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Vyrážíme za hranice…

…svých domovů, rodin, zemí, vlastních 
možností, své odvahy, fantazie, všeho 
poznaného i zažitých představ, že nás už 
přece jen tak něco nepřekvapí. Za hrani-
ce našich znalostí nás posouvá i zkuše-
nost ostatních, která nás může inspirovat 
k vlastnímu kroku do neznáma.    
Marijsko, Marij El je republika na výcho-
dě evropské části Ruska, leží na Volze, 300 
kilometrů na východ od Nižného Novgo-
rodu, západně od Tatarstánu a severně 
od Čuvašska. Jejím hlavním městem je 
Joškar Ola, kam se na osm měsíců vydal 
náš dobrovolník Honza. Zažil zde nejen 
typickou ruskou zimu se sněhem ještě 
na konci dubna, v hlubokých lesích tajgy 
stavěl dětský tábor a také putoval k jezeru 
Bajkal. Hlavně ale žil a pracoval v ruském 
oblastním městě, které paradoxně působí 
spíš jihoevropsky, díky starostově zálibě 
v italské renesanci, ale kde je i tak každý 
cizinec považován víceméně za celebritu. 
Honza pracoval v neziskovce s příznačným 
názvem Opora. Původní myšlenka hosti-
telského projektu v Opoře byla, že povede 
pravidelné workshopy pro děti a mládež 
na téma lidských práv, ale v době tamní 
ekonomické a politické krize se tato myš-
lenka nakonec ukázala jako příliš ambi-
ciózní. Led, na kterém pracují místní ne-
ziskovky, je na rozdíl od ledu na zamrzlé 
Volze velmi tenký. Honza říká, že se člověk 
může naučit mnohému právě díky nečeka-
né a nedobrovolné změně plánu, improvi-
zaci i vlastním chybám, které nám otevřou 
oči, abychom byli citlivější k realitě míst, 
do kterých jsme přijeli s ambicí pomáhat.
Za hranice starého kontinentu, do seve-
roirského Greenhillu u města Newcastle, 
které je vyhlášeným přímořským letovis-
kem na pobřeží Irského moře a na úpatí 
mlžných Mournských hor, se vydal náš dal-
ší dobrovolník, Radek. Město Newcastle je 
až magicky usazené v náruči drsných hor 
a od moře směrem k Dundrumskému záli-
vu ho oddělují tři míle písku barvy bílého 
zlata. Tuto oblast Severního Irska vykres-
luje irský bard William Percy French jako 

jedno z nejkrásnějších pobřežních míst 
celých Britských ostrovů.  Písečné duny, 
kamenné zídky, skryté jeskyně a průrvy 
v horách, dole hospody, hospůdky, bary 
a nárožní restaurace, zašlá sláva městské 
promenády a všudypřítomný slaný vítr. Do 
tohoto místa se vydal náš dobrovolník na 
letní sezónu pracovat s dětmi v outdoo-
rovém centru YMCA. Jako mnozí jiní i Ra-
dek potvrdí, že Irové jsou vyhlášení svou 
dobrosrdečností, a ač izolovaní ostrované, 
přesto jsou nad poměry laskaví k cizin-
cům, milí a vděční za každou pomoc. Tak 
jako se skupina mezinárodních dobrovol-
níků snaží vytvářet nezapomenutelné léto 
pro děti, zaměstnanci Greenhillu a starou-
sedlíci se zase snaží udělat totéž pro dob-
rovolníky.
Na hranice tolerance a porozumění se 
vydala naše třetí dobrovolnice, Bětka. Je-
jím příběhem je cesta, která je především 
osobní poutí. Bětka odjela do španělské 
Maraceny pracovat do centra mládeže 
jako administrátor evropských projektů. 
Její cesta ale nečekaně brzy a přes její 
veškeré snažení vedla dál a stala se z ní 
pouť na proslulém Caminu de Santiago. 
Svatojakubská pouť, která je již po tisíciletí 
tradiční iniciační cestou, je výpravou „ze 
světa iluze a zdání do světa skutečnosti 
a věčnosti, od vlády smrti k životu, od člo-
věka k Bohu“. V tomto případě od vypětí 
sil k uklidnění, občerstvení a obnovení 
životního optimismu ve společnosti sebe 
sama nebo náhodných poutníků. Pestro-
barevnou pouť doplnila Bětka nakonec 
další naprosto specifickou zkušeností z ko-
munity sběračů jablek na jihu Anglie.   
Ať už je cílem naší výpravy za hranice prá-
ce, služba, nové zážitky, získání nových 
přátel, zdokonalení cizího jazyka nebo 
hledání sebe sama a svých možností, vy-
ústí nakonec v návrat domů, který s sebou 
může přinést poznání zdaleka převyšující 
zkušenost ze zahraničí. 
Přeji nám, ať jsou tato poznání příznivá.

Iva Šípková, sekretář pro zahraničí
YMCA v ČR

Fo
to

 IN
EX

-S
DA

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

17. ročník
Toto číslo vyšlo  v červnu 2016.

