 
i jiní? Možná, že dokonce někoho takového 
znáte – ze svého okolí, z vlastní zkušenosti…  
Dejte o něm vědět organizátorům Ceny Přístav 2016 – klidně už teď, 
docela nezávazně a neformálně, jednou, dvěma větami na e-mailovou 
adresu jiri.gurecky@crdm.cz. 
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Fotosoutěž 72 hodin
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Soutěžilo se ve třech kategoriích: LIDÉ 
– fotografie z projektů zaměřených na 
lidi, tedy z projektů se sociální temati-
kou; PŘÍRODA – fotografie z projektů 
zaměřených na ochranu a pomoc živé 
přírodě, tedy z většiny úklidových pro-

jektů; OKOLÍ – fotografie z projektů 
zaměřených na neživou přírodu, tedy 
z projektů, ve kterých se něco opravu-
je, natírá apod.

Více výsledků najdete na ADAM.cz:

h t t p : / / w w w .
adam.cz/clanek-
2015110016-hla-
sujte-o-fotogra-
fi ich-ze-72-ho-
din-2015.html

Letos ČRDM v rámci projektu 72 hodin vyhlásila fotosoutěž o deskové hry 
od vydavatelství MINDOK. Do užšího výběru vytipovala fotografie porota 
a konečné pořadí určily hlasy na Facebooku.
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Mezinárodní studentská konference v Izraeli
Poslední srpnový týden se v Izraeli konal mezinárodní kongres 
o životním prostředí určený pro mladé lidi. 
Sešly se tam delegace studentů z Tchaj-wanu, Jižní Koreje, Rakouska, 
Německa, Bulharska, Polska – a poprvé i z České republiky. 

Na konci letošních letních prázdnin 
jsem se zúčastnil spolu s dalšími sed-
mi studenty, Kateřinou Bejčkovou, Ro-
manem Holubem, Janem Koblížkem, 
Henriettou Ottovou, Jiřím Pejšou, Alž-
bětou Slámovou a Veronikou Stříbr-
nou, mezinárodního kongresu v Izraeli. 
Naším doprovodem byli Roman Ma-
chain a Simona Špičáková.
Nás osm bylo vybráno z asi 50 přihláše-
ných z celé České republiky, a to na zá-
kladě motivačního dopisu, který jsme 
všichni museli sepsat. Čekání na odpo-
věď bylo napínavé, a když vytoužený e-
mail dlouho nepřicházel, ztratil jsem již 
většinu naděje, že bych mohl jet. O to 
větší však byla radost ze zprávy, která 
mi oznamovala mé přijetí do české de-
legace, která jede do Izraele. Měl jsem 
ohromnou radost, protože není všední 
jet do Izraele jen za cenu pojištění. Vše 
ostatní totiž hradili organizátoři z Izrae-
le nebo Česká rada dětí a mládeže.
Členy delegace jsem poprvé uviděl pár 
hodin před odletem. Trochu jsme se 
seznámili, hráli jsme stolní hry a do-
končovali prezentace na představení 
naší republiky na kongresu. 
Let do Izraele rychle utekl, a když jsme 
se už blížili k cíli, bylo krásné pozorovat 
moře a poté pevninu pod námi. Před 

