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Motivujeme. I vlastním příkladem

Motivace. Je potřeba ve všem a pro všech-
no, co lidé dělají. I já jsem ve svém životě 
potřeboval motivovat a měl jsem velké 
štěstí, že se mi dostalo tolik potřebného 
povzbuzení.
Motivace je často doprovázena sny, cíli 
a chutí něco změnit. Díky správné moti-
vaci je možné dosáhnout i nepředstavitel-
ných věcí. 
Myslím si, že já sám jsem toho příkladem. 
Vyrůstal jsem v dětském domově v Uher-
ském Ostrohu a byl jsem vždycky tak trochu 
jiný. Snil jsem o nezávislém životě a bylo 
mi jasné, že pro to musím něco udělat. 
Ve svých dvanácti letech jsem se dostal 
na prestižní gymnázium Open Gate, začal 
jsem žít na druhé straně republiky a od zá-
kladů se změnil celý můj život. Záhy jsem 
vstoupil do programu Mezinárodní ceny 
vévody z Edinburghu (DofE), kde jsem se 
přes bronzovou a stříbrnou úroveň dostal 
až ke zlaté, kterou jsem zakončoval expe-
dicí v Rumunsku. Díky DofE jsem se mohl 
například setkat se členy britské královské 
rodiny jak tady v Praze, tak v Anglii, našel 
jsem skvělé přátele a zažil úžasná dobro-
družství. Stačilo jen chtít a vytrvat.
Stále mám své sny; chci úspěšně dokon-
čit gymnázium Open Gate a dostat se do 
Prahy na obor politologie a mezinárodní 
vztahy. V posledních letech se ale mé cíle 
netýkají jen mne samotného, ale hlavně 
touhy pomáhat ostatním, především dě-
tem z dětských domovů. 
Mimo studium jsem šéfredaktorem časo-
pisu Zámeček pro dětské domovy a záro-

veň se podílím na rozšiřování programu 
DofE, účastním se informačních schůzek 
i přednášek a snažím se motivovat děti 
a mladé lidi k tomu, aby začali věřit ve 
svou schopnost splnit si své cíle a sny.
Dnes, ve svých skoro dvaceti letech, jsem 
si uvědomil, že nebýt motivace, nikdy bych 
si své sny asi nesplnil. 
Mít vize či přání je dobré, ale samo o sobě 
to nestačí. Klíčové, obzvláště pro mladé 
lidi a pro děti je, aby měli podporu od 
svých nejbližších či od svého okolí. Skuteč-
nost, že motivace hraje primární roli, platí 
dvojnásob právě u lidí, jejichž pomyslná 
startovní čára nebyla stejná jako pro větši-
nu jejich vrstevníků. Ať už je náš život jaký-
koliv, abychom byli úspěšní, potřebujeme 
motivaci – svou vlastní, vnitřní, i vnější, 
od našeho okolí, od rodiny, od přátel či od 
školy. 
Skrze své ambasadorství v DofE či Záme-
ček chci ukázat ostatním dvě nejdůleži-
tější roviny motivace. Probudit v člověku 
zájem se v něčem zlepšit a podnítit vnitřní 
odhodlání něco se sebou dělat. Obě rovi-
ny hrají důležitou roli, ovšem faktem je, 
že každý je strůjcem svého úspěchu, ale 
třeba i zklamání. I když se někdy něco ne-
zdaří, neznamená to, že motivace končí, 
ba právě naopak. I to je součástí života 
a může nás posunout jenom výš. 
Přeji všem hodně pozitivní motivace a spl-
něných snů!

Za tým Národní Kanceláře DofE
Lukáš Kotlár, projektový koordinátor DofE 

Fo
to

 a
rc

hi
v 

M
ez

in
ár

od
ní

 c
en

y 
vé

vo
dy

 z
 E

di
nb

ur
gh

u 
(D

of
E)

Úvodník

Zpravodaj 
ČRDM o výchově 
a využití volného 
času dětí 
a mládeže

Registrace 
Ministerstvem 
kultury: MK ČR 8135
Tematická skupina 13/A8, 
ISSN 1212 – 5016
Podávání novinových zásilek 
povoleno Českou poštou, s.p., 
odštěpný závod Přeprava,
č.j. 1259 / 99 
ze dne 29. 3. 1999

Redakce: 
Jiří Majer – vedoucí redaktor
Adresa redakce: 
Česká rada dětí a mládeže,
Senovážné náměstí 977/24, 
110 00 Praha 1
tel.: 211 222 870
e-mail: archa@crdm.cz
IČO: 68379439

Sazba a lito
Michala K. Rocmanová, 
akad. mal.
Tiskne REFOS, Praha
Fotografie z archivu ČRDM 
a jejích členských sdružení.

17. ročník
Toto číslo vyšlo 
v únoru 2016.

Foto na titulní straně 
Jan Faukner, Masopustní 
průvod 2016 – Vometačky, 
Sdružení Roztoč, z.s.

Zpravodaj Archa je nekomerční 
tiskovinou, která není určena 
k prodeji.
Podrobné informace 
ke zpravodaji Archa lze nalézt 
na internetové adrese 
archa.crdm.cz

2



3

Naše téma

Fo
to

 Ji
ří

 M
aj

er

Receptury proti nudě

K právě zmíněným zjištěním dospěl loň-
ský průzkum veřejného mínění provede-
ný agenturou Ipsos. Při jeho oficiální pre-
zentaci přitom padlo zajímavé číslo. „Ptali 
jsme se na prvotní impuls pro přihlášení 
dítěte, tedy na to, co vedlo k přihlášení 
dětí, vnoučat do konkrétní aktivity. A je 
fajn, že na prvním místě se objevilo přání 
dítěte – takže nejen že neplatí, že rodiče 
a prarodiče své děti někam našroubova-
li… ale padesát devět procent jich uvedlo 
jednoznačně: přání dítěte,“ konstatoval 
ředitel výzkumu a komunikace agentury 
Ipsos Tomáš Macků. Zdá se, že jde o dů-
ležité východisko při hledání odpovědi na 
otázku, jak motivovat děti ke smysluplné-
mu trávení volného času.

Tvorba jako zábava 
Tím dalším může být péče o dostatek 
vhodných podnětů, které by vycházely 
vstříc vrozené dětské zvídavosti. Je o tom 
alespoň přesvědčena sociální pedagožka 
a antropoložka Dana Moree, působící na 
Fakultě humanitních studií UK: „Jak pod-
nítit smysluplné využívání volného času 
dětí? Dovolím si tentokrát hovořit spíše 
na základě zkušenosti osobní než profes-
ní. S dětmi, které znám, jsme totiž měli to 
štěstí, že jsme se vždy ocitli v prostředí, 
které stimulovalo představivost a zvěda-
vost. Mottem mateřské školky, kam cho-
dily mé děti, bylo – když něco chceš, tak si 
to vyrob. A tak se vyrábělo brnění z papí-
ru, vánoční ozdoby, adventní věnec, oblek 
pro Anakina, pirátské masky… Ve škole se 
v tomto duchu pokračuje, a tak se vyrábí 
do bloku kreslené počítačové hry, které 
lze opravdu hrát, hodiny, které určují čas, 

dělají se pokusy s jedlou sodou, majorán-
kou, míchá se růstový lektvar… 
Myslím si, že pokud se děti naučí, že mo-
hou věci tvořit a stane se to normou, 
nikdy se nebudou utíkat k polotovarům, 
šuntům (hračky z umělé hmoty kromě 
gumiček, jak je nazývají) apod. To vše má 
ale dvě podmínky. Dospělí okolo dětí také 
musí věřit tomu, že je lepší si věci vyrá-
bět, než kupovat, a že tvoření je zábava. 
A v dětech je potřeba permanentně vyu-
žívat a dále podněcovat jejich zvědavost 
a přirozenou zvídavost. Ta je dle mého 
soudu nejlepším lékem na konzumní spo-
třebitelství, kam nudu řadím.“

Pod jednou střechou
Oslovení účastníci shora uvedeného prů-
zkumu na otázku týkající se volnočaso-
vých organizací uváděli „sami od sebe“ 
nejčastěji – typově – sportovní kluby 
a oddíly. Po nich následovaly Domy dětí 
a mládeže, respektive dětské a mládež-
nické organizace. Když pak byli dotázáni 
na to, zda znají konkrétní organizace, uká-
zalo se, že nejznámější jsou skauti. Dru-
hý je Pionýr a třetí Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, představující vítanou 
možnost mimoškolních aktivit zejména 
v malých vískách po celé republice. Pro 
zajímavost ještě pár následujících organi-
zací v pořadí, jaké vyplynulo z odpovědí 
respondentů průzkumu: Mladí ochránci 
přírody, Hnutí Brontosaurus, YMCA, Čes-
ká tábornická unie, Salesiánské hnutí mlá-
deže, Asociace TOM, Liga lesní moudrosti, 
Asociace malých debrujárů ČR a Asociace 
debatních klubů.
Za zmínku možná stojí, že všechny tyto 

organizace jsou zastřešovány Českou 
radou dětí a mládeže (ČRDM). Její před-
seda Aleš Sedláček je toho názoru, že 
rodiče by měli především svému dítěti 
naslouchat a výběr mimoškolních aktivit 
provést spolu s ním. „Pokud nevědí, na 
co je dítě šikovné, mohou si o tom pro-
mluvit třeba s učitelem. Měli by přihléd-
nout také k tomu, aby jejich potomek byl 
v dobré partě svých vrstevníků: vždyť to 
budou nenápadní spojenci při neformální 
výchově jejich syna či dcery. Hra v dob-
ře vedeném oddíle dá dítěti do života 
spoustu užitečných dovedností,“ nastínil 
předseda ČRDM.

Poznatky z „terénu“
Martin Kadala, který má v Hnutí Bronto-
saurus na starosti koordinování Bronto-
sauřích dětských oddílů, soudí, že v dneš-
ní době mají děti celou řadu možností, jak 
naložit se svým volným časem. „Proto se 
domnívám, že hlavní motivací je pro děti 
zábava, parta dobrých kamarádů  a obje-
vování nových věcí. V našich oddílech se 
tudíž snažíme v první řadě vytvořit dob-
rou partu dětí, která při sobě drží a po-
máhá si za všech okolností. Naší snahou 
je také děti motivovat k poznání tajů pří-
rody. Parta dobrých kamarádů, zábava 
a poznávání nových věcí jsou dle mého 
názoru hlavní pilíře toho, jak děti motivo-
vat,“ dodal Martin Kadala.
Místonáčelník České tábornické unie Jiří 
Zatřepálek míní, že je velmi důležité při-
způsobit program či aktivitu potřebám 
dnešní mládeže a využívat také prvky, 
s nimiž je dnešní mladý člověk v každo-
denním kontaktu. „Například promítá-