Fotografie z archivu ČRDM 
a jejích členských organizací.
Foto na titulní straně 
Michala K. Rocmanová: 
Jeden z workshopů na 
#EYE2016

Zpravodaj Archa je nekomerční 
tiskovinou, která není určena 
k prodeji.
Tisk zpravodaje finančně 
podpořilo Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy.

Podrobné informace 
ke zpravodaji Archa lze nalézt 
na http://archa.crdm.cz

2



3

Naše téma

Fo
to

 a
rc

hi
v 

As
oc

ia
ce

 T
O

M

Tomíci vyrážejí za hranice

Tak jen namátkou z říjnového čísla 2015 
– tomíci z oddílu Javory vyrazili do ně-
meckého Annabergu na návštěvu sas-
kých přátel, frýdlantští tomíci navštívili 
slovenský sraz turistů ve Velkém Mede-
ru, po Balkánu se prohánělo opavské 
Kadao, zatímco Svišti z Roztok brázdili 
francouzské řeky a rakouský sraz tomí-
ků vyrazily podpořit oddíly TOM Čmou-
dík z Ostravy, TOM Vsetín a opavské 
Kadao.
Tomík z oddílu Maracaibo vyrazil jako 
dobrovolník do ukrajinského Mukačeva 
a část předsednictva asociace podnikla 
vydařenou expedici do Skotska.
Až do Grónska se loňského roku vypra-
vil kralupský oddíl Vltavský paprsek.

Pražské Sůvy vyletěly do rumunského 
Banátu. Navázaly tak na tradiční cesty 
za českými krajany, které započaly již 
v roce 2008. Tehdy připravil ostravský 
TOM Průzkumník pro české děti žijící 
v Banátu první letní tábor. Pro velký 
úspěch se tábory v Banátu po několik 
let opakovaly. 
O putování pražského oddílu Sůvy si 
můžete přečíst krátký příspěvek:

Sůvy v Banátu
Díky podpoře ústředí se pražský oddíl 
Sůvy mohl v létě vypravit za krajany 
do rumunského Banátu. Děti společně 
s vedoucími prožily týden plný neza-
pomenutelných zážitků včetně plavby 
loďkou po Dunaji. Navštívili jsme čtyři 
české vesnice: Svatou Helenu, Gerník, 
Rovensko a Eibentál. Obdivovali jsme 
naše předchůdce z řad tomíků, kteří 
před lety pořádali v Banátu pro místní 

děti tábory. V Banátu jsme nežili jen 
sami pro sebe, a snažili jsme se co nej-
víc poznat místní lidi a proniknout do 
zdejšího způsobu života. V Eibentále 
jsme také organizovali různorodé aktivi-
ty pro děti: deskové hry, vyrábění figu-
rek z plsti, tvoření originálních pohledů, 
hudební workshop a mnoho dalšího.
Spolupracovali jsme i s organizáto-

ry hudebního festivalu Banát, kterým 
tímto ještě jednou děkujeme za pomoc 
a podporu při plánování našeho dob-
rodružství. Díky nim jsme také v Praze 

uspořádali před odjezdem sbírku věcí 
pro banátské děti a odvezli krajanům 
několik krabic školních pomůcek, spor-
tovního vybavení nebo výtvarných po-
třeb. Dárky pro děti přispěla i Asociace 
TOM. Vše se na místě ihned roztřídilo 
a brzy rozdávalo.
Pochody mezi vesnicemi byly mnohdy 
náročné, hlavně kvůli extrémním výky-
vům v počasí, od šíleného slejváku po 
strašlivé vedro… Ale Sůvy všechno bá-
ječně zvládly. Banát jsme si všichni na 
první pohled zamilovali a věříme, že se 
tam ještě někdy v budoucnu vypraví-
me!

Jarka Bednářová, TOM Sůvy

A zahraniční plány 
tomíků na léto 2016?
Do rumunského Banátu se letos vy-
praví tomíci z opavského Kadaa, kteří 
o prázdninách zvládnou i outdoorovou 
výpravu do Rakouska, Německa, Itálie 
a Švýcarska. Několik oddílů vyráží na 
Slovensko, do Nizozemí se chystají ot-
rokovičtí tomíci. Skotsko navštíví TOM 
Střelka z Orlové, Francii oddíl Racek 
z Brna. Na sraz rakouských tomíků se 
vypraví TOM Čmoudíci. Na seznamu 
cest nechybí Ukrajina, Maďarsko či 
Německo. Roztočtí Svišti mají již plav-
bu po chorvatských řekách úspěšně za 
sebou. 

Všem oddílům přejeme vydařené cesty 
v zahraničí i u nás, mnoho cestovatel-
ských zážitků a šťastné návraty domů.