dosednutím na letiště v Tel Avivu jsme 
měli dobrý výhled na zdánlivě vysuše-
nou zemi Izraele. Bylo to krásné.
Na letišti v Tel Avivu si nás vyzvedli stu-
denti školy Hakfar Hayarok. Jednotlivě 
nebo po dvojicích jsme víkend strávili 
v rodinách těchto studentů. Já jsem 
bydlel spolu s Romanem Holubem. 
Hostili nás Ella a Daniela. Byl to krás-
ný víkend, kdy jsme byli např. na pláži, 
v pizzerii, restauraci, na pikniku, lodič-
kách nebo na seznamovací party, kde 
byli všichni účastníci kongresu. Náplní 
kongresových dní byly výlety, exkur-
ze, prezentace delegací, přednášky... 
A také galavečer, dobré jídlo, zábava 
a nakonec i rozlučková party.
V neděli (izraelský týden začíná naší 
nedělí) jsme byli ubytováni a provede-
ni areálem školy. Mají tam mimo jiné 
velkou farmu.
Druhý den jsme absolvovali první větší 
výlet. Tím byla návštěva Jeruzaléma. 
Prošli jsme Davidovo město, typická 
tržiště a také archeologické naleziště. 
Byli jsme u Svatého hrobu, u Zdi nářků 
a na Olivové hoře.
Další den byl věnován převážně přípra-
vě na galavečer. V čas večeře byla hos-
tina a v návaznosti na ni předvedla kaž-
dá delegace své představení. My jsme 
hráli divadelní hru Hrnečku vař.
Ve středu jsme navštívili místní vel-
kou čističku odpadních vod a poslední 
přírodní pláž u Středozemního moře 
v Izraeli, Palmachim Beach. Odpoledne 
jsme vypracovávali projekty na řešení 
různých problémů „Greenbeltů“ jed-
notlivých zemí.
Čtvrtek byl ve znamení dlouhého vý-
letu na sever země, kde jsme navštívili 
svaté zahrady v Haifě. Poté jsme se jeli 

podívat na horu Karmel. Před tím, než 
došlo k tragickému požáru, který zničil 
celý porost, byla hora Karmel nádher-
ně zalesněná. Večer jsme měli několik 
hodin volna v Tel Avivu, a tak jsme vy-
razili na nákupy. Zašli jsme také na pláž 
a byli jsme svědky nádherného západu 
slunce do Středozemního moře.
Všechny tyto dny byly něčím zajíma-
vé. Výlety byly prokládané zajímavými 
přednáškami, aktivitami a excelentní-
mi prezentacemi delegací. My jsme si 
dokonce našli i čas si zajít do tamního 
bazénu.
Izraelci jsou neuvěřitelně přátelští 
a pohostinní. Jsou to úžasní lidé a vě-
řím, že si každý účastník i za takto krát-
ký čas zde dokázal najít přátele na celý 
život. Všichni tam na nás byli opravdu 
milí a chtěli, abychom se měli co nej-
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lépe. Obětovali toho pro nás hodně. 
Díky nim jsme se tam cítili skoro jako 
doma.
Další pozitivum bylo, že se tam neu-
stále jedlo. Dostávali jsme velké svači-
ny na výlety a školní jídelna, ve které 
jsme se stravovali, byla vedena stylem 
švédských stolů. Vždy toho bylo hodně 
a mohli jsme si jídlo nakombinovat, jak 
jsme chtěli.
Byl to nádherný čas a já na to budu 
ještě dlouho vzpomínat. Užil jsem si to 
a našel si nové přátele. Pokud někdo 
bude mít možnost jet, vřele mu dopo-
ručuji, aby neváhal. Izrael je Boží země 
a zaslouží si náš obdiv i úctu, přátelství 
i podporu.

Děkuji ČRDM za nabídku. Děkuji zahra-
ničnímu sekretáři ČRDM Marku Krajči-
mu, že mě vybral do delegace. Děkuji 
rodině za podporu. Děkuji organizáto-
rům z Izraele, za jejich péči a čas. Děku-
ji Elle a Daniele, že nás hostily. Děkuji 
zbylým členům delegace, že jsem mohl 
jet zrovna s nimi. Děkuji.

Dan Bešta

Každá delegace si připravila prezen-
taci k představení své země a krátké 
vystoupení na galavečer, Češi sehráli 
známou pohádku „Hrnečku, vař“, která 
sklidila velký úspěch. Kromě toho jsme 
vyslechli i mnoho odborných předná-
šek, většinou o výrobcích a činnostech, 
které chrání životní prostředí. Ale ne-
seděli jsme pouze na přednáškách, 
jeden den jsme strávili v Jeruzalémě, 
navštívili jsme chrám Božího hrobu 
(viděli jsme Ježíšův hrob a místo, kde 
byl ukřižován), zastavili se u Zdi nářků 
a pomohli archeologům s výzkumem 
na Olivové hoře; úspěšnější i něco na-
šli, např. kovový křížek s Kristem nebo 
keramické ucho džbánu staré asi 2700 
let. Byli jsme i v Haifě (město na severu 
Izraele) a v krásných Bahajských zahra-
dách (posvátné místo náboženství Ba-
haí). Měli jsme i volný večer v Tel Avivu, 