V naší společnosti panuje vcelku široká shoda na tom, že děti mají svůj volný 
čas trávit aktivně. Zvolené volnočasové aktivity by měly být nejlépe pohybové; 
podle rodičů a prarodičů je ovšem důležité i to, aby se jejich ratolesti při 
mimoškolní činnosti pokud možno všestranně vzdělávaly. 
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ním filmů na dané téma se dá navodit 
atmosféra třeba života na vesmírné lodi 
– a účastníci takto pojímané akce jsou 
pak pro její program motivovanější. Vel-
mi důležité také je, aby se děti na tvorbě 
programu mohly podílet a jeho strukturu 
ovlivňovat. Tomu můžeme napomoci na-
příklad pravidelným hodnocením podni-
kaných aktivit nebo zpětnou vazbou od 
účastníků… Faktor soutěživosti může také 
motivovat mladé lidi k dosažení lepších 
výsledků či k aktivnímu trávení volného 
času. Ze své zkušenosti z České tábornic-
ké unie vím, že je velmi efektivní pracovat 
s metodou vzorů. Pokud je mezi dítětem 
a jeho učitelským vzorem či oddílovým 
vedoucím vytvořen zdravý vztah posta-
vený na respektujícím přístupu, tak velmi 
často dochází u takového dítěte k osvoje-
ní zdravých hodnot, a tím pádem i k smys-
luplnému trávení volného času.“
Pedagožka a arteterapeutka Anna Víš-
ková působí v organizaci Letní dům, z.ú. 
v rámci sociálně-terapeutických pobytů 
pro děti z dětských domovů. Na otázku 
týkající se motivačních nástrojů odpově-
děla: „Trefujete se do černého, motivovat 
děti, se kterými pracujeme, ke smyslupl-
nému trávení volného času je velice složi-
té. Jde o děti žijící v dětských domovech, 
některé z nich mají omezené možnosti 
k zájmovým aktivitám i vzhledem k místu, 
kde se dětský domov nachází. Ale i tam, 
kde možnosti jsou, a dětský domov děti 
podporuje, je náročné, aby děti u aktivit 
vytrvaly. Většina těchto dětí má vlivem 
prožitých událostí velké starosti sama se 
sebou a s porozuměním tomu, kdo jsou 
a jaké je jejich místo ve světě. Stálost ne-
zažívají ve vztazích, a nedovedou ji tak ani 
přenášet do svých aktivit. Lehce se přiklo-
ní k různým variantám trávení času, kte-
ré jsou trendy, chvilkově je pohltí nebo 
odvedou do jiného světa – tak, jak je to 
například u elektronických her a surfová-

ní po internetu. Letní dům pro tyto děti 
vytváří příležitosti během celého roku 
tvorbou vícedenních socioterapeutických 
pobytů, odpoledních programů a návštěv 
v dětských domovech. V motivaci k účasti 
pozorujeme zejména navázaný dlouho-
dobý vztah s našimi pracovníky a dobro-
volníky – tedy to, co dětem nejvíce schá-
zí. Často se ukazuje, že konkrétní obrysy 
programu nejsou pro děti primárně až 
tak moc důležité. Stěžejní jsou vztahy 
a známé a bezpečné prostředí, kde děti 
zažívají respekt a zájem.
Obecně bych řekla, že i mimo naši cílo-
vou skupinu může téma vztahů s dospě-
lými, kteří vedou volnočasové aktivity, 
být zcela stěžejní. Děti potřebují během 
vývoje nejen porozumění a ocenění, ale 
také vzory, a to nejen v rodině. Přirozeně 
touží po tom být dobří nebo najít jasné 
odpovědi na to, co je dobré a správné. 
Podobné hodnoty často promítají do po-
stav učitelů, vychovatelů a vedoucích, se 
kterými se cítí bezpečně. V přemedializo-
vaném světě děti potřebují vidět mezi do-
spělými uznání a respekt ke sportovním, 

uměleckým a jiným kreativním doved-
nostem. Domnívám se, že my dospělí lidé 
neseme odpovědnost za to, jaký svět dě-
tem předáváme, i tím, jaké hodnoty sami 
vyznáváme ve vztahu ke svému vlastnímu 
času.“ 

Kamchodit.cz 
a Devatero rad 
Kde ale takové podnětné prostředí, tako-
vé party a takové oddíly hledat? Solidní 
přehled o dostupnosti kluboven rozlič-
ných dětských spolků a obdobných zaříze-
ní dalších volnočasových organizací skýtá 
interaktivní mapa Kamchodit.cz (www.
kamchodit.cz), spravovaná Českou radou 
dětí a mládeže. Stručně řečeno, nalezne-
me je prakticky po celé naší vlasti. Jen 
na zmíněné mapě je aktuálně ke čtyřem 
tisícům záznamů. Mají je tu kupříkladu 
dobrovolní hasiči, skauti, tomíci, pionýři, 
brontosauři, woodcrafteři, ymkaři, mladí 
chovatelé, debrujáři, záchranáři a mnozí 
jiní. Že je podle názvů vlastně všechny ani 
neznáte? Nevadí – je ale možná dobré 
vědět, že v oblasti volnočasových aktivit 
naší nejmladší generace existuje takto 
velkorysá nabídka. A že je finančně do-
stupná prakticky každému dítěti.
Česká rada dětí a mládeže, zastřešující 
stovku mládežnických organizací různé 
velikosti, působnosti a zaměření, před ča-
sem vypracovala rodičům ku prospěchu 
Devatero rad při výběru mimoškolních ak-
tivit (dostupné je na www.crdm.cz v sekci 
Ke stažení / Užitečné dokumenty). V něm 
jsou zevrubně rozvedeny teze o význa-
mu celkového rozvoje dětské osobnosti, 
o spolupráci rodičů s oddílovými vedou-
cími, o stěžejním významu dobré dětské 
party, o přirozenosti proměny dětských 
zájmů a mnohé další. „Radíme rodičům 
především to, aby se svými dětmi sku-
tečně mluvili. Aby je vyslechli, snažili se 
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zjistit jejich zájmy a přání – a po odpo-
vědném uvážení svých možností, případ-
ně dalších okolností, se jim snažili vyjít 
vstříc,“ shrnuje místopředseda ČRDM 
Ondřej Šejtka. 
Portál Kamchodit.cz, kde si zájemci mo-

hou podle zadaného místa vyhledat po-
ptávané klubovny, sportoviště, mateřská 
centra apod., a Devatero rad tak mohou 
být vítanými zdroji poznání a pomocní-
kem pro ty, kteří nevědí, jak nasměrovat 
dítko k něčemu smysluplnému, čemu by 

se mohlo s chutí věnovat „v době po vy-
učování“.

Jiří Majer

(Článek vyšel ve zkráceném znění v Tipech 
Borovice.cz v listopadu 2015)
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Tradičně-netradiční lidová slavnost – veselý, barevný, bouřlivý, hravý, mystický 
a bombastický průvod maškar z Roztok u Prahy do Únětic, kterou pořádal 
roztocký Sdružení Roztoč (www.roztoc.cz) tento rok už podevatenácté.

Masopust v Roztokách a Úněticích 

Maškary se setkávají ve Středočeském 
muzeu v Roztokách a po korunovaci nej-
krásnější a nejvypečenější ze všech roz-
tockých dívek (všechny kandidátky musí 
projít přísnou veřejnou soutěží, kterou 
každoročně vyhlašuje Slovutný Maso-
pustní Roztocký Výbor) – Královny ma-
sopustu – se vydávají v čele s ní bujarým 
průvodem. Cílem cesty je pro maškary 
Holý vrch, kde se Roztocký průvod setká 
s Únětickým a Suchdolským. 
Nejvyššími maskami jsou Smrtka a Půst, 
jejichž tanec nám připomíná, že přežít 
zimu není úplná samozřejmost. Bakchus 
pak poradí, jak na to. Komu ani ten nepo-
může, ten může starosti přenechat skoro-
koni Klibně a její sličné hlavě. Medvědář 
hlídá nebezpečného medvěda, se kterým 
se utkají nejstatečnější z nejstatečnějších 
na louce nad Roztokami. Královna ma-
sopustu, která cválá v čele průvodu na 
zmíněné Klibně, na jeden den převezme 
vládu nad městem. Klibna se bohužel 
(na rozdíl od Královny) konce průvodu 
nedožije, na Holém vrchu je popravena 
a její síla se rozdělí mezi ty, co ji nejvíce 
potřebují, aby se dočkali konce zimy a ob-
rodili se s příchodem jara a Velikonoc. 
Po společném kruhovém tanci program 
Masopustu pokračuje v Úněticích. Tam 
je možno tento svátek důstojně zakončit 
na Masopustním bále v Sokolovně, svla-
žit hrdlo v Únětickém pivovaru nebo si 

zatančit v Únětickém 
Kravíně.
Tato akce čítala na svém 
začátku jen desítky lidí, 
dnes se jedná o jednu 
z největších kulturních 
a společenských akcí v regionu. Loni se 
jí zúčastnilo kolem dvou až pěti tisíc lidí. 
Dělaná je z velké části dobrovolnicky, což 
je u takto velkých akcí zcela unikátní. 
Na přípravě a organizaci tohoto svátku se 
každoročně podílejí desítky dobrovolníků, 
kteří se týden před Masopustem téměř 
nevzdalují ateliéru Roztoče, kde šíjí nové 
a opravují staré masky. Někteří se věnu-

jí vaření různých pochutin pro hladové 
výtvarníky a muzikanty, kteří v ateliéru 
zkoušejí nové Masopustní písně. Nemlu-
vě o hlavních organizátorech, jejichž prá-
ce začíná již půl roku před samotnou akcí.
A proč si přidělávat tolik práce za kte-
rou vám nikdo nedá ani korunu? Mnoho 
z nich to dělá kvůli vzájemnému setkává-
ní, při organizaci této akce se tvoří přátel-
ství…
Odměnou může být poklidné a spoko-
jené setkání den „po”, vyprávění zážitků 
a příslib, že si to příští rok zopakujeme.

Zuzana Šrůmová a Kateřina Korychová, 
Sdružení Roztoč, z.s. 
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) se již přes 
40 let systematicky a úspěšně věnuje mimoškolní práci s dětmi 
a mládeží. V roce 2015 v našich kolektivech pracovalo přes 
50.000 dětí a mladých lidí ve věku od tří do 18 let. 

Hra Plamen – motivace pro budoucnost

Stavebním kamenem naší celoroční 
činnosti je hra Plamen. Do ní je v sou-
časné době zapojeno bezmála 40.000 
dětí ve věku do 15 let. Je založena na 
klasické volnočasové činnosti a rozvoji 
fyzické kondice prostřednictvím šesti 
sportovních disciplín, jako příprava na 
budoucí dobrovolnou činnost v záchra-
nářských jednotkách. Hasičský sport je 
ve všech svých modifikacích (požární 
sport, tradiční disciplíny CTIF, disciplí-
ny TFA) velmi oblíbeným sportovním 
odvětvím technického charakteru.
Volnočasové aktivity zahrnují plnění 
okruhů celoroční činnosti tak, aby-
chom nebyli soustředěni jen na zna-
losti a dovednosti v oblasti požární 
ochrany. Splnění alespoň jedné akti-

vity z každého ze čtyř okruhů je pak 
započítáno do hodnocení sportovní 
části Plamen v okresních kolech. Jaké 
jsou okruhy a jejich základní aktivity? 
Můžeme si je pracovně nazvat výlet-
ní, pracovní, tvůrčí okruh a odbornos-
ti. V každé oblasti, kromě odborností, 
může nabídnout nějakou další aktivu 
okresní odborná rada mládeže. V rám-
ci prvního okruhu může kolektiv uspo-
řádat společný výlet, zimní nebo letní 
tábor. Jak název napovídá, další okruh 
vede naše mladé hasiče k pracovním 
činnostem a veřejně prospěšné čin-
nosti – brigáda ve zbrojnici, v obci, 
sběr druhotných surovin nebo péče 
o staršího občana. Tvůrčí okruh zahr-
nuje aktivity jako je realizace kulturní-

ho programu např. na valné hromadě 
sboru nebo v domově seniorů apod. 
Dále mohou děti v průběhu roku při-
pravovat nástěnky s tematikou požární 
ochrany nebo se zúčastnit celostátní 
literární a výtvarné soutěže nejen pro 
hasičské děti „Požární ochrana očima 
dětí“. V posledním okruhu musí členo-
vé kolektivu splnit celkem pět odznaků 
odborností (preventista junior, strojník 
junior, kronikář, preventista, strojník, 
cvičitel, velitel, instruktor) nebo speci-
alizací (ajťák, ekolog, ekonom, kuchař, 
kutil, průzkumník, spojka, společník, 
střelec, táborník, zdravotník).
Jak vidno, vedoucí mají spoustu mož-
ností a mohou si podle místních, ča-
sových a osobních podmínek vybrat, 
jakým směrem povedou činnost svého 
kolektivu. Ne všechny kolektivy se za-
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Na „hasičáku“

pojují do celoroční hry Plamen, ale vě-
nují se práci s hasičskou mládeží jiným 
způsobem, např. nacvičují s přípravkou 
(děti od tří do šesti let) ukázky práce 
záchranářů, jiní se věnují jen sportov-
ní činnosti, další se zase scházejí proto, 
aby se děti ve vsi zabavily, jiní motivují 
děti ke studiu Junior univerzity mladé-
ho hasiče. Jsme velmi rádi, že se v po-
sledních letech rozšiřuje také okruh 
kolektivů, které se zapojují do dobro-

volnické práce nad rámec podmínek 
popsaných v systému celoroční čin-
nosti.  K takovým akcím patří například 
zapojení se do prodeje kvítků měsíčku 
lékařského v rámci Českého dne proti 
rakovině, do Tříkrálové sbírky pořáda-
né Charitou České republiky nebo do 
menších sbírek na pomoc nemocným 
dětem nebo zraněným hasičům, či do 
ekologického programu Recyklujme 
s hasiči.