(ústř)

Za hranice vyrážejí tomíci často a rádi. Nejlepším časem k tomu jsou 
jednoznačně letní prázdniny. Zalistujeme-li asociačním časopisem 
Tomík, který vychází po prázdninách v říjnu, dočteme se o spoustě 
zajímavých zahraničních výprav, o výletech, srazech a expedicích.
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DofE vyráží za hranice
Ačkoliv účastníci Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE) často 
naplňují své výzvy a cíle na území ČR, mnozí z našich současných 
participantů, ale také úspěšných absolventů, se díky DofE podívali do 
zahraničí. A mnohdy si tak odnesli zážitky na celý život. 

Stejně tomu je také v případě Terezy 
Fojtíkové a Romana Jordána, kteří se 
nejen úspěšně poprali se svými expe-
dicemi, ale vydali se na předání oceně-
ní přímo do Buckinghamského paláce 
v Londýně!
Začněme však popořadě. Co vlastně 
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 
(DofE)  přesně představuje? 
Jedná se o celosvětové ocenění pro 
mladé lidi ve věku od 14 do 24 let, 
které je motivuje a podporuje v jejich 
osobním rozvoji. Mladí lidé si stanovují 
cíle v pěti oblastech – talentu, sportu, 
dobrovolnictví, expedici a akci s poby-
tem – a s pomocí dospělého mentora 
usilují o jejich splnění. Připomeňme, že 
všechny aktivity se plní zároveň. Po ce-
lém světě se zapojily miliony studentů, 
v ČR se DofE účastní již 1300 mladých 
lidí. Nadaci založil Princ Philip, vévoda 
z Edinburghu v roce 1956, a letos tak 
slaví 60 let své existence. V České re-
publice působí již 20 let.

Právě v rámci oslav 60. výročí bylo 
v květnu v Buckinghamském paláci 
Princem Philipem oceněno 1000 mla-
dých lidí, kteří splnili zlatou, tedy nej-
vyšší a nejnáročnější úroveň programu, 
během které se ve vybraných aktivi-
tách zlepšovali po dobu minimálně 18 
měsíců. A tady se už dostáváme zpět 
k Tereze a Romanovi, zmíněným v úvo-
du, protože jsou to právě oni dva, kteří 
byli vybráni mezi 15 Evropanů, mohli se 
účastnit ceremonie v Londýně, a repre-
zentovat tak nejen to, co v rámci DofE 
dokázali, ale i samotnou Českou repub-
liku! 
Tereza se v programu věnovala napří-
klad  boulderingu a snowboardingu či 

psaní článků a natáčení videí. V rámci 
dobrovolnických aktivit přispěla k rea-
lizaci projektu Walkthrough Gallery na 
podporu mladých umělců, vedla děti 
ve skautském oddíle a stala se aktivní 
členkou Studentského parlamentu. Ro-
man se během programu znovu zapojil 
do fotbalového týmu, zlepšoval se ve 
zpěvu, se školním sborem navštívil na-
příklad Polsko, Rumunsko nebo Srbsko, 
a byl dokonce součástí amatérského 
muzikálu, který měl 16 repríz. Dobro-
volně pomáhá v domově důchodců 
či učí žadatele o azyl češtinu. V rámci 
expedic se pak vydal do hor v několika 
zemích Evropy.

Již dříve, na sklonku roku 2015, doká-
zal úspěšný absolvent Mezinárodní 
ceny vévody z Edinburghu (DofE) Lukáš 
Kotlár, že dětský domov ani romská ná-
rodnost nemusí být v životě překážkou. 
V hlavním městě Spojeného království 
reprezentoval ČR na významné spole-
čenské události zaměřené na podporu 
speciálních projektů DofE, kterou hos-
tila Jeho královská výsost princ Edward, 

hrabě z Wessexu, s manželkou Sophií, 
hraběnkou z Wessexu.
Nejsou to však jen cesty za královskou 
rodinou do Londýna, v rámci kterých 
se účastnici v rámci DofE podívají za 
hranice. Důvodem je především dobro-
družná expedice, kterou je nutné splnit 
k získání ocenění a díky níž absolventi 
vždy objevují zajímavá a dobrodruž-
ná místa, a to nejen na našem území, 
ale také v zahraničí. Jen pro ilustraci 
lze uvést expedice, jež se v přechozích 
letech uskutečnily v Litvě, Arménii, Ru-
munsku, Finsku nebo Rakousku. Ba co 
víc, hned několik dalších dobrodružství 
za hranicemi čeká na některé účastní-
ky také letos, a to už za několik týdnů! 
Dům děti a mládeže v Mladé Boleslavi 
se svými studenty například plánuje 
cestu do Chorvatska, kde proběhne ex-
pedice u Plitvických jezer. O něco dále 
na sever, k nejvyšší slovinské hoře Tri-
glavu, se vypraví studenti Riverside In-
ternational School, studenti Open Gate 
se chystají na prozkoumání rumunské 
části Banátu. A to nejlepší nakonec! 
Studenti několika plzeňských gymnázií, 
a zároveň účastníků DofE, se připravují 
na srpnovou expedici v oblasti Malého 
Tibetu v Himalájích, a to také s vozíč-
kářem Janem Krauskopfem, kterého 
si jistě pamatujete z nedávné televizní 
show Stardance.