tak jsme si prošli hlavní nákupní třídu, 
viděli úžasný západ slunce na pláži 
a ochutnali tradiční izraelský pokrm – 
falafel (cizrnové kuličky) v pitě (kulatá 
chlebová placka) vymazané hummu-
sem (cizrnová pasta).
Myslím, že kongres si všichni užili, na-
vázali nové kontakty, zlepšili angličtinu, 
poznali novou zemi a kultury, nové lidi 
a dozvěděli se mnoho užitečných in-
formací o ochraně životního prostředí. 
Všem takovouto zkušenost moc dopo-
ručuji, jsem za ni vděčná a určitě z ní 
budu ještě dlouho čerpat.

Henrietta Ottová

Další z projektů, který jsme v Izraeli 
dělali, bylo řešení konkrétního problé-
mu, kterému určitá země čelí. Byli jsme 
rozděleni do týmů, kde se míchaly jed-
notlivé národnosti, a s problémem tak 
nebyl každý seznámen. Můj tým byl 
zaměřen na Českou republiku a řešili 
jsme třídění odpadů a jeho popula-
rizaci. Vymysleli jsme několik návrhů 
a možných řešení od popularizace na 
školách – výrobky z odpadů – po „trash 
challenge“, které byly velmi úspěšné, 
a nakonec jsme s projektem vyhráli.
Dále jsme se během kongresu vydali 
i na prohlídku památek v Jeruzalémě 
a na Olivovou horu, kde jsme pomáhali 
archeologům.
Nejdůležitější částí kongresu pro mne 
ale rozhodně nebyla ekologie, ani pa-
mátky. Důležité bylo, že jsem si mohl 
najít přátele z celého světa.
Odjezd z Izraele byl rozhodně smutný 
zážitek.

Jan Koblížek

Za ten týden jsem se toho naučila tolik 
o každé ze zúčastněných zemí a záro-
veň poznala krásná místa, jako je napří-
klad Jeruzalém, Tel Aviv nebo Haifa… 

Největší zážitek však pro mě byl gala-
večer, na který si každá země připravila 
vystoupení. Naše delegace si připravila 
pohádku „Hrnečku, vař!“. Všichni jsme 
byli nervózní (zvlášť, když jsme přišli 
na řadu po výborné Koreji), ale vše 
dopadlo dobře a odvažuji si říct, že se 
naše pohádka všem velmi líbila. Celý 
zbytek týdne potom utekl strašně rych-
le a my jsme po sedmi úžasných dnech 
museli zpátky do České republiky.
Přivezla jsem si domů spoustu skvě-
lých zážitků a nových vědomostí. Po-
řád na tento skvělý týden vzpomínám 
a kdybych mohla jet znovu, tak ani 
vteřinu neváhám! Našla jsem si tam 
plno kamarádů a opravdu doufám, že 
s dalšími členy z české delegace se co 
nejdříve shledáme.  Izraelský týden mě 
toho naučil strašně moc a jsem ráda, 
že jsem mohla být součástí něčeho tak 
skvělého, jako byl tento kongres.  Po-
kud někdo váhá, jestli se přihlásit na 
nějakou výměnu, kongres či kteroukoli 
jinou akci, kde si zlepšíte svou angličti-
nu a poznáte spoustu skvělých lidí, tak 
ať přestane váhat a určitě do toho jde! 
Opravdu se není absolutně čeho bát. 
Všichni jsme na začátku měli strach 
a byli nervózní, ale nakonec jsme byli 
všichni šťastní, že jsme  takový týden 
prožili.