Za úspěšnou prací s mládeží stojí stov-
ky našich členů, vedoucích, kteří svůj 
volný čas práci s mládeží věnují. Kromě 
samotné přípravy programu a práce na 
kroužku, pravidelně podstupují povin-
né vzdělávací akce a někteří dokonce 
další vzdělávací akce nad rámec urče-
ného základního vzdělávání, jako jsou 
kurzy pro garanty vzdělávání, hlavní 
vedoucí táborů, hospodáře a další.

Jaroslava Čečrdlová, tisková mluvčí SH ČMS

Přinášíme krátkou reportáž z návštěvy 
kroužku mladých hasičů: berme to tak, 
že mnohé další počátkem roku probíha-
jí podobně… 

Přijeli jsme na „hasičák“ do Kolešovic 
v okrese Rakovník. Lednové schůzky 
jsou plně věnovány přípravám kultur-
ního vystoupení na valné hromadě 
sboru. V pondělí odpoledne v půl čtvr-
té se schází první skupina dětí zařazená 
do kategorie přípravky (věk 3–6 let) 
a za hodinu je střídají děti z kategorie 
mladší (6–11 let). Obě schůzky probí-
hají stejně. Vedoucí dětem vysvětlují, 
co je valná hromada a jak bude vypa-

dat jejich vystoupení – chlapci budou 
přednášet báseň a děvčata předvedou 
krátkou taneční choreografii s pompo-
ny. Kluci přednášejí básničky, které se 
doma naučili a děvčata si zatím roze-
bírají pompony vyrobené na minulé 
schůzce. Vedoucí pouští hudbu, před-
vádí choreografii a postupně se k ní 
děvčata přidávají. Tanec několikrát 
opakují, takže pátý pokus už zvládají 
malé tanečnice samy. 
V pátek večer se děti oblečené do červe-
ných triček scházejí na přísálí místního 
hostince a naposledy trénují společnou 
choreografii. Pak už přicházejí dospělí 
členové sboru a začíná schůze. Hned 

po zahájení a organizačních pokynech 
přichází čas našich tanečnic. Trochu 
nervózně předstupují kluci a rozděleni 
na skupiny přednášejí tři básně o hasi-
čích a jejich práci. Všichni to zvládnou 
bez zaváhání a jsou oceněni potleskem 
přítomných. Pak už na značky nastupují 
děvčátka a čekají na první tóny hudby. 
S velkou vervou a nadšením předvádě-
jí nazkoušenou sestavu. A daří se jim! 
Vedoucí jen mlčky naznačuje, který pr-
vek je na řadě. Vystoupení trvá minutu 
a půl – a je tu závěrečná póza a ohrom-
ný potlesk! Holčičky jsou nadšené 
a živě si sdělují dojmy. Všechny čeká 
drobná odměna a odcházejí domů. 
S programem vystoupí také v únoru na 
netradiční soutěži Čistecký uzel, na níž 
se soutěží v uzlování, ve štafetě dvojic 
a v předvedení kulturního programu. 
Tak zase někdy příště na viděnou!

Jaroslava Čečrdlová, tisková mluvčí SH ČMS

Hledáme příběhy lidí, na něž se zapomnělo
Cílem organizátorů soutěže, kterými jsou neziskové organizace Post Bellum a Pant, je oslovit co největší 
množství především mladých lidí a inspirovat je k hledání pamětníků minulého století a zaznamenání 
jejich životního příběhu. Myslíme si, že skrze živé osobní vzpomínky skutečných lidí, jejich blízkých či 
známých, u nich můžeme vzbudit zájem jak o vlastní kořeny, tak o naši společnou historii. Soutěží se 
v kategoriích 13–15, 16–18 a 19 a více let až do konce února 2016. Na výherce čekají lákavé ceny. Bližší 
informace na pribehy20stoleti.cz
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RVVZ Vysočina 2016 se chystá začátkem března

Nejsem doktor, ale můžu přispět k záchraně života
Při všech možných činnostech pionýrští vedoucí motivují děti různými 
způsoby, i svým osobním příkladem. V Pionýru máme navíc projekt, kterým 
motivujeme své vedoucí, přátele, známé, částečně děti a možná i vás…

Jedná se o projekt Zdravá pionýrská 
krev. Jak už z názvu vyplývá, jedná se 
o darování krve a jejích složek, jako je 
plazma nebo destičky. Mezi pionýry 
se najde celá řada dárců od těch úpl-
ně nejmladších (osmnáctiletých) až po 
„veterány“. Není důležité, jak často cho-
dí darovat nebo co za to dostanou, ani 
kolik jim je let, ale proč chodí darovat:

Poprvé jsem darovala krev ve svých 
18 letech a byl to pro mne velký záži-
tek. K této aktivitě mě přivedl kamarád 
z jiného pionýrského oddílu. Pochopila 
jsem, že je to činnost, která mně nijak 
neublíží a je velmi záslužná. Při každém 
odběru si přeji, aby darovanou krev či 
plazmu nepotřeboval nikdo z mých blíz-
kých. Dnes od mého prvního odběru 
uběhlo již 20 let a já mám ve své kar-
tě dárce již 73 odběrů krve a plazmy 
a k dárcovství jsem přivedla několik 
dalších pionýrských vedoucích. Má to 
smysl!

Ivana Vejvodová 
(nar. 1977, dárce 20 let, 73 odběrů 

krve a plazmy)

Krev jsem začal dávat ve svých osm-
nácti letech v roce 1974. Bylo to prima. 
Měli jsme volno v práci, dostali jsme 
fakt vydatné občerstvení včetně dvou 
deci červeného vína na obnovu krvi-
nek. Knihu, kytičku, odznáček. U lékaře 
jsme měli přednost. V MHD jsme jezdili 
zadarmo, atd. Později jsem dával z po-

citu povinnosti. Maminka i manželka 
při lékařských zákrocích dostaly hodně 
krve a já jsem měl co splácet. A dnes? 
Je to součást mé zdravotní prevence 
a cítím se ještě trochu užitečný. V září 
2015 jsem byl po osmdesáté čtvrté, sa-
mozřejmě v triku ZDRAVÁ PIONÝRSKÁ 
KREV.
        Jiří „Pérák“ Perkner 

(nar. 1956, dárce 42 let, 84 odběrů 
krve)

Můj důvod je jasný, protože můžu :). Ač-
koliv mi při pohledu na krev není zrovna 
dobře, pocit po odběru je vždy stejný, 
radost a spokojenost z dobrého skutku. 
Dvojnásob dobrý pocit pak mám, když 
mi volají, že potřebují krev pro konkrét-
ního příjemce (např. pro dvouletou hol-
čičku, podstupující zákrok na kardiologii 

na Bulovce). Nestudovala jsem medicí-
nu, ale i přesto mohu přispět k záchra-
ně života a to je opravdu krásný pocit… 
                    Vendy Nejedlá 
(nar. 1987, dárce 5 let, 14 odběrů krve 

a krevních destiček)

Krev jsem začal dávat v roce 1976, po-
prvé v den svých osmnáctin. Bezpro-
středním podnětem byla moje tehdejší 
brigáda na I. Interní klinice, kde se lé-
čili pacienti s poruchou krvetvorby. Už 
tehdy jsem si říkal: Stojí to za to! To si 
myslím dodnes. Každý člověk by měl být 
ochoten pomoci, když je třeba. A krev je 
potřebná vždy. Mně tahle forma přijde 
lepší než posílat DMSky. A klidně při-
znám, že některým obzvlášť agresivním 
výběrčím na různé sbírky kladu otázku, 
zda dávají krev.

Jindřich Červenka 
(nar. 1958, dárce 40 let, 

127 odběrů krve)

To bylo jen několik pionýrů, kteří jsou 
pravidelnými dárci. Je skoro k nevíře, 
jaký je krve a jejích složek neustálý ne-
dostatek. Není tajemstvím, že ženy mo-
hou darovat 1,5 litru a muži 2 litry krve 
za rok, ale na jedinou větší operaci se 
mnohdy spotřebuje krve několik litrů. 
Především proto je důležité, aby bylo 
stále dost dárců, protože každý z nás 
může přispět a zároveň – motivovat 
ostatní. 

Eva Holíková

Regionální Velká Výměna Zkušenos-
tí (RVVZ) je určena nejen vedoucím, 
rádcům či instruktorům dětských od-
dílů z jakékoliv organizace, ale i všem 
zájemcům, kteří pracují s dětmi ve vol-
ném čase. 
RVVZ Vysočina 2016 se bude konat ve 
Žďáru nad Sázavou, konkrétně v tam-
ním gymnáziu, a to o víkendu 4.–6. 3. 
2016. Akce je určena pro instruktory, 
mladé vedoucí i jejich starší zkušenější 
kolegy, kteří chtějí získávat i předávat 
nápady, zkušenosti a tipy v oblasti vol-

nočasových aktivit pro děti a mládež. Ví-
táni jsou všichni zájemci od 15 let věku 
(mladší 18 let – účast s garantem.) 
Registrovat se můžete do 20. 2. 2016 
nebo do naplnění celkové kapacity 200 
účastníků. Více informací naleznou zá-
jemci na www.rvvz-vysocina.cz.
RVVZ Vysočina je největším fórem 
pro hledání společného jmenovatele 
všech, kteří se amatérsky i profesionál-
ně věnují výchově a smysluplnému na-
plňování volného času dětí a mládeže 
v kraji. Akce je určena všem vedoucím 

dětských oddílů jakékoliv organizace, 
rádcům či instruktorům, pracovníkům 
center volného času a dalším zájem-
cům, kteří pracují s dětmi ve volném 
čase. Víkendová RVVZ Vysočina obsa-
huje tradičně tři druhy programu (mimo 
doprovodných akcí). SEKCE (diskuse 
účastníků nad daným problémem), SE-
MINÁŘE (odborník poučí ostatní) a DÍL-
NY (praktické ukázky spojené s aktivním 
zapojením účastníků). 