Zajisté bude zajímavé sledovat příběhy 
a zážitky všech, kteří se na dobrodruž-
né expedice vydají, a poznají tak nejen 
další kus světa, ale naučí se, co zname-
ná poradit si na expedici v divoké příro-
dě. Ale o tom třeba zase příště, možná 
právě o vás.

Martin Batko
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Přidej se k archeologickým vykopávkám ve Španělsku, zapoj se do příprav 
festivalu ve francouzské vesnici nebo do oprav středověkého hradu v Německu... 
Pojeď v létě na dobrovolnický projekt a nudit se rozhodně nebudeš. 

Dobrovolnické léto v zahraničí: 
#zabalto a vyjeď na #workcamp

Pomáhej v národním parku v Irsku nebo 
připrav nezapomenutelné prázdninové 
zážitky pro děti v Estonsku. 
Poznáš svět i sám sebe, zajímavé lidi, 
získáš spoustu zkušeností a nevšedních 
zážitků a navíc můžeš přidat ruku k dílu 
při smysluplném projektu. To všechno 
a mnohem víc může být workcamp!

Co je vlastně 
workcamp?
Workcamp je dvou- až třítýdenní dob-
rovolnický projekt, kde spolu pracuje 
a tráví volný čas skupina dobrovolníků 
z různých koutů světa. Je to jedinečná 
příležitost poznat různé země a jejich 
kulturu z úplně nové perspektivy, pod-
pořit svou prací veřejně prospěšný pro-
jekt a naučit se nové věci, poznat zají-
mavé lidi i sebe sama.
„Obrovským zážitkem a překvapením 
pro mě bylo, jak se i v dnešní hektic-
ké době dokáže 14 lidí z různých zemí 
spojit a udělat něco, co přinese druhým 
radost, aniž by za to byli nějak finanč-
ně odměněni. Účast na workcampu mi 
dala možnost poznat nové prostředí, 
kulturu a život na francouzské vesnici, 
kde byli všichni neuvěřitelně vstřícní 
a měli upřímnou radost z naší práce. 
Zároveň jsem si také vyzkoušela způ-
sob života v rozmanité skupině lidí, kdy 
určité chvíle nebyly úplně snadné, ale 
přesto jsme si vždy dokázali vyjít vstříc 
a naučili se jednat tak, aby to neubližo-
valo nikomu druhému,“ říká o své dob-
rovolnické zkušenosti Karolína, která se 
loni vydala na renovační workcamp do 
Genainville ve Francii. Letos pro změnu 

zamíří do národní-
ho parku v Litvě.
S ostatními dobro-
volníky budete spo-
lečně komunikovat 
většinou v angličti-
ně, ale někdy narazíš také na projekty 
v němčině, francouzštině, španělštině 
či v jiném jazyce. O ubytování a stra-
vování se strachovat nemusíš, zajistí je 
zahraniční organizace na místě. Možná 
budeš mít ale příležitost předvést své 
kulinářské umění a podělit se s ostatní-
mi o ten nejlepší recept na bramborá-
ky. Na tobě je pak zajištění si cesty na 
workcamp a zpátky a připojištění.

Dobrovolnictví 
v globálních 
souvislostech
I když většina českých dobrovolníků vy-
jíždí na workcampy v rámci svého nej-
bližšího okolí, tedy po Evropě, můžeš 
v rámci tzv. Cyklu globálního dobrovol-
nictví vyjet na projekt také do Střední 
a Jižní Ameriky, Afriky nebo Asie. 
„Workcamp v Tanzánii se pro mne stal 
prostředkem k vzájemnému učení, sdí-
lení zkušeností a názorů, bourání zaži-
tých představ, stal se též průvodcem 
tanzanskou kulturou, přírodou a jejími 
dennodenními rituály, a v neposlední 
řadě mi přinesl spoustu radosti, ostat-
ně jako každý jiný workcamp,“ říká o své 
zkušenosti z Tanzánie Lucie. 
O jejich zážitcích si můžeš přečíst na 
http://inexsda.blogspot.cz. 
Najdeš tam i další příběhy dobrovolní-
ků z jejich cest po celém světě.

A jak na to? 
Je to jednoduché!
Většina dobrovolnických projektů v za-
hraničí je otevřena všem nad 18 let. 
Existuje ale i řada projektů pro teena-
gery (15–17 let) nebo nadšené rodiny 
s dětmi. V databázi dobrovolnických 
projektů na www.inexsda.cz si můžeš 
vybrat workcampy podle věku, zamě-
ření dobrovolnické práce, délky trvání, 
termínu nebo země.
Svoje odhodlání vydat se za dobrovol-
nickým dobrodružstvím potvrdíš regis-
tračním poplatkem a do 2 až 3 týdnů 
budeš vědět, jak to dopadlo. Většina 
přihlášek je ale úspěšných a téměř kaž-
dý si ten svůj projekt najde.