Veronika Stříbrná

Vyslání české delegace na Mezinárodní 
kongres pro nadané a environmentální 
vedení v Izraeli bylo podpořeno Minis-
terstvem školství, mládeže a tělovýcho-
vy. Děkujeme.
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Česká stopa na 9. fóru mládeže UNESCO
UNESCO? Co si pod tím pojmem představit? Asi Organizaci OSN pro výchovu, 
vědu a kulturu, ale řekla bych, že ten pojem nevystihuje vše, co tato organizace 
zaštiťuje. Pro mě to vyvolává vzpomínky na 9. fórum mládeže UNESCO...

Před vší tou velkou slávou se konalo 
pro všechny Evropany přípravné setká-
ní, a to v Bruselu ve dnech 14.–18. 11. 
2015. Při této příležitosti jsem potkala 
spoustu mladých lidí z celé Evropy, kteří 
mají co říci o práci s mládeží či o samot-
ném UNESCO.
Hned první den jsem se podívala do 
informační kanceláře Evropského par-
lamentu v Bruselu a přímo do Evrop-
ského parlamentu. Tam jsme mohli na-
hlédnout do té nejdůležitější místnosti, 
kde poslanci zasedají, ale i do knihovny, 
která mě zaujala nejvíc. Poté se nám 
představila jedna z poslankyň, která 
vzdor svému hendikepu (je neslyšící) 
dokazuje, že i takto náročná pozice se 
dá zvládnout se zdravotním postižením. 
Večer pak proběhla diskuze se zástupci 
z řad pracovníků UNESCO na jednom 
z pracovišť místní vlády.
Během dalšího dne jsme, tentokrát 
na jiném vládním působišti, řešili pro-
blém klimatických změn, který se díky 
následné generální konferenci v Paříži 
stal jedním ze stěžejních. Poté nás na-
vštívil jeden z nejmladších diplomatů, 
jenž nám umožnil napsat diplomatický 
proslov. Psali jsme ho ve skupinách a na 
konci byla každé skupině podána z jeho 
strany „zpětná vazba“.
Poslední společný den jsme dostali tro-
chu volna a dopoledne jsme měli šanci 
prohlédnout si město, čehož jsem spo-
lečně se slovenskou a ukrajinskou de-
legací využila. Byli jsme si prohlédnout 
Planetárium, což je muzeum o vzniku 
a historii Evropské unie. Nakonec jsme 
se všichni sešli, abychom celé zasedá-

ní uzavřeli a natočili o něm video – na 
ukázku toho, co mládež může během 
pár dní všechno stihnout.
Po pár dnech volna jsme se vrátili do 
pracovního procesu, na ono oficiální 
9. fórum mládeže UNESCO, které se ko-
nalo v Paříži ve dnech 25.–29. 10. 2015. 
Dohromady se tu sešlo okolo 500 mla-
dých lidí z celého světa.
První den byl pouze v duchu registra-
ce a uvítání delegátů v hlavní budově 
UNESCO, kde se odehrával celý program.
Další den po opětovném oficiálním uví-
tání, tentokrát již všech delegátů, jsme 
se rozdělili do předem daných (barevně 
odlišených) skupin, v nichž jsme strávili 
následující den a půl. Moje barva byla 
fialová a téma „Learning, personal de-
velopment and sustainability“. Toto 
téma jsme nejprve probírali v menších 
skupinách zhruba po osmi lidech. Já ve 
skupině měla například lidi z Jamajky, 
Karibiku, Namibie, Rumunska, Dánska 
a Kambodže. Vždy nám byly přiděleny 

nějaké úkoly, které jsme měli vyplnit 
a potom je představit celé velké sku-
pině. Díky těmto úkolům a návrhům 
jsme sestavili body, jež vybraní členové 
prezentovali na „velkém zasedání“. Pro-
gram fóra nám kromě práce umožnil 
i noční projížďku lodí spojenou s pozná-
váním některých pařížských památek.
Poslední den jsme se všichni sešli, aby-
chom si dohromady představili návrhy 
všech skupin a dořešili konečné dopo-
ručení, které bude předáno zástupcům 
účastníků generální konference, která 
se konala pár dní poté.
Pro mě byla konference velikou příle-
žitostí. Mohla jsem bydlet na ambasá-
dě České republiky, viděla jsem Brusel 
a Paříž, ale také jsem potkala spoustu 
zajímavých lidí opravdu z celého světa. 
Seznámila jsem se s jejich pohledem na 
svět a uvědomila si, že my v České re-
publice se máme opravdu dobře.