Rada dětí a mládeže kaje Vysočina



Začátek roku 2005: Rodí se nový pro-
jekt, probíhá řada schůzek. Od těch 
kreativních, kde se z nápadu rodí kon-
cept, získává jméno a obrysy, postupně 
přecházíme k těm více pracovním, při 
kterých se ladí podoba a funkce webu, 
propagace a spousta dalších drobností.
Nakonec dojde i na ty zdlouhavé, ale ne-
zbytné, kde větu po větě znovu a znovu 
čteme všechny texty na web a letáky, 
aby každé slovo sedělo a fungovalo. 
Rodí se informační kampaň Opravdu 
dobrý tábor.
Začátek roku 2016: Jedenáct let stačilo 
k tomu, aby se situace úplně změnila. 
Podobných projektů a webových strá-
nek je spousta, na mnoha z nich jsou 
k nalezení důvěrně známé formulace. 
Zájem médií už není tak dravý, chtějí 
něco nového a na tom, jak má vypadat 
dobrý tábor, se nic zásadního nemění. 
ALE vnímání táborů jako služby, u níž je 
nutné sledovat kvalitu, zůstalo a ani ta 

pozornost médií 
neopadla úplně, 
protože lidi to 
zkrátka pořád za-
jímá…
Když jsme v roce 
2005 startovali 
projekt Opravdu dobrý tábor, byli jsme 
v pravém smyslu slova pionýři kráčející 
po dosud neprošlapané cestě – dnes by 
se spíše řeklo, že jsme objevili a zapl-
nili mezeru na trhu. Nabídli jsme balík 
informací o letních táborech – od těch 
zcela obecných – do přehledného os-
mera zformulované předpisy, zásady, 
pravidla – až po naše, pionýrské: jak os-
mero naplňujeme, jaké máme za řadu 
let zkušenosti, na co je nutné dávat při 
výběru tábora pozor, jak do něj zapojit 
dítě (táborníka)… A nakonec jsme při-
dali i přehled našich táborů a čekali, 
jaká bude odezva. Prvotní zájem před-
čil naše očekávání a z ODT se stal jedno-

značný úspěch – a tím pádem i příklad 
hodný následování.
Netrvalo proto dlouho a začali jsme ob-
jevovat podobně zaměřené internetové 
stránky – proč ne, tábory jsou společné 
téma. Pravda, tam, kde jsme nacháze-
li bez ostychu zkopírované své texty, 
tam jsme se občas ohradili, protože to 
se jednoduše nedělá. Jinde jsme však 
uzavřeli i spolupráci, alespoň v rovině 
výměny „prokliků“. 
Proč o tom ale píšeme? Jedním z hlav-
ních cílů pionýrského projektu ODT 
bylo změnit vnímání táborů a způsob, 
jakým o nich lidé uvažují. Že nejde jen 
o místo, kam se odkládají děti, ale o je-
den, dva nebo tři týdny v přírodě, které 
mohou přinést do života dítěte mnoho 
hezkého a hodnotného, ale při špat-
ném výběru také naopak. Že je potřeba 
vybírat spolu s dítětem, do ničeho ho 
nenutit, nebát se ptát a nechat si pora-
dit. Že pořádání tábora je zodpovědná 
práce, kterou dobře zvládne jen sehra-
ný a kvalifikovaný tým…
Snad se shodneme, že čím více spolků 
dětí a mládeže bude o táborech mluvit 
podobně, tím více dětí se z nich bude 
vracet s odhodláním jet příště zase – 
a kdo ví, třeba mezitím zkusit i ten od-
díl, ze kterého byla většina ostatních 
táborníků.

Chcete také přiživit plamínek zájmu ve-
řejnosti a médií o tábory a jejich kva-
litu? 
Inspiraci už dnes najdete na řadě míst, 
například na Facebooku ve skupině 
„Tábory jsou in“, určitě ale nevynechte 
adresu, na které „to“ začalo: www.dob-
rytabor.cz

Jakub Kořínek
Pionýr
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Pojďme mluvit o táborech
Již od roku 2005 pomáhá pionýrský projekt Opravdu dobrý tábor rodičům 
i dětem při plánování letních dobrodružství…
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Rozhovor

Poslance Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR Jana Farského nominovaly 
na Cenu Přístav Dětský pěvecký sbor 
Jizerka, Junák – český skaut, Liberecký 
kraj a Sbor dobrovolných hasičů Semily. 
Činností a skutků, díky nimž byl na oce-
nění navržen, je hodně. Namátkou: Jako 
starosta nastavil grantovou politiku 
vůči dětským a mládežnickým organi-
zacím v Semilech, podporoval výstavbu 
nové knihovny, dětských hřišť, zasadil 
se o to, že ve městě přibyly veřejnosti 
volně přístupná sportoviště, cyklostez-
ky… A coby poslanec spolupracuje se 
spolky dětí a mládeže, přičemž výstupy 
jeho práce mají výrazný dopad na práci 
dobrovolníků, kteří se věnují přímé prá-
ci s dětmi.

Co Vám vytanulo na mysli, když jste se 
dozvěděl o své nominaci na Cenu Pří-
stav?
Že sem (do žižkovského divadla Po-
nec na předávání Ceny Přístav) vezmu 
i ženu a dítě. Oficiálních akcí z pozice 
své funkce absolvuji mnoho, a tím jsem 
i málo doma. Ale nominací se z oficiální 
akce stala osobní. 

Jaký význam má pro Vás osobně fakt, 
že jste na ocenění byl navržen třemi 
neziskovými organizacemi, které se 
programově zabývají mimoškolní vý-
chovou?
Ocenění nezmění minulost, ale zavazu-
je do budoucnosti. Jsem rád, že tomu, 
co jsme dělali, se dostalo uznání od 
těch, v jejichž prospěch jsem se sna-
žil – to vždycky potěší. Zároveň vítám, 
že cesta, kterou jsem spolu s dalšími 
urazil, nebyla zbytečná a budu se po ní 
moc rád ubírat dál.
Vedu skautské středisko v Semilech, 
zatím jen dva roky, ale předtím jsem 
byl snad deset let zástupce vedoucího 
střediska a osm let jsem starostoval… 
A mohu říct, že jsme se snažili spolkům 
pokud možno vycházet maximálně 
vstříc. Ono to teď vyzní možná až pří-
liš ekonomicky, a tím pádem suše, ale 
každá investovaná koruna do spolků 
přinášela vždycky největší výsledky…!  
Když jsme si následně porovnali, jaké 
efekty máme z toho, když poskytneme 
příspěvky spolkům, co všechno lidé 
v nich dokáží i z toho mála vygenerovat 
za ohromné hodnoty – včetně potěšení 

pro všechny ostatní nejen v danou chví-
li, ale i pokud jde o vliv na jejich budoucí 
život – tak jsme jim pokaždé rádi něco 
poskytli. Byť – a teď bych byl rád, aby 
to nebylo pochopeno špatně – jsme se 
setkali i s tím, že když jsme někdy dá-
vali „na městě“ moc peněz, paradoxně 
to nemělo kýžený efekt, spíš naopak. 
Mnohdy totiž právě potřeba invence 
spojené s faktem, že není všeho dosta-
tek, generovala u podpořených to nej-
lepší. Stmelovala jejich týmy a spolky 
daleko víc, než kdybychom jim všechno 

dali na zlatém podnosu. Práce kolem 
budování veškerého zázemí vytvářela 
spolek v pravém slova smyslu. Posilo-
vala ho a dávala mu lepší perspektivu, 
než kdyby se pro něj všechno udělalo, 
postavilo, upravilo, zadotovalo a zafi-
nancovalo. Pak by totiž v těch spolcích 
i výsledcích něco chybělo.

Kterého svého kroku či kroků ve pro-
spěch dětských a mládežnických spol-
ků si asi nejvíc považujete, které Vám 
daly nejvíc zabrat?
Asi ty, za které Cena Přístav ve skuteč-
nosti udělena není, což je aktivní ve-
dení. Ono mi sice na jednu stranu dalo 
nejvíc zabrat, ale na druhou stranu při-
neslo nejvíc radosti. Nejde tudíž o žád-
nou mou oběť, o to, že bych někomu 
vyčítal čas, který jsem tomu věnoval. 
Pro mě je to neskutečná zábava. A když 
pak vidím, že se nám dík výborným ve-
doucím středisko během posledních 
tří, čtyř let rozrostlo takřka na dvojná-
sobek, je to tak nádherný pocit, jaký se 
málokde jinde dostaví.

Kdybyste měl něco poradit starostům 
nebo starostkám obcí v jejich postupu 
vůči dětským a mládežnickým organi-
zacím, jak by Vaše rada zněla?
Nepřekážet, pomáhat, ale zároveň ne-
vodit za ručičku.

Děkuji za rozhovor.
Jiří Majer
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Pomáhejme 
dětským spolkům, ale nevoďme je za ručičku
Rozhovor s poslancem Janem Farským, laureátem Ceny Přístav 2015
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Vymetli komínové roury od sazí, zatopili 
a celou sobotu smažili oblíbené a hlav-
ně dobročinné topinky.
Akci si po dvou letech spolupráce vzala 
za svou i ředitelka hradu Lipý v České 
Lípě, paní Jiřina Kučerová, která nás již 
automaticky řadí mezi stánkaře na ad-
ventním trhu v areálu „svého“ hradu 
a které za to upřímně děkujeme.
Naše topinky lidi zahřejí na několik způ-

sobů. Jednak samozřejmě tím, že jsou 
čerstvě usmažené, potom i tím, že jsou 
namazané silnou vrstvou česneku. No, 
a nakonec nejvíce tím, že dobrovolný 
příspěvek za topinku vložený do poklad-
ničky pomůže dobré věci.
 Letos jsme výtěžek darovali rodině Péti 
Živce, který je tělesně postižený a po-
třebuje finančně velmi náročnou pře-
stavbu koupelny.

 My jsme za ten jeden den „usmažili“ 
více než 10.000 Kč, za což všem děku-
jeme.
Poděkování zaslouží též ředitel Jizer-
ských pekáren spol. s r.o. pan Roman 
Kozák, který tuto akci dlouhodobě pod-
poruje. 
Děkujeme.

 Zdeněk Šmída, 
TOM Chippewa Česká Lípa

Již třetím rokem českolipští tomíci z CHIPPEWY a DAKOTů vytrhli 
svá táborová kamna ze zimního spánku...

Dobročinná topinka

A pak jsem narazila na debatování

Není tomu tak dávno, co jsem si uvědo-
mila, že pouhé chození do školy a sle-
dování online seriálů mi nezaručí dobrý 
start do života…

Ačkoliv se již od malička věnuji tanci, 
hře na klavír, malbě a veřejnému vystu-
pování, nebyla jsem si jistá, jak mi tyto 
věci jednou v životě poslouží. V čem mi 
každoroční recitační soutěže a uvádění 
v divadle pomohou k dobré práci? Nebo 
každotýdenní trápení při hře na klavír? 
A pak jsem narazila na debatování.
Samozřejmě to nebylo jen tak. Do de-
batování se člověk musí aktivně zapojit, 
aby se něco naučil. Bylo potřeba překo-
nat tlustou zeď lenosti a prokrastinace, 
ale nakonec jsem se začala připravovat 
na svůj první debatní turnaj. Moc dob-
ře si pamatuji svou první tříminutovou 
řeč, kdy se mi klepala kolena, třásly 
ruce a zoufale jsem sledovala časovač 
s myšlenkou „kdy už budou ty zatrace-
né tři minuty pryč“.
Když jsem se posadila, vyčítala jsem si, 

proč jsem se netvářila víc sebevědomě, 
víc neimprovizovala nebo nemluvila 
hlasitěji. Slíbila jsem si, že na tom do 
příště zapracuji. A stalo se. Turnaj od 
turnaje jsem se učila mluvit sebejistěji 
i srozumitelněji. Dokud budu debato-
vat, věřím, že se budu dál zlepšovat. 
Teď už pro mě ani angličtina není žád-
nou překážkou.
Před třemi měsíci jsem měla možnost 
díky České debatní společnosti absol-
vovat mezinárodní výměnu s účastníky 
z Lotyšska, Estonska a Rumunska. Uči-
li jsme se nový debatní formát z Indie 
v rámci evropského projektu Verbattle 
meets Europe v Mikulovicích. Musím 
říct, že tolik přátelských lidí pohromadě 

jsem dlouho nepotkala. Nejen, že jsem 
se mohla týden bavit se super lidmi, ale 
udržujeme kontakt i nadále.
Přijde mi, že možnost debatování mi 
sjednotila všechny dosavadní činnos-
ti. Hra na hudební nástroj byla jednu 
dobu hlavním tématem mezi mnou 
a Rumuny. Taneční kroky ocenily Eston-
ky a schopnost udržení sebejistoty se 
zase zúročila při závěrečném turnaji, ve 
kterém jsem zvítězila.