Kdo za tím stojí?
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit 
je nevládní nezisková organizace, kte-
rá se od roku 1991 zabývá mezinárod-
ním dobrovolnictvím a mezikulturním 
vzděláváním. Naším posláním je pro-
střednictvím dobrovolnických projek-
tů, vzdělávacích programů a kampaní 
podporovat rozvoj tolerantní otevřené 
společnosti a aktivního odpovědného 
přístupu k okolnímu světu nejen v Če-
chách, ale i na celém světě. Jsme členy 
mezinárodních sítí (např. Aliance ev-
ropských dobrovolnických organizací), 
díky kterým ti můžeme nabídnout dob-
rovolnické projekty našich zahraničních 
partnerů.
No nezní to přesně jako něco, co hle-
dáš? Dobrovolnictví už čeká! #Zabalto 
a vyjeď na #workcamp!

Monika Urbášková
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European Youth Event je ohromná 
akce, z které si každý odveze to, co 
očekával, či snad požadoval – stačí se 
jen zapojit. 
Kromě zajímavých rozprav a síťování 
jsme při cestě zvládli i menší team-
buildingovou aktivitu – výměnu po-
rouchaného kola. Po příjezdu proběhlo 
krátké seznámení s alsaskou kuchyní 
v místním pohoštění. 
Začátek EYE ráno následujícího dne 
proběhl velkolepě v kulisách Evropské-
ho parlamentu s účastí několika tisíc 
mladých lidí z celé Evropy. Celé dva 
dny bylo možné navštěvovat rozmanité 

workshopy věnující se rozvoji jak jed-
notlivce, tak i společnosti – workshopy, 
z kterých informace, poskytnuté účast-
níky, poputují i do některých z výborů 
Evropského parlamentu, mezi naše 
poslance. Program byl intenzivní, ať už 
někdo zvolil možnost účastnit se vel-
kého počtu aktivit, nebo se v klidném 
a přátelském prostředí multikulturního 
Štrasburku věnoval seznamování s dal-
šími mladými a nadšenými lidmi. Akce 
vyvrcholila velkým koncertem, kde se 
do rytmu ska vlnil společně dav mla-
dých lidí ze všech koutů Evropy.

Václav Kříž

Naše delegace pod hlavičkou ČRDM 
vyrážela v malé skupince z Prahy do 
Štrasburku... Pro mě, jakožto zástup-
ce Erasmus Student Network Czech 
Republic, bylo EYE 2016 skvělou pří-
ležitostí, jak nahlédnout do prostředí 
ostatních mládežnických organizací.
Co se týká přednášek a workshopů na 
EYE, tak naplnily má očekávání. Jedná 
se o ohromnou událost pro více než 
7000 lidí, což už samo o sobě nazna-
čuje, že program bude pouze povrch-
ní a povětšinou informativní. Na tom 
samozřejmě není nic špatného, pro-
tože pro mnoho lidí je právě předsta-

Druhý ročník Evropského setkání mládeže (EYE 2016) v Evropském 
parlamentu ve Štrasburku proběhl ve dnech 20.–21. května. 
Mottem setkání bylo „Společně to můžeme změnit“. 

#EYE2016

Setkání se účastnilo více než 7000 mladých Evropanů ve věku 16–30 let. Měli jedinečnou příležitost k tomu, aby vyslovili 
své názory a podělili se o své nápady k budoucnosti Evropské unie i dalších témat dotýkajících se života mladých lidí.

Na EYE 2016 měli mladí lidé možnost 
vyzkoušet si, jak se cítí evropští poslan-
ci při hlasování – třeba o uprchlících, 
ale také se v desítkách malých work-
shopů  v YO! Village seznámit s tím, co 
pálí mladé lidi jinde v Evropě...
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Dobrovolní hasiči pracují s mladou generací napříč Evropou. 
Ve sportovní oblasti dokonce celosvětově, a tak má mladá generace 
možnost setkávat se na různých významných akcích. 

Setkávání mladých hasičů napříč Evropou

Je celkem obvyklé, že zvláště příhra-
niční sbory dobrovolných hasičů na-
vazují „družbu“ s hasiči ze sousední 
země a pořádají společně nejrůznější 
podniky, tak jako tomu je například 
v Nýřanech na Plzeňsku. Místní hasi-
či spolupracují s kolegy z německého 
města Zeulenroda a organizují společ-
ná setkání nebo letní tábory pro mladé 
hasiče.
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska (SH ČMS) je prostřednictvím České-
ho národního výboru CTIF členem Me-

zinárodního technického komitétu pro 
prevenci a hašení požáru (CTIF) a také 
Mezinárodní sportovní federace hasičů 
a záchranářů (MSFHZ).
Obě tyto instituce zaštiťují celou řadu 
mezinárodních akcí společenského, 
vzdělávacího i sportovního charakte-
ru.