Eva Novotná

Vyslání české delegátky na 9. fórum 
mládeže UNESCO zajistila Česká rada 
dětí a mládeže ve spolupráci s Českou 
komisí pro UNESCO a za podpory Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělový-
chovy. Závěry a doporučení 9. fóra mlá-
deže UNESCO jsou na adrese: http://
en.unesco.org/9th-unesco-youth-fo-
rum/recommendations

Témata časopisu ARCHA 2016
č. 1   Motivujeme. I svým příkladem  uzávěrka 15. 1.  vyjde 19. 2.
č. 2   Veřejnosti na očích   uzávěrka 19. 2. vyjde 25. 3.
č. 3   …aby byl volný čas pro všechny  uzávěrka 1. 4.  vyjde 6. 5.
č. 4   Vyrážíme za hranice  uzávěrka 13. 5.  vyjde 17. 6.
č. 5   Rozloučení s prázdninami  uzávěrka 16. 9.  vyjde 21. 10.
č. 6   (Nejen) 72 hodin   uzávěrka 4. 11.  vyjde 9. 12.

ARCHA vychází v tištěné podobě a v elektronické verzi na internetovém serve-
ru ADAM.cz. Jedinečnost Archy tkví v tom, že dlouhodobě a soustavně nejen 
mapuje události důležité pro mikrosvět spolkové práce s dětmi a mládeží, ale 
přichází i s vlastními tématy.
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Woodcraft: 
Malebnost 
ve všem

V září 2015 proběhla „Woodcrafterská 
fotografická soutěž“. Členové Ligy lesní 
moudrosti posílali své nejlepší snímky, 
které nesměly být starší dvou let. Byly 
vypsány čtyři kategorie – Táboření, Lidé, 
Celoroční činnost, Příroda. 
Fotografií dorazilo 74. Nejdříve mohli 
hlasovat všichni členové na webu LLM 
(www.woodcraft.cz). Z desítky finalis-
tů pak vítěze vybrali náčelníci a ostatní 
účastníci Sněmu zástupců, který se letos 
konal v Chaloupkách u Třebíče.

Vítěz každé kategorie obdržel poukázku 
na víkendový pobyt na ligové základně 
Fram, která se nachází v osadě Filipova 
Huť na Šumavě. Věřím, že ať zavítají k ne-
dalekému pramení Vltavy či na rozlehlé 
šumavské slatě, bude se jim tam líbit…

Jednou z devíti hlavních zásad woodcraf-
tu je „Malebnost ve všem“ a myslím, že 
to na fotkách je vidět. Posuďte sami…

Tereza Chmelová

Fotografie shora:

Absolutní vítěz: Ája Lehká, Noční tábor 

1. kategorie – Táboření: David Gajdoš – 
Ligový tábor na Kosím potoce, léto 2015

3. kategorie – Celoroční činnost: Martin 
Lehký – Čotokva, putování po sloven-
ských horách

4. kategorie – Příroda: Dominika Kukač-
ková

2. kategorie – Lidé: Tomáš „Okeya“ Kou-
bek – Bagamagan, účastník soutěže 
v rozdělávání ohně třením dřev, Kosí po-
tok, léto 2015
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Česká rada dětí a mládeže provozuje 
Evropské karty mládeže EYCA v ČR již tři 
a půl roku a za tu dobu se jí daří roz-
šiřovat jak slevy, které mohou držitelé 
těchto karet čerpat, tak i počty těchto 
držitelů. Velký podíl na tom mají dětské 
a mládežnické neziskové organizace 
(většinou členové ČRDM), které využily 
nabídku pořídit si vlastní členské karty 
propojené právě s kartami EYCA.
V současné době využívá karty EYCA 
jako členské karty více než 20 spolků, 
a to jak těch větších (jako je Junák, Aso-
ciace středoškolských klubů, Asociace 
turistických oddílů mládeže, Duha atp.), 
tak i těch úplně nejmenších, včetně čle-
nů krajských rad dětí a mládeže.
A jaké jsou hlavní důvody, které spolky 
k tomuto kroku vedou?
• Možnost relevantně prokazovat věk 
dětí do 15 let (například pro získání 
50% slevy v libovolné dopravě po ČR);
• nízké pořizovací náklady (díky hro-
madným objednávkám karet přes 
ČRDM);
• možnost mít jednotné, moderní 
a pěkné členské karty pro všechny čle-
ny spolku;
• možnost využít zázemí a know-how 
ČRDM pro tvorbu a potisk karet (které 
existuje díky projektu karet EYCA);
• propojení členských karet s dalšími 
funkcemi, jako je čerpání 60.000 slev 
po Evropě (a 1000 slev v ČR);
• možnost pro členy využívat nejvýhod-
nější celoroční cestovní pojištění v ČR.
ČRDM navíc začala vyjednávat slevy 