Debatování stále otevírá dveře novým 
příležitostem. Dnes jsem ráda, že jsem 
se před třemi lety z té židle zvedla 
a začala něco dělat. Protože ty zážitky 
a příležitosti za to stojí. Příště se možná 
podívám na mezinárodní středoškolský 
debatní turnaj Heart of Europe, který 
ČDS pořádá vždycky v létě v Olomou-
ci. Nebo na kterýkoli jiný světový tur-
naj – už se nemůžu dočkat, koho tam 
potkám.

Matylda Klosová



Tebou vedený Skautský institut sídlí 
na prestižní adrese v historickém jádru 
Prahy, v těsné blízkosti Staroměstské 
věže. Jak se Ti to, respektive skautům 
podařilo…?
Byla to shoda nejrůznějších šťastných 
okolností. A myslím, že k nim přispěl 
i fakt, že jsme měli poměrně silnou 
vizi toho, co všechno by se tady moh-
lo dít. Šlo o to, uchopit zajímavě té-
mata Skautského institutu, potažmo 
skautingu, a otisknout je do fyzického 
prostoru, kde bude probíhat opravdu 
promyšlený program na úrovni. Pro-
gram s propracovanou dramaturgií, 
za kterou budou stát skauti, a přitom 
otevřený veřejnosti. Už před dvěma 
lety, když jsem Institut jako jeho ředi-
tel přebíral, tak jsme „rozhodili sítě“. 
Zjišťovali jsme, kde v Praze by se něco 
takového dalo dělat, přičemž jsme se 
zaměřovali spíše na městské centrum. 
A shodou určitých náhod jsme zjistili, 
že Dům U Zlatého rohu je poměrně 
dlouho vlastně prázdný… Zašli jsme 
tedy za tehdejší radní pro majetek, se-
známili ji s našimi záměry – a mám po-
cit, že jsme ji přesvědčili, že mají smysl. 
Pak to ještě nějakou dobu trvalo, ale 
nakonec se podařilo získat vyhlédnu-
tý prostor jako výpůjčku pro Skautský 
institut. Obecně musím říct, že spolu-
práce s magistrátem v této záležitosti 
byla a dlouhodobě je super. Radnice 
nám vyšla vstříc za podmínek, které 
jsou skvělé. Tím pádem tady můžeme 
provozovat program za účasti mnoha 
desítek dobrovolníků – a za minimál-
ních nákladů. 

Sehrálo při jednání s úřady ohledně 
zprovoznění Skautského institutu na 
Staroměstském náměstí nějakou roli 
Tvé angažmá v některých dřívějších 
projektech? Třeba zkušenosti získa-
né při uspořádání Skautského století 
v roce 2011 nebo při organizování po-
moci během povodní o dva roky poz-
ději?
Nepochybně ano. Ale možná v o něco 
širším slova smyslu. Skautský institut je 
vlastně platforma, kterou zřizuje Junák 
– český skaut a zmíněný prostor na Sta-

romáku je jen jed-
ním z  mnoha jeho 
projektů. Portfolio 
našich projektů je 
širší, zabýváme se 
celou řadou věcí. 
A v tomto kontex-
tu je třeba zmínit, 

že do Skautského institutu v té podo-
bě, kterou měl před dvěma lety – kdy 
se zabýval v podstatě jenom archivem 
Junáka – vstoupily projekty, za nimiž 
jsem tehdy stál. Byly to právě Skautské 
století a Skautská vize, v níž si povídá-
me se zajímavými osobnostmi. Základ-
ní myšlenkou je přitom identita mladé-
ho člověka, jeho místo ve světě a pocit 
sounáležitosti. Zabýváme se tématem 
paměti a vztahu k ní. Snažíme se mla-
dé lidi inspirovat k osobnímu rozvoji ve 
všech možných sférách. Dalším námě-
tem je přebírání odpovědnosti za bu-
doucnost… Tohle všechno dohromady 
tedy vytváří Skautský institut a zmí-
něné myšlenky chceme otiskovat i do 
jeho fyzického prostoru.
Takže vrátím-li se k položené otázce, sa-
mozřejmě v tom původní projekty svoji 
roli hrály. Protože už ve chvíli, kdy jsme 
o možnost využívat dům na Staroměst-
ském náměstí požádali, mohli jsme se 
vykázat velkým množstvím práce, která 
je prokazatelně za námi. Což pomohlo 
přesvědčit magistrát o tom, že naše 
představa využití daného prostoru není 

chimérou, ale že jde o myšlenku velmi 
životaschopnou.

Čím se Institut zabývá?
Pracuje s faktem, že skautingem pro-
šlo ohromné množství lidí. Dnes, po 
šestadvaceti letech, kdy skauting mohl 
svobodně fungovat, je v naší společ-
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Dům čp. 4 na Starém Městě v Praze, stojící na rohu mezi Staroměstským 
a Malým náměstím, je chráněn jako kulturní památka ČR. Dnes v něm 
mimo jiné sídlí Skautský institut A. B. Svojsíka. S jeho ředitelem Milošem 
Říhou – Šípkem jsme si povídali o tom, jak Institut vznikal, jaké je jeho 
poslání a co zajímavého se v něm prakticky dnes a denně odehrává.

Skautský institut – prostor po sdílení hodnot

Představujeme
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Skautský institut
...přibližuje stoletý 

fenomén skautského 
hnutí u nás i ve světě 

a prohlubuje vztah 
k hodnotám, o které se 
skautské hnutí opírá.

Adresa: 
Staroměstské náměstí 4

110 00  Praha 1

E-mail: 
info@skautskyinstitut.cz

Web: 
www.skautskyinstitut.cz

Facebook: 
www.facebook.com/

skautsky.institut?fref=ts



nosti řekněme milion lidí, kteří s ním 
mají aktivní zkušenost. A to je v jistém 
slova smyslu neuvěřitelně zajímavý in-
telektuální lidský potenciál. Pro to, aby 
skautské hnutí mohlo být v současné 
společnosti úspěšné, musí se ho naučit 
mobilizovat – tak, aby dokázalo vnímat 
určité trendy, nebo některé z nich do-
konce nastavovat. Takže Skautský in-
stitut na jedné straně pečuje o paměť 
skautského hnutí – zpřístupňuje jeho 
kořeny, upozorňuje na ně, popisuje fe-
nomén skautingu – a na straně druhé 
je platformou, jež má skautskému hnu-
tí umožnit zkoumání trendů, které na 
ně mohou mít zásadní vliv. Institut při-
tahuje ke skautskému hnutí pozornost 
zajímavých osobností, kapacit, které 
mu mohu pomoci posunout se někam 
dál. Být vůči době, která se strašně 
rychle mění, flexibilnější. Prostě: jed-
nak trvat na svých hodnotách a dbát 
o ně, a zároveň hledat nové formy, jak 
je chápat.

Jaký typ akcí tady probíhá konkrétně?
Záběr našich aktivit je velmi široký. I na 
samotném Staromáku – kdybych vzal 
do úvahy tento jeden projekt Skaut-
ského institutu – je dramaturgie jeho 
programu velice pestrá. Zabýváme se 
tady novými trendy ve výchově a vzdě-
lávání, spolupracujeme s organizace-
mi, které se jimi opravdu věnují, jako 
je EDUin nebo Scio. Pořádáme tady 
přednášky, debaty, workshopy na dané 
téma. Zabýváme se tématem vztahu 
k občanské společnosti, tím, co zname-
ná v dnešní době převzít odpovědnost 
za vlastní svobodu. Vzniklo tady také 
divadlo: chceme, aby se dané téma 
otiskovalo do zdejšího prostoru tře-
ba i uměleckými formami. Zázemí pro 
práci na svých projektech tu najdou 
i dobrovolnické týmy, mohou se u nás 
setkávat a využívat zdejší knihovnu.

Můžeš vyjmenovat namátkou pár vy-
dařených akcí z nedávné doby, které 
tady proběhly?
Program na Staromáku jsme spouštěli 
v březnu 2015. Od té doby se tady ode-
hrálo více než dvě stě padesát akcí pro 
řekněme deset tisíc účastníků nebo ná-
vštěvníků. Když jsme Staromák rozjíž-
děli, byli jsme velice optimističtí, věřili 
jsme, že se to celé podaří. Ale zmíněné 
statistické údaje naše očekávání dalece 
přesahují: vychází to na minimálně jed-
nu oficiální akci na den, záběr je oprav-
du obrovský. A pestrost taky. Podařilo 
se nám tady rozjet ve spolupráci s Reif-

feisenbank vzdělávací cyklus, který se 
zabývá vztahem lidí k hodnotě; bavíme 
se o tom, co jsou to peníze, jak vlastně 
vznikají, jak se s nimi dá dneska zachá-
zet, jestli vůbec peníze potřebujeme. 
V rámci cyklu tu přednášel třeba uzná-
vaný ekonom Zdeněk Kudrna, působí-
cí nyní v Salcburku. Nebo filosof Jan 
Sokol… Vlastně tím vzniká vzdělávací 
cyklus, řekl bych až univerzitního cha-
rakteru – jen s tím rozdílem, že předná-
šející osobnosti nepůsobí pospolu na 
jedné univerzitě. Jsou ale ochotny sem 
ze svých různých působišť přijít nebo 
přijet a zadarmo sdílet své zkušenosti. 
Pro účastníky je program zdarma, což 
je také základním principem, na kte-
rém to celé stojí. Proběhla tady také 
třeba charitativní módní přehlídka, je-
jíž výtěžek šel na zprovoznění nemoc-
nice v Keni. „Promítla“ se tu celá řada 
zajímavých osobností: psychosomatik 
Jan Poněšický, herečka a moderátorka 
Ester Janečková, fotograf Tomáš Třeštík 
a další a další. V podstatě každý den je 
tu nějaká zajímavá akce.

Pro koho jsou určeny? Pouze pro skau-
ty? Nebo pouze pro zvané? Anebo pro 
všechny zájemce?
Prostor Skautského institutu je rozhod-
ně otevřený pro všechny zájemce, kteří 
se o dané téma zajímají. V tom, co dě-
láme, se snažíme nedělit svět na skauty 
a ne-skauty. Ono by to ostatně šlo dost 
těžko. Kdo je skaut? Je to ten, kdo je 
registrovaným členem Junáka? Nebo 
je to ten, kdo jím někdy byl? Jsou to 
lidé, kteří s námi sdílejí stejné hodno-
ty? Myslím, že někde tam na té hranici 
stojí Skautský institut a snaží se hodno-
ty našeho hnutí představovat veřejnos-

ti a zvát lidi k přemýšlení o nich. Takže 
na naši akci může samozřejmě přijít 
kdokoliv, koho zajímá a baví – a my za 
to jsme rádi. 