V posledních letech zaznamenala česká 
hasičská mládež významné úspěchy na 
mezinárodní scéně, a to zejména v ha-
sičském sportu.  Pokud se ohlédneme 

za sportovní sezonou minulého roku, 
není úspěchů málo. V červenci proběh-
la v polském Opole 20. Mezinárodní 
soutěž mladých hasičů v disciplínách 
CTIF. Českou republiku reprezentovala 
družstva SDH Písková Lhota v kategorii 
dívky a SDH Poniklá ve smíšené kate-
gorii, která je dle mezinárodního řádu 
soutěžně začleněna v kategorii chlapců. 
V celkovém účtování 45 družstev z 23 
států se smíšený tým z Poniklé umístil 
na 9. místě ve své kategorii a děvčata 
z Pískové Lhoty dokázala dokonce pro 

vení daného problému velice důležité. 
Osobně bych ale preferoval networking 
založený právě na zvolených worksho-
pech. Spíše než „question round“ bych 
ocenil „speed dating“ mezi účastníky 
menších workshopů, na základě kte-
rého by mohli všichni dále diskutovat 
daný problém.
Celková atmosféra Štrasburku a pro-
středí Evropského parlamentu ve mně 
zanechaly velice pozitivní dojem a na-
motivovaly mě k další činnosti v rámci 
European Youth Forum. 
A hlavně jsem cítil, že hlas mladých má 
opravdu význam pro budoucnost Evro-
py – a tím nás všech.

Jiří Beran

Stojím u naší dodávky, seznamuji se 
s lidmi, s kterými jedu a které vidím 

poprvé a těším se na to, co mě čeká. 
Sbližuje nás společná dlouhá cesta 
a „veselá“ příhoda – jak jinak nazvat 
výměnu kola kdesi na německé dálnici. 
A pak už Francie, Štrasburk, ubytování, 
pozdní večeře a dobrou noc – ať jsme 
na zítřek odpočatí.
Ráno začíná EYE. Ještě před oficiálním 
zahájením nás náš vedoucí výpravy 
Honza Cieslar bere na prohlídku pro-
stor Evropského parlamentu – kance-
láře europoslankyně, sněmovního sálu 
Hemicycle i střešní terasy, odkud je 
nádherný výhled na město. Po zaháje-
ní a uvítání účastníků začíná celodenní 
kolotoč přednášek, diskuzí, worksho-
pů. Naše skupinka se pomalu rozděluje 
a zmenšuje, jak každý míří na své akti-
vity, aby se záhy zase rozrostla o nové 
známé. Večer pak trávíme procházkou 

historickým centrem města a debatou 
o nás, našich organizacích, ve kterých 
působíme, o EYE a o EP celkově.
V sobotu ráno se kolotoč roztáčí nano-
vo. Další přednášky, workshopy, disku-
ze... Oběd v místní restauraci, návště-
va stánků s programem a diskuzemi 
v YO! Village. Odpoledne ještě rychle 
do města, poslat nezbytné pohledy 
z cest a nakoupit dárečky domů. Večer 
nás čeká koncert a potom už jen noční 
cesta domů. Ráno jsme zpátky v Praze, 
odkud se všichni rozjíždějí domů.
Bylo to krásné, škoda že tak krátké. 
Velké díky ČRDM za zorganizování a za-
jištění cesty a všem, co se podíleli na 
letošním EYE.

Jan Majzlík

Více na www.eye2016.eu (anglicky)

Na EYE 2016 bylo asi 150 mladých lidí z ČR. A také jsme tam měli „své“ spíkry: Zuzana Vaněčková a Pavel Trantina se účast-
nili jednoho z kulatých stolů, který se snažil v krátkosti představit studii o organizacích mládeže a jejich možnostech...
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Českou republiku vybojovat zlatou me-
daili ve své kategorii. Hasičské olym-
piáda v Opoli byla oslavou hasičské-
ho mládežnického sportu, a to nejen 
ve své soutěžní části; sportovci měli 
možnost navštívit výstavy a kulturní 
programy jednotlivých zemí a byl pro 
ně připraven bohatý doprovodný pro-
gram. Další takové setkání se uskuteční 
v roce 2017 v Rakouském Villachu.
Jen za pár týdnů se konalo Mistrov-
ství světa v požárním sportu dorostu 
a juniorů v běloruském městě Grodno, 
kterého se zúčastnilo 29 družstev z 12 
států ve čtyřech kategoriích. Česká ha-
sičská mládež přistoupila k závodu vel-
mi odhodlaně. Nejúspěšnější kategorií 
se tentokrát stali dorostenci, kteří do-
kázali navázat na svůj mistrovský triumf 
z roku 2013 z Podolsku, i v Bělorusku 
dosáhli na metu nejvyšší a stali se mis-
try světa. Jejich kolegyně z dorostenec-
kého týmu obsadily 4. místo, junioři do 
23 let pak místo druhé a juniorky třetí. 
I v letošním roce se reprezentační týmy 
připravují na Mistrovství světa v po-
žárním sportu. Jedním z přípravných 
závodů je např. Visegradský pohár pro 
kategorie dorostenců. Jde o projekt 
zaměřený na vzájemnou výměnu zku-
šeností mladých lidí, na rozvoj sportu 
a mezinárodní spolupráce i vzájemné 