i na „logo ČRDM“, 
tedy i pro zájemce, 
kteří jsou starší 30 let 
a mají členské karty 
bez loga EYCA (které 
je určeno jen mladým 

do 30 let). V současné době jsou vy-
jednány již desítky těchto slev a další 
budou přibývat. Zapojit se do projektu 
může každá nezisková organizace, která 
má vlastní členskou základnu, a to bez 
ohledu na množství (existuje totiž mno-
ho variant pro různě veliké spolky).
Kde získat více informací?
• Informace o kartách EYCA a slevách 
na ně lze získat na webové stránce 
www.eyca.cz.

• Informace a detaily ohledně člen-
ských karet lze získat na webové strán-
ce www.eyca.cz/crdm.
• Informace o slevách EYCA i ČRDM lze 
získat na zpravodajském webu ČRDM 
www.adam.cz/slevy.
Pro více informací a v případě zájmu se 
neváhejte obrátit na Mirka Jungwirtha 
(miroslav.jungwirth@crdm.cz), který 
vám rád zodpoví případné dotazy a do-
ladí podrobnosti.

Čím větší počet zapojených spolků 
bude, tím větší bude celkový počet dr-
žitelů – a tím lepší slevy bude možno 
vyjednat.

Miroslav Jungwirth

Karty EYCA pro neziskové organizace

Den válečných veteránů
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Zástupci ČRDM a místostarosta Prahy 3 uctili památku válečných veteránů

Ve středu 11. listopadu po poledni se sešli při příležitosti Dne válečných veteránů 
zástupci České rady a mládeže a zástupce starostky Prahy 3 Jan Materna v parku 
před školou v Chelčického ulici v Praze na Žižkově, aby tam uctili památku válečných 
hrdinů. Na tomto místě byla totiž v rámci projektu 72 hodin letos v říjnu umístěna 
první vzpomínková lavička na počest válečným veteránům v Praze. 
Na malé komorní slavnosti pronesl krátkou řeč místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka. 
Zmínil se mimo jiné o významu tohoto dne, i o tom, že lavička je symbolem, který 
nám činy válečných veteránů bude připomínat stále. Přítomní dali najevo svou úctu 
padlým i veteránům rozsvícením svíček, položením květin a sami se ozdobili vlčími 
máky, dalším symbolem Dne veteránů…
Den válečných veteránů – 11. listopad – se slaví celosvětově jako Den veteránů nebo 
Den vzpomínek. Od listopadu 2001 je tento významný den připomínán i v České re-
publice. 11. listopad byl přitom vybrán symbolicky, neboť toho dne roku 1918 bylo 
ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města Compiegne pode-
psáno příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny 
boje 1. světové války.

-mkr-
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Březový lístek je ocenění, které si mezi 
sebou v České republice navzájem udě-
lují vedoucí dětských oddílů za práci 
s dětmi a pro děti. Má dvanáct stupňů, 
které postupně vyjadřují rozsah práce 
oceněného vedoucího. Historie Březo-
vých lístků sahá až do roku 1966, u jeho 
zrodu stál Jan Galén Šimáně a jeho přá-
telé, o další pokračování tradice pečuje 
Galénův nadační fond.