Hlavním námětem Archy, do níž tento 
rozhovor chystám, je „motivace“. Kdy-
by ses na činnost Skautského institutu 
podíval pod tímto zorným úhlem, co 
bys uviděl? 
Desítky dobrovolníků, kteří ve Skaut-
ském institutu působí, protože je fasci-
nují některá témata, jimiž se tu zabý-
váme. Kromě Staromáku realizujeme 
opravdu celou řadu dalších projektů. 
Třeba V prostoru, nesmírně zajímavý 
projekt, který se zabývá vztahem mla-
dých lidí k veřejnému prostoru – jak je 
možné do něj vstoupit, jak veřejný pro-
stor vůbec funguje… Pracuje na tom 
parta deseti lidí, která dobrovolnicky 
organizuje tematické procházky s ar-
chitekty po městě. Je tu tým v rámci 
Skautské vize, který zve k povídání za-
jímavé osobnosti, jež měly něco spo-
lečného se skautingem. Zajímavý pro-
jekt, který se podařil v minulém roce, 
se jmenuje Hledání prvního principu. 
Věnuje se vlastně hledání duchovních 
hodnot. Je to trochu zvláštní téma, 
o němž se někdy možná bojíme mluvit, 
protože na ně může být spousta růz-
ných pohledů. Ale tím, že se o tom, ne-
mluví, vzniká jakési vakuum nebo bari-
éra, na niž se občas jakoby naráží. Což 
je škoda, protože to je téma, o kterém 
se dá mluvit vcelku otevřeně. Takže teď 
připravujeme sérii podnětných debat 
s tímto námětem… A tak dál a tak dál. 
Projektů je víc, jsou na našem webu 
www.skautskyinstitut.cz.

Za rozhovor poděkoval Jiří Majer

Představujeme
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Zástupci spolků České rady dětí a mládeže 
návštěvou u ministryně školství

Zástupci České rady dětí a mládeže 
vyjádřili v dopise podporu premiérovi 
Bohuslavu Sobotkovi.
V dopise se píše mimo jiné:

„Chtěli bychom Vám, vážený pane, vy-
jádřit podporu ve stanoviscích, která 
dlouhodobě zastáváte k problematice 
uprchlíků. Je nám sympatický Váš na 
jedné straně realistický a na straně dru-
hé empatický přístup k lidem, kteří se 
ocitli v nouzi a které z domovů vyhnala 

válka. Jsme s Vámi zajedno v názoru, 
že nelze klást rovnítko mezi odsouzení-
hodný terorismus a migrační vlnu, která 
zasahuje Evropu.
Vážený pane,
sledujeme v tomto kontextu nejrůznější 
útoky na Vaši osobu, poslední hackerské 
nevyjímaje. Oceňujeme klid a rozvahu, 
se kterými k problémům přistupujete, 
a děkujeme Vám za práci, kterou na 
tomto poli odvádíte.“

 ČRDM 

Šlo již o druhé setkání během sedmi 
měsíců, kdy je paní ministryně ve funk-
ci. Přítomní zástupci spolků poděkovali 
paní ministryni za navýšení finančních 
prostředků pro rok 2016. Kateřina 
Valachová je na oplátku ujistila, že 
prosadí, aby trend (mírně) vzrůstající 
podpory spolků byl promítnut trvale do 
tzv. směrných čísel rozpočtu, tedy aby 
bylo zajištěno udržení a kontinuální 
zvyšování dlouhodobě podfinancované 
oblasti. V diskusi se představitelé spol-
ků vyslovili pro to, aby účast zástupců 
neziskových organizací v grantových 
komisích byla stvrzena jmenovacími 
dekrety. I s tímto vyslovila paní minis-
tryně souhlas a požádala přítomného 
ředitele odboru pro mládež MŠMT 
Michala Urbana, aby dekrety připravil. 
(Zde připomeňme, že naši zástupci mají 
v komisích jen hlas poradní).

Debata se dále týkala zákona o dobrovol-
nictví, plánovaných akcí, na které bychom 
rádi nejvyšší představitelku resortu škol-
ství pozvali, evropských dotací i faktu, že 
na ministerstvu školství přibývá žadatelů 
o dotační podporu. Je to dáno zejména 
tím, že mnoho dalších ministerstev zruši-
lo svou podporu a žadatelé se ke školské-
mu ministeriu obracejí jaksi v naději…
Ministryně Kateřina Valachová vyjádřila 
během příjemného čtyřicetiminutového 
setkání dík dobrovolníkům pracujícím 
s dětmi a mladými lidmi v našich spol-
cích. Rádi tlumočíme!

Tomáš Novotný 

V pátek 22. ledna 2016 se ministryně školství Kateřina Valachová sešla 
se zástupci České rady dětí a mládeže Alešem Sedláčkem, Josefem 
Výprachtickým, Tomášem Novotným, Janem Husákem a Martinem 
Bělohlávkem.

Zástupci ČRDM podpořili premiéra Sobotku
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Zní to jednoduše, ale nejlepší šampioni 
se na tuto soutěž připravují již od malič-
ka ve svém turistickém oddíle. Trénink 
spočívá v naučení se šesti základních 
uzlů: lodní smyčka, ambulantní uzel, 
škotový uzel, zkracovací uzel, rybářská 
spojka a dračí smyčka. Dále je třeba 
uvázat všechny uzly na jedenácti met-
rech lana, poslední uvázat kolem sebe 

a být přitom nejrychlejší ve své kate-
gorii, případně nejrychlejší ze všech 
účastníků. A na to už je potřeba kvalitní 
trénink!
Časy se různí podle kategorie, letošní 
nejlepší čas měl Jiří Vilhelm v kategorii 
Mořští vlci, a to 16,22 s.
Letošního ročníku se zúčastnilo 218 
účastníků z dvaceti oddílů z celé České 
republiky, kteří byli rozdělení do šesti 
věkových kategorií. Nejmladším účast-

níkům byly 2 roky, nejstarší závodnici 
65 let a průměrný věk závodníka byl 
13,5 let.
Vítězové si odnesli diplomy a hodnotné 
ceny od našich partnerů a vítěz super-
finále si odvezl putovní model regaty. 
Všem vítězům ze srdce gratulujeme 
a budeme se na vás těšit na příštím 
ročníku. 

Jakub Glas, ředitel soutěže, 
Asociace TOM 

Mohyla, která vznikla naprosto spon-
tánně a neplánovaně. Mohyla, která 
nám říká, že má cenu bojovat za svobo-
du. Mohyla, která teď sama potřebuje 
pomoc. 

Za téměř tři čtvrtě století byly na Ivan-
čenu doneseny nejen skauty, ale i tram-
py, turisty či okolo procházejícími více 
než čtyři vagóny kamenů. A mohyla 
Ivančena přestala být bezpečná. Pode-
psaly se na ní za léta její existence nejen 
zub času, ale hlavně povětrnostní vlivy 
a drsné beskydské počasí. V poslední 
době již základy nedrží tak dobře, ka-
meny se začaly sesouvat a akutně hrozí 
jejich zřícení.
Proto se skauti a skautky z Moravsko-
slezského kraje rozhodli tento památník 
rekonstruovat. 

V roce 2014 vypsali skauti i díky příspěv-
kům, které vybrali veřejnou sbírkou od 
lidí, architektonickou soutěž. 

Odborná porota vybrala vítězný návrh, 
skauti pak vyřídili veškerá povolení. 
Nyní již je třeba „pouze“ rekonstrukci 
provést. 
Většinu prací udělají skauti a skautky 
svépomocí, bylo nicméně zapotřebí 
finančních prostředků i na zázemí re-
konstrukce. Skauti si je opatřili díky 
kombinovanému crowdfundingovému 
portálu Penězdroj (penezdroj.cz). 

Cílová částka byla vyčíslena na 
70.000 Kč, přičemž 156 přispěvatelů 
se do ukončení zmíněného projektu na 
Penězdroji poskládalo na výsledných 
78.384 Kč.

-red-

Zdroj: Junák – český skaut 
a web Ivančeny (www.ivancena.cz) 

V sobotu 16. 1. 2016 se v Ostravě konal již 33. ročník Uzlařské 
regaty. Pro nováčky se jedná o soutěž ve vázání uzlů.

Ivančena, kamenná mohyla, za níž se skrývá hluboký příběh lidské 
nezdolnosti a síly. Mohyla, která se stala symbolem protinacistického 
a protikomunistického odboje. 

Uzlařská regata po třiatřicáté

Na pomoc Ivančeně, symbolu boje za svobodu
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Extremismus 
a xenofobie

Téma Extremismu a xenofobie jsme 
v rámci „Kecejme do toho“ otevřeli 
již podruhé. Tentokrát jsme se na něj 
však podívali z pohledu migrace a vlny 
nenávisti šířící se kolem.
Na závěrečné konferenci projektu se 
generál Andor Šándor o migraci vy-
jádřil jako o „předvoji krize“. Téma, 
které aktuálně hýbe celým světem, 
ale zejména Evropou, jsme si nemohli 
nechat ujít, a mladí lidé tak zformulo-
vali názor i na tuto problematiku. Ve 
stanovisku komentují současné řešení 
situace, ale i to, jak se téma migrace 
prezentuje v médiích nebo kde podle 
nich dochází k podněcování xenofo-
bie.

K aktuálním debatám ohledně řešení 
situace se mladí lidé vyjádřili takto: 
„Účastníci se shodují, že problém by 
se měl řešit více komplexně, ne jen po-
máhat jednotlivě po částech.“ Zároveň 
se vymezují proti kvótám pro přijímání 
uprchlíků dle Evropské unie a považují 
je za krátkodobé řešení. „Uvítali by ze 
strany Evropské komise i Evropského 
parlamentu návrh řešení na odstraně-
ní příčin migrace (zřizování hot spotů 
a finanční podpora ve třetích zemích, 
jako je například Turecko, zabezpečení 
vnějších hranic).“
Názor mladých lidí na migranty je však 
celkem pozitivní, mladí si jsou vědomi 
negativních a neobjektivních zpráv 
z médií, které obraz migranta značně 
mystifikují. Konkrétně se ve stanovis-
ku uvádí, že „mezi mladými otevřeně 
panovaly názory pozitivní: pracovní 
síla, obohacení kultury, obohacení ge-
netiky, rozvoj ekonomiky a doplnění 
stavu obyvatelstva.“
Vzhledem ke stálé aktuálnosti tématu 
se snaží mladí lidé orientovat ve změ-
ti zpráv, které se na ně valí z médií. 
Nepolevující vlna migrace a nastalé 
problémy, které s ní souvisejí, tak pod-
něcují mladé lidi, ale i nás všechny, 
abychom hledali objektivní a pravdivé 
zprávy a svědectví. „Téma xenofobie 
a extremismu je stále velmi aktuální. 
Mladí lidé by velmi uvítali více kvalit-
ních a objektivních informací přede-

vším z médií, blízkého okolí i vzděláva-
cího prostředí.“ 
Celé stanovisko k tématu si můžete 
přečíst na www.kecejmedotoho.cz/
tema/extremismus-xenofobie. 

Objektivita 
a nestrannost médií

Druhým tématem, které si mladí lidé 
sami zvolili pro svoji diskuzi, znělo Ob-
jektivita a nestrannost médií. Na dané 
téma se v nedávné době objevilo ně-
kolik diskuzí a článků, které v podstatě 
potvrzují, na čem se v rámci projektu 
shodli i mladí lidé. Stav českých médií, 
jejich politizace, ale i tristní stav češ-
tiny, na to vše mladí lidé poukázali. 
Téma v rámci projektu „Kecejme do 
toho 5“ zaštítil docent Petr Žantovský, 
který se k nestrannosti médií na závě-
rečné konferenci vyjádřil takto: „Co 
bychom my mohli dělat? Usilovat o to, 
abychom se dovídali věci tak, jak jsou. 
Motivovat média, aby psala pravdu.“ 
Pan Žantovský rovněž vyjádřil souhlas 
se stanoviskem projektu, ve kterém 
mladí lidé uvádějí: „ Média nejsou dle 
mladých lidí v dnešní době seriózní, 
důvodem mohou být například scest-
né informace, pozměněné skutečnosti 
či zamlčování pravdy.“ A tak zbývá jen 
na nás, příjemcích informací, abychom 
hledali pravdu, ověřovali si informa-
ce a nepodléhali uměle vytvořeným 
skandálům.
Centrum pro mediální studia zveřejni-
lo informace z výzkumu, podle které-
ho čím dál více narůstá vliv internetu 
jako média. Tento závěr koresponduje 
s tím, na čem se shodli účastníci pro-

Extremismus a xenofobie, objektivita a nestrannost médií, postavení žen 
ve společnosti… Tato témata probírali mladí lidé na závěrečné konferenci 
loňského ročníku projektu „Kecejme do toho“.