participace mezi třemi zakladateli pro-
jektu: Česká republika, Slovensko, Pol-
sko. Druhý ročník byl zahájen 1. května 
v areálu Hasičského záchranného sbo-
ru Moravskoslezského kraje v Ostravě-
Porubě a připojila se i další zahraniční 
delegace, tentokrát z Lotyšska.  Druž-
stva tam závodila v disciplínách Běh 
na 100 metrů překážkami a Výstup na 
cvičnou věž. Celkem se zúčastnilo té-
měř 100 závodníků a závodnic. Druhé 
setkání se uskutečnilo 13.–15. května 
v polské Toruni, kde již jmenovanou 
čtveřici doplnili ještě kolegové z Chor-
vatska. O tom, že česká výprava doros-
tenek byla veleúspěšná, svědčí fakt, že 
z celkového možného počtu 24 medailí 
patří 14 právě českým děvčatům.

Jinou příležitost k mezinárodní spolu-
práci představují mezinárodní tábory 
a setkávání mládeže. V České republi-
ce se tradičně koná Mezinárodní let-
ní tábor mladých hasičů v Jánských 
Koupelích, kde se scházejí děti z České 
republiky, Slovenska, Polska a Ukrajiny. 
V loňském roce společně prožily setká-
ní s tématem Námořních a objevitel-
ských cest a v letošním roce se chystá 
Indiánské léto.
V červenci se vypraví výprava mladých 
hasičů z Jevíčka na mezinárodní tábor 
International Rescue do finského  Pa-
dasjoki mezi Helsinkami a UUsimouu. 
Letní stanový tábor je umístěn v býva-
lém vojenském prostoru, kde vzniklo 
cvičiště pro hasiče. Jedná se o vzdělá-
vací tábor pro mladé hasiče ve věku 7 
až 17 let nabízející tréninky a hasičské 
aktivity v záchranářském kurzu, jehož 
součástí jsou samozřejmě také volno-
časové aktivity. Očekáváno je na pět 
set účastníků.
Aktuálně se v italském Trentu  4. až 
8. května 2016 uskutečnilo již 13. Sym-
pozium hasičské mládeže, kterého se 
účastnili zástupci 13 států. Za SH ČMS 
se zúčastnili úspěšní reprezentanti 

z 20. Mezinárodní soutěže mladých 
hasičů v polské Opoli, mladí hasiči ze 
Sboru dobrovolných hasičů Poniklá 
(okr. Semily) – Tomáš Pírko, František 
Erlebach, Kryštof Hájek a jejich vedoucí 
Eva Čurdová. 
Tématem sympozia byly možnosti za-
členění mladých hasičů mezi dospělé 
hasiče, resp. problematika přechodu 
mladých hasičů mezi dospělé hasiče. 
Účastníci sympozia si vyslechli jeden 
hlavní referát a podstatná část jejich 
činnosti spočívala v týmové práci ve 
skupinách formou workshopů. Zástup-
ci ČR společně s Polskem vedli work-
shop s tématem Věkové kategorie mla-
dých hasičů v jednotlivých hasičských 
svazech. Představen tam byl ilustrační 
film SH ČMS o práci s dětmi předškolní-
ho věku – přípravkou. 

Zvláště nadcházející letní měsíce jsou 
období bohaté na setkávání dětí a mlá-
deže doma i v zahraničí. Proto jim pře-
jeme nejen úspěšná sportovní klání, 
ale i příjemná setkávání a navazování 
přátelství.

Jaroslava Čečrdlová
tisková mluvčí SH ČMS



Kdo je pionýr?
Že se náš spolek jmenuje po průkop-
nících, kteří často překračovali hrani-
ce narýsované na mapách, ale nejspíš 
ještě častěji ty vnitřní, když museli čelit 
obavám, samotě, nouzi a nepohodlí… 
to není žádná náhoda. Mnoha způsoby 
se snažíme, aby název Pionýr nebyl jen 
slovo. Stačí se podívat na některé z Ide-
álů Pionýra: Překonání (ať už strachu 
při hlídce nebo bojovce, ostychu, pře-
svědčení, že něco nejde…), Přátelství 
(mezi dětmi v oddíle, ale často i v part-
nerských organizacích z jiných zemí), 
Poznání (neustálé posouvání obzorů), 
Pomoc (překročení hranic vlastního „pí-
sečku“, zájem o širší společenství).