Tomáš Bartoň – 
„Kuchtík“ (bílý BL)

1. V jaké organizaci působíš, co s dětmi 
děláš a co tě na práci s dětmi baví? 
Již od malička působím v Junáku, nic-
méně jsem se při své činnosti ocitl 

v mnoha organizacích, kterým se sna-
žím něco předat. Léta jsem vedl skaut-
ský oddíl. Vidím v této činnosti smysl, 
rozvíjí to kreativitu, fantazii, smysl pro 

zodpovědnost. Tahle práce nikdy není 
fádní, pořád se něco děje :)

2. Při jaké příležitosti jsi svůj poslední 
BL dostal a co to pro tebe znamená?
Svůj poslední lístek (BL 7. stupně, pozn. 
red.) jsem dostal tuším v roce 2007. 
A co to pro mě znamená? No, hlavně 
závazek. Děkuji udělovatelům, mám 
ještě co vracet.

Připravili Kateřina Palová a Jan Burda

Informace a pravidla udělování BL na-
leznete na adrese www.brezovylistek.cz 
a na www.facebook.com/brezovelistky

Březové lístky 8

Cestujete rádi do zahraničí? Pro kterou zemi či oblast 
z těch, které jste navštívili, máte vyloženě „slabost“ a proč?

Eva Beránková
sekretářka Kanceláře ČRDM, 
woodcrafterka

Cestování je důležitou součástí mého 
života. 
Každá cesta, nejen do zahraničí, je pro 
mě neocenitelným zdrojem zkušeností, 
inspirace i školou dovedností. 
Zatím všechna místa, která jsem na-
vštívila, se mi líbila, ale jen Aljaška se 
mi, nejspíš trvale, zaryla pod kůži. Byla 
to láska na první pohled, a jak už to 
u takových bývá, nedokážu přesně říct 
proč. Určitě okouzlující krása přírody, 
atmosféra obrovského prostoru. Možná 
skutečnost, že se v tom prostoru můžu 
volně pohybovat nejen já, ale i medvě-
di, vlci, losi, rysi a spousta jiné zvěře. 
Prostředí, které mě nutí sledovat, co se 
kolem mě děje, a tím pádem mnohem 

intenzivněji ho vnímat a vstřebávat. 
Těžko říct. Prostě se tam cítím dobře.

Přemysl Rabas
ředitel Zoo Dvůr Králové

Pokaždé, když vdechnu vlhký vzduch 
okolo Viktoriiných vodopádů, obestře 
mě zvláštní uklidňující a zároveň ra-
dostný pocit. Jsem zase tady. 
Místa okolo Zambezi a pahorky Ma-
topo jsou pro mne i po více než dvou 
letech strávených v součtu při celkem 
třiceti cestách do Afriky stále nesmírně 
vzrušující a lákavé. Těžko říci, zda je to 
jen přitažlivost místa, nebo i vzpomínky 
na prožité příhody. Na každý pád se do 
těchto míst vždy velmi těším, a to i přes 
různé ekonomické, politické, společen-
ské či jiné překážky, které se v průběhu 
doby v Zimbabwe projevily. 

Navštívil jsem mnohokrát různá mís-
ta v Asii, také Spojené státy, Kostariku 
a Austrálii. Přesto zůstala Afrika konti-
nentem, který mě k sobě, snad i proto, 
že je zároveň kolébkou lidstva, připou-
tal nejvíce.

Jakub Vágner
světoznámý rybář

Cestování je součástí mého života. 
Už jako malého kluka mě táhla nezná-
má místa a chuť objevovat a poznávat 
nové i nepoznané byla mou tažnou si-
lou vpřed. 
Mé srdce už dávno uvázlo v sítích Ama-
zonie. Deštný prales je matkou všeho ži-
vého na naší planetě a to cítí každý, kdo 
má štěstí se s Amazonií setkat osobně. 
Považuji se za velmi šťastného, že mě 
mé životní kroky do Amazonie zavedly.
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Fotogalerie Archy

Cena Přístav 2015 v divadle Ponec, 
foto Michala K. Rocmanová (nahoře) a Jiří Majer (dole)