Třikrát Kecejme do toho



Z ČRDM

Fo
to

 a
rc

hi
v 

KD
T

17

jektu: „Většina mladých lidí považuje 
za nejdůvěryhodnější zdroje infor-
mací internet, poté noviny a televize. 
Z internetu mohou čerpat informace 
především díky pluralitě, která ve vět-
ší míře zaručuje nestrannost a pravdi-
vost.“
Důkazem, že se česká veřejnost o téma 
zajímá, může být i cyklus Rozprav 
o českých médiích, které pořádá Insti-
tut komunikačních studií a žurnalistiky 
Univerzity Karlovy v Praze. Na svých 
stránkách pak uvádějí: „Reagujeme 
na aktuální mediální témata, která 
hýbou společností. Dáváme prostor 
i alternativním či nadčasovým téma-
tům, která nedostávají prostor jinde.“ 
Cyklus debat probíhá tento podzim. 
Tématem další připravované Rozpravy 
je sportovní marketing a bude se ko-
nat 26. 11. v prostorách FSV UK. Více 
informací najdete na http://rozpravy.
fsv.cuni.cz/. 
Celé stanovisko k tématu si můžete 
přečíst na www.kecejmedotoho.cz/
tema/objektivita-nestrannost-medii. 

Postavení žen ve 
společnosti

V pořadí třetím probíraným tématem 
loňského ročníku „Kecejme do toho“ 
se stalo postavení žen ve společnosti. 
Téma vzešlo z podnětů na zahajovací 
party v březnu 2015 a z následného 
hlasování na projektovém webu.

Tématu Postavení žen jsme se věno-
vali z pohledu mladých lidí, kteří si 
v každodenních situacích uvědomu-
jí zakořeněné stereotypy související 
s genderovými rozdíly. Jako příklad si 
jmenujme „heroizaci“ mužů na ma-
teřské dovolené či neustálá nerovnost 
platů mužů a žen na stejných pozi-
cích. 
Na závěrečnou konferenci přijala po-
zvání Petra Kubálková z Kongresu žen, 

která ve svém příspěvku uvedla, že „za 
25 let se výsledky průzkumů na téma 
genderové rovnosti moc nezměnily“. 
Účastníci projektu se ke stereotypům 
ve stanovisku vyjádřili takto: „Stereo-
typy (např. ženy v domácnosti, menší 
platová ohodnocení žen, apod.) tento 
směr demokracie ohrožují, jsou stá-
le aktuální, i když čím dál tím méně. 
Nicméně stále ohrožují kariérní či jiný 
postup žen.“

Dalším diskutovaným bodem se staly 
kvóty. Podle Petry Kubálkové jde o kraj-
ní řešení situace navozené zvyšováním 
počtu žen v zaměstnání. Uvádí několik 
neradikálních nástrojů, pomocí nichž 
je možné tento stav řešit – například 
flexibilní či částečné úvazky, slaďování 
pracovního a rodinného života, popř. 
dostatečné množství předškolních za-
řízení, apod.
„Ke kvótám (určitý počet pracovních 
či jiných míst, který musí být obsa-
zen ženami, přičemž je navržen EU 

či státem), stanovujícím genderovou 
rovnost jak v politice, tak i ve firmách 
apod., se mladí lidé vyjadřují negativ-
ně. Mají za to, že kvóty narušují de-
mokracii a jsou nesmyslné. Na každé 
pozici se musí hodnotit kvalita člověka 
bez ohledu na jeho pohlaví.“
Celé stanovisko k tématu Postavení 
žen si můžete přečíst na webových 
stránkách www.kecejmedotoho.cz/
tema/postaveni-zen-ve-spolecnosti.
 

Projektový tým Kecejme do toho
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Výměna mládeže Česko-Izrael
Program výměny mládeže mezi Českou republikou a Státem Izrael 
se uskutečnil loni na podzim. Úspěšně se konal již pošesté.

Nejdříve v polovině října dorazila do 
Prahy skupinka šesti Izraelců, pracují-
cích ve své domovině s dětmi a mláde-
ží, aby zde poznali nejen naši kulturu 
a památky, ale také nahlédli do činnos-
ti organizací zabývajících se v České 
republice dobrovolnickou prací s nej-
mladší generací. Je až neuvěřitelné, jak 
rychle výměna nakonec utekla. Zdá se 
to být jako včera, kdy jsem spolu s ještě 
jednou českou účastnicí výměny čekala 
na přílet Izraelců do Prahy.
Na začátku listopadu jsme pak měli 
možnost podívat se do Izraele. Na sobě 
teplé, téměř zimní oblečení, v kufru 
sbalené letní oblečení, plavky a boty 
k vodě a na tváři trochu mrtvolný vý-
raz. I tak by se dal popsat začátek iz-
raelské části našeho dobrodružství, 
kdy jsme se ve tři čtvrtě na čtyři ráno 
sešli na Letišti Václava Havla v Praze. Po 
příletu do Izraele pak následoval ohro-
mený výraz po setkání s klimatem a at-
mosférou Blízkého východu – téměř 

stojící vzduch, teplota blížící se 30°C, 
ruch všude kolem a nádherný výhled 
na moře s pláží z okna hotelového po-
koje.

Náš program byl skutečně nabitý od 
rána až do pozdního večera, ale v tako-
vé zemi, jako je Izrael, by měl člověk 
co objevovat i mnohem delší dobu než 
osm dní, které jsme zde strávili. Návště-
vy izraelských organizací, zajištěné pro 
nás izraelskými účastníky výměny, se 
střídaly s návštěvou historicky, kultur-
ně či jinak zajímavých míst. Nechyběly 
tzv. „must see“ místa – jako jsou staro-
bylé město Jaffa v jižní části Tel Avivu, 
Staré město a památník holocaustu 
Yad Vashem v Jeruzalémě, legendární 
Mrtvé moře nebo velkolepá pevnost 
Masada.

Samostatná kapitola by se dala věnovat 
izraelské kuchyni, která si mě skutečně 
získala. Některá (velmi jednoduchá, 
přitom neskutečně dobrá) jídla mi za-
čala chybět již pár dní po návratu zpět 
do Česka. Vynachválit jsem si nemohla 
třeba sezamovou pastu tahini, cizrno-
vou pomazánku hummus, pita chléb, 
skvělé zeleninové saláty, olivy, čerstvé 
datle, lahodnou chalvu z místních tržišť 
nebo sýry. Jak Alenka v říši divů jsem si 
připadala už na první snídani v hotelu, 
nabídka byla opravdu široká: ochutnat 
všechny speciality bylo téměř nemož-
né, přitom chuť na ně byla obrovská.
K jedinečným kulinářským zážitkům 
patřila také návštěva proslulé restau-
race Dr. Shakshuka (čti Šakšuka), po-
jmenované podle vyhlášené izraelské 
speciality, jejíž majitel se objevuje 
v kulinářských show a patří v Izraeli 
mezi největší celebrity. Nebo návštěva 
restaurací s menu, součástí kterého byl 
kromě hlavního jídla také systém růz-
ných mističek s mnoha dobrotami, po 
nichž měl člověk dojem, že víc se do 
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něj už jen obtížně vejde, přičemž ještě 
ani nedorazilo hlavní jídlo.
Více než týdenní pobyt v Izraeli mi při-
nesl mnoho poznání a zážitků. Teď už 
např. vím, že voda v Mrtvém moři je 
skutečně neuvěřitelně slaná a nadná-
ší ještě víc, než by člověk očekával. Že 
někteří trhovci umí být skutečně neod-
bytní, a jakou radost může mít člověk 
ze sjednání dobré ceny. 
Také účastnit se velmi štědré večeře na 
svátek šabat nebo zahlédnout pravou 
židovskou svatbu a vyslechnout si poví-
dání o ní je jedinečný zážitek. Výměna 
mi také pomohla pochopit, jak silnou 
tradici mají dětská hnutí a jak zapálení 
jsou lidé pro práci v nich a jak význam-
nou a nepostradatelnou část jejich ži-
vota pro ně tato hnutí představují. Ale 
mám pocit, že abych alespoň trochu 
pochopila historii a současnou situaci 
v Izraeli, potřebovala bych mnoho dní, 
či dokonce měsíců studia.

Martina Tichá

Projekt bilaterální výměny mládeže v roce 2015 pořádala Česká rada dětí 
a mládeže ve spolupráci s Radou hnutí mládeže v Izraeli. Projekt je realizován 
s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Děkujeme.
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Benefiční cestovka do Malého Tibetu 
Díky dlouhodobým vazbám s komunitou Malého Tibetu nabízí organizace 
Brontosauři v Himálajích možnost zažít himálajskou kulturu – autenticky, 
originálně a osobně.

V rámci dobrovolnictví je možné naprosto 
splynout s tamními obyvateli; můžete se 
naučit základy buddhismu nebo tibetské 
medicíny v tamním klášteře, sportovní 
mety pokořit v rámci Benefiční himálaj-
ské výzvu nebo si změřit své improvizační 
dovednosti v rámci cesty Jugar. Za pomoc 
může účastníkům poděkovat sám 14. da-
lajláma, u něhož jsou každoročně pořá-
dány audience. Účastníci Benefičních 
cest mohou svou účastí vyjádřit postoj 
k nedávnému odklonu Česka od otázek 
lidských práv a odkazu Václava Havla.
„Cítím jako svou povinnost usilovat o pře-
žití odkazu Václava Havla. Jsem rád, že mi 
v tom pomáháte svou nezištnou pomocí 
dětem z Malého Tibetu,“ sdělil Jeho Sva-
tost 14. dalajláma skupině Čechů, kteří 
pomáhali spolu s organizací Brontosauři 
v Himálajích v průběhu července 2012. 
„Jsem rád, že díky vzájemné pomoci si 
udržujeme naše přátelské vazby,“ dodal.
Organizace Brontosauři v Himálajích 
podporuje rozvoj školy ve vesnici Mul-
bekh (Malý Tibet, sev. Indie) a je jedinou 
českou organizací, jejíž rozvojový projekt 
spolufinancuje 14. dalajláma. Brontosau-
ři v Himálajích jsou pobočným spolkem 
Hnutí Brontosaurus a v Malém Tibetu 
usilují o podporu vzdělávání, rozvoj vzta-
hu ke kulturním tradicím a ekologii. Do 
Malého Tibetu je možné vyrazit pomáhat 
jako dobrovolník vyučovat děti, pomoci 
na stavbě, realizovat libovolný vzdělávací 
projekt nebo rozvíjet dovednosti školní-
ho vedení. Nejvíce dobrovolníků jezdí 
pomáhat v průběhu léta, různé dobro-
volnické pozice jsou však otevřené po 
celý rok. 
Benefiční kurz buddhismu je čtrnáctiden-
ní cesta, v rámci níž je možné se během 
pěti dnů přiučit meditačním technikám 
a významu buddhistické filozofie. Kurz 
probíhá v malebném klášteře v odlehlé 
vesnici Mulbekh zcela výjimečně. Ab-
solvováním kurzu se totiž podpoří tamní 
škola. 
Tu lze podpořit také v rámci Benefiční hi-
málajské výzvy. Jedná se o čtrnáctidenní 
sportovní cestu do Malého Tibetu, bě-
hem níž účastníci objeví i jeho kulturní 
krásy. Mohou vyrazit na motorce k ledov-
covému jezeru, sjet na raftu řeku Indus, 
zameditovat si ve svaté jeskyni, zdolat 
horu Stok Kangri vysokou 6200 m n. m. – 
a navštívit podpořenou školu. 

V rámci kurzu Benefiční tibetská medicí-
na v malebné vesnici Mulbekh se naučíte, 
jak vyrábět základní tibetskou medicínu 
přímo od tibetských doktorů a seznámíte 
se s léčebnými metodami ve změněném 
stavu vědomí od místního orákula. Kurz 
probíhá v malé autentické vesnické labo-
ratoři a v klášteře zcela ojediněle. Místní 
autority povolily realizaci, protože absol-
vováním kurzu podpoříte tamní školu.
Jugar je slovo používané v Indii a Ma-
lém Tibetu pro moment, kdy se podaří 
zachránit situaci nějakou zázračnou im-
provizací, jejíž kreativita je za hranicemi 
normální představivosti. Jugar je vý-
znamným indickým fenoménem, o kte-
rém se říká, že bez něj by se veškeré 
dění v Indii zastavilo. Pojeďte se v rámci 
čtrnáctidenní cesty do Malého Tibetu 
od místních naučit techniku ulehčení si 
vlastního života, která se poslední dobou 
úspěšně uplatnila v managementu indic-
kých společností…!
Od roku 2008 pomáhalo v Malém Tibetu 
díky Brontosaurům v Himalájích přibliž-
ně 150 Čechů. Z lidí mediálně známých 
absolvovali cestu třeba David Kraus nebo 
Světlana Nálepková. Společně s rodinou 
tam vyrazili manželé Ivana Jirešová a Vik-
tor Dyk s osmiletou dcerou Sofií nebo 
manželé Martin Bursík a Kateřina Jac-
ques s tříletou dcerou Noemi.
Účastníci dobročinných cest mohou svou 
pomocí vyjádřit nesouhlas s odklonem 
české politiky od otázek lidských práv 
a odkazu Václava Havla. Cesta za pomocí 
do Malého Tibetu je činem, který ukáže, 
že nám na vztazích s tibetským etnikem 
záleží, protože ještě nedávno jsme měli 
stejný osud. Účastníci mohou jednak 
ovlivnit životy lidí z vesnice Mulbekh, 
a jednak přispějí k přežití odkazu přátel-
ství 14. dalajlámy a Václava Havla, které 

ovlivnilo životy lidí na celém světě.
Škola Spring Dales Public School byla 
založena 1992 obyvateli vesnice Mul-
bekhu, kteří chtěli zajistit vlastním dětem 
kvalitní vzdělání v blízkosti jejich domo-
va. V roce 2008 nastoupil do školy ředitel 
Tsewang Norboo s vizí vdechnout škole 
nový život. Vytvořil obsáhlý rozvojový 
plán pro období let 2011 až 2021, který 
zlepší kvalitu vzdělávání a navýší kapaci-
tu školy na 350 dětí.
Ředitel Norboo chce, aby děti byly vyu-
čovány moderními vyučovacími metoda-
mi podle učení 14. dalajlámy, aby nové 
školní budovy byly postaveny tradičními 
stavebními technikami, aby nový školní 
kampus byl energeticky závislý pouze na 
sluneční energii a aby škola byla vzdělá-
vacím centrem pro všechny obyvatele 
Mulbekhu. Doposud se na rozvoj školy 
podařilo získat přibližně devět milionů 
korun. K rozvoji školy finančně přispívá 
organizace Brontosauři v Himálajích, jež 
mj. zajišťuje asistenci odborníků při plá-
nování a realizaci rozvoje a pomoc od 
dobrovolníků. 
14. dalajláma navštívil školu Spring Dales 
Public School poprvé v létě 2010 na žá-
dost tamních obyvatel. Návštěva se mu 
tehdy líbila, a tak se na základě násled-
né audience v červenci 2011 v indické 
Dharamsale rozhodl pravidelně finančně 
podporovat rozvoj tamní školy (doposud 
přispěl částkou 3,4 mil Kč). 
Na podzim roku 2011 předal Václav Ha-
vel 14. dalajlámovi za jeho rozhodnutí 
podporovat školu v Mulbekhu své podě-
kování. A od roku 2012 se 14. dalajláma 
každé léto setkává se zástupci organizace 
Brontosauři v Himálajích k diskuzi nad 
společným dílem. 

Jiří Sázel, Hnutí Brontosaurus 
www.brontosaurivhimalajich.cz
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Začala regionální kola Zlatého Ámose 
V pěti regionálních kolech ankety Zlatý Ámos 2016 se rozhodne 
o postupujících do semifinále.

„Na setkání s žáky a nominovanými pe-
dagogy se už moc těším,“ říká ředitel 
Zlatého Ámose – ankety o nejoblíbeněj-
šího učitele České republiky Slávek Hrzal. 
A dodává: „Setkávám se na nich s aktiv-
ními dětmi a s učitelskými osobnostmi. 
Je to zároveň příležitost poděkovat uči-
telkám a učitelům za jejich práci. I když 
do semifinále většina nominovaných ne-
postoupí, panuje na regionálních kolech 
vždy hezká a příjemná atmosféra.“
Na regionální kola ankety Zlatý Ámos se 
musí připravit především žáci a studenti, 

kteří své oblíbené pedagogy do ankety 
přihlásili. Od organizátorů dostali za úkol 
připravit originální obhajobu svého návr-
hu. Musí před porotou poutavě, zajímavě 
a přesvědčivě dokázat, proč je jejich paní 
učitelka nebo pan učitel nejoblíbeněj-
ší. Kantoři jsou vlastně jen v roli diváků. 
„Často obhajobu přihlášky vidí poprvé 
a nestačí se divit, co všechno jejich žáci 
předvádějí a co oceňují,“ připomíná zku-
šenosti z minulých ročníků Slávek Hrzal.
Semifinále, kterého se zúčastní už jen uči-
telky a učitelé, je plánováno na 3. března 

2016. Proběhne v zrcadlových sálech 
Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy. Ale i v semifinále hodně záleží na 
žácích a studentech. Musí své favority 
vybavit třemi věcmi, které dokládají je-
jich vzájemný vztah.
Finále v kongresovém centru hotelu Ol-
šanka v Praze se uskuteční 18. března 
2016. Kromě Zlatého Ámose bude již 
tradičně dětskou porotou zvolen Dětský 
Ámos a na základě hlasování prostřed-
nictvím SMS také Ámos sympaťák. Kromě 
toho partneři ankety vyberou nejoblíbe-
nějšího učitele chemie, fyziky a českého 
jazyka.
Slavnostní korunovace nového Zlatého 
Ámose je spojena s oslavou Dne učitelů 
na Kantorském bále v sobotu 19. března 
v Národním domě na Smíchově v Praze.

Slávek Hrzal, DTA

Více informací o průběhu ankety je na  
www.zlatyamos.cz
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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. 

Miroslav Hrabinec – 
„Nemo“ ( zlatý BL)

1. V jaké organizaci působíš, co s dět-
mi děláš a co tě na práci s dětmi baví?
Působil jsem ve více organizacích, teď 
aktuálně jsem v Duze. Baví mě „vzdě-
lávání“ dětí, předávání zkušeností, po-

znávání Česko Slovenských krás a turis-
tika.

2. Při jaké příležitosti jsi dostal/a svůj 
poslední BL a co to pro tebe zname-
ná?
Dvanáctý stupeň Březového lístku jsem 

dostal zprostředkovaně. Nachystali ho 
pro mne Ostraváci, které jsem zkla-
mal svou neúčastí, a tak mi ho předali 
na PONSu (Porada Olympijských No-
sitelů Stupňů březových lístků, pozn.). 
Znamená pro mě především potvrzení 
toho, že je vše podle mých představ 
a lidi mě odměnili za mou práci.

Připravili Kateřina Palová a Jan Burda

www.brezovylistek.cz 
www.facebook.com/brezovelistky

Březové lístky 9

Lenka Juřenová
tajemnice Národní pracovní skupiny pro 
strukturovaný dialog

Samozřejmě jsem ráda, pokud jednám 
tak, že si ze mě někdo chce vzít příklad. 

Loni v létě jsem měla tu čest podílet 
se na organizaci Husovských slavností 
2015 v centru Prahy. Koordinovala jsem 
dobrovolníky. Bylo horké léto, jednalo 
se o prodloužený víkend, a přesto se 
sešlo sto třicet lidí, kteří byli ochotní 
s úsměvem věnovat svůj čas a energii 
cizím lidem a společné vzpomínce na 
Mistra Jana Husa. Bylo pro mě radostí si 
s nimi vyměňovat e-maily ve dne v noci, 
telefonovat, setkávat se. Myslím, že ten 
veliký elán ze mě cítili a stejně „bezhla-
vě“ pak vytvořili neuvěřitelně pozitivní 
atmosféru slavností. 

Tohle pro mě byl dosud nejintenzivnější 
zážitek s motivací :-)

Miloš Říha
ředitel 
Skautského institutu A. B. Svojsíka

Myslím si, že ano, ale asi to není žádné 
mé racionální rozhodnutí. Když se do 
něčeho pouštím, vnitřní motivace je pro 
mě absolutně zásadní. Musím být prostě 
nadšený do té věci, být o ní přesvědčen. 
Já mám spoustu slabých stránek, ale 
jestli je něco mojí silnou stránkou, tak 
schopnost představit si, jak by ta věc 
mohla vypadat za nějakou dobu, až bude 
fungovat. A to ve mně budí entuziasmus, 
který mi dává sílu k činům. Věřím, že tím 
se mi daří nějak strhávat i ostatní, tím 
zápalem. 
V některých záležitostech jsem na sebe 
přísný možná až moc: prací pro Skautský 
institut trávím dvanáct až šestnáct hodin 
denně – a někdy zapomínám, že totéž 
nemohu chtít po těch druhých… Ale jak 
říkám, mám pocit, že tím, jak to dělám, 
dokážu do určité míry strhnout ostatní.

Miroslav Hudec
dětský a školní psycholog

Docela mi Vaše otázka zamotala hlavu. 
Myslím, že cíleně jsem se druhé vlastním 
příkladem motivovat nesnažil, i když 
by mě určitě potěšilo, kdyby se někdo 
inspiroval tím, o co se v životě snažím. 
Tedy chovat se tak trochu ve smyslu 
Kantova kategorického imperativu, aby 
zásady, kterých se držím, mohly sloužit 
jako zásady obecné, a abych se za sebe 
nemusel stydět. Ale někdy člověk může 
druhé motivovat, aniž to měl v úmys-
lu. Dodnes se musím usmívat, když si 
vzpomenu, jak se ke mně jednou přida-
ly snad všechny děti v domě, když jsem 
měl službu na úklid. Ony většinou uklí-
zely maminky, uklízející chlap byl pro ně 
zjevení. Nikdy předtím a nikdy potom se 
chodby a schody v domě tak neblýskaly. 
A jak tak občas zjišťuji, alespoň někte-
rým, dnes už slečnám a mladým mu-
žům, ten vztah k čistotě vydržel.

Snažíte se někdy motivovat druhé i vlastním příkladem? 
Kdy jste to zkusili naposledy – a  s jakým výsledkem...?
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Fotogalerie Archy

 Masopust v Roztokách a Úněticích pořádá Sdružení Roztoč (foto  Tomáš Princ)
Uzlařská regata 2016 v Ostravě (foto  Dalibor Goryl, TOM Bludný kruh)