Výpravy za poznáním
Že to zní jen jako řeči? Někomu, kdo 
neví, co za nimi skutečně je, možná 
ano. Pionýrské motto „Dobrodružství 
na míru“ se ale jasně odráží v praxi 
oddílů a otevřených klubů. Nestanovu-
jeme hranice, kdo k nám smí a kdo ne; 
každý, kdo chce, si u nás může zažít to 
svoje dobrodružství, protože náplň pio-
nýrských oddílů je opravdu rozmanitá. 
Nejde ale jen o zájmy a o to, co koho 
baví. Řada dětí má potíže, které jim v ži-
votě komplikují spoustu věcí, máme na 
mysli tzv. děti se speciálními potřebami 
ve vzdělávání. My se pomocí programů 
z cyklu Výpravy za poznáním (které vze-
šly z projektu Klíčení, financovaného Ev-
ropským sociálním fondem a rozpočtem 
ČR) snažíme, aby alespoň cestu k čin-
nosti v oddílech měly snadnou. Odstra-
ňujeme pomyslnou hranici, která říkala: 
„tohle pro tebe není“, a ukazujeme, že 
když se chce, tak to jde. Že vyrazit s par-
tou kamarádů za novými nevšedními 
zážitky můžou skutečně všichni…

Vyrážíme za hranice
A kam se za takovými zážitky vypravit? 
Co třeba Mars? Nebo doba ledová? Di-
voký západ? Bradavice? Nebo možná 
Robinsonův ostrov? Žádný problém!
Kdyby různé druhy činnosti závodily 
v překonávání všech možných hranic, 
nepochybně by zvítězily tábory. Celo-
táborové hry nás berou na cesty v čase 

i prostoru, umožňují dětem prožívat 
neuvěřitelné příběhy i poznávat naši 
historii a přírodu. Učí je opustit všední 
svět a vypravit se na cesty ve vlastní 
fantazii. 
Tábory jsou také skvělou školou samo-
statnosti i týmové spolupráce, nabízejí 
spoustu možností překonat strach či 
ostych. Jsou ale i příležitostí vyzkoušet 
nové věci, prožít dobrodružství v příro-
dě, poznat nové podoby kamarádství. 
Pionýr takových táborů pořádá každý 
rok čtyři stovky a zájem o ně nejen trvá, 
ale roste…

A co to zahraničí?
Nejde nezmínit, že i za ty hranice do-
slovné – státní vyrážejí pionýři docela 
často. Částečně díky našemu členství 
v mezinárodní střešní organizaci IFM-
SEI, která například v létě letošního roku 
pořádá mezinárodní tábor v Německu 
a naše výprava na něm nebude chybět.
Řada skupin a oddílů má i své přímé 
kontakty a vyráží na dvoustranné vý-

měny. Další si prostě rádi udělají trochu 
delší výpravu – například Výři ze Stráže 
pod Ralskem loni „courali“ po rumun-
ských horách.

Posouváme hranice
Pionýr nabízí mnoho způsobů, jak vy-
razit za hranice. Ty nejdůležitější máme 
v sobě. Takové zážitky, jako překonání 
strachu při první noční bojovce nebo 
hlídce, potlačení závratě a zdolání pře-
kážky, kterou už ostatní hravě přeská-
kali, překousnutí ostychu na první oddí-
lové schůzce, nebo zjištění, že spát pod 
širákem není sci-fi a dokonce to ani ne-
bolí. To jsou poklady, které nám už nikdo 
nevezme. Jsou to překonané a o kus dál 
posunuté hranice. I když nejsou vidět, je 
důležité o nich vědět a z jejich překračo-
vání těžit, posouvat se dál, více směry. 
To je podstatnou součástí všestranného 
rozvoje osobnosti dětí, o který se při vý-
chově v Pionýru snažíme.

Jakub Kořínek
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Důležité hranice nejsou vidět
Na toto místo by se jistě hodil článek „jen“ o mezinárodní 
činnosti Pionýra. Vždyť co jiného se skrývá za tématem 
„vyrážíme za hranice“? Stačí se ale nad tou otázkou jen trošku 
zamyslet a odpovědi se začnou přímo hrnout…
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Rozhovor

Co všechno vlastně obnáší pozice za-
hraničního sekretáře, kterou v České 
radě dětí a mládeže zastáváš?
Především jde o vytváření, udržování 
a rozvíjení kontaktů se zahraničními 
partnery a spolupracovníky ČRDM. 
Dále řeším nejčastěji zajišťování účasti 
zástupců ČRDM, jejích členských orga-
nizací a české mládeže jako takové na 
zahraničních a mezinárodních akcích, 
což zahrnuje např. koupi a předání le-
tenek, poskytnutí všech potřebných 
informací a podkladů účastníkům, vy-
účtování zahraničních cest i uveřejně-
ní zpráv od účastníků na zahraničním 
webu ČRDM: http://zahranici.crdm.cz. 
Důležité je i informování české mláde-
že o dění v zahraničí – zprostředkování 
pozvánek na mezinárodní akce, mož-
nosti zapojení do různých průzkumů 
a ovlivňování politiky vůči mládeži 
zejména v evropském kontextu. Na 
některých akcích také přímo zastupuji 
ČRDM. 
V případě zahraničních návštěv v kan-
celáři ČRDM jim představuji naši struk-
turu, činnost a projekty. 
V neposlední řadě se díky své práci 
setkávám s mnoha zajímavými lidmi, 
podílím se na inspirativních meziná-
rodních projektech, a některé dokonce 
přímo organizuji.

Jaké momenty pokládáš za určující 
pro své rozhodnutí věnovat se právě 
zahraniční agendě?
Myslím, že prapůvodně za tím stojí 
má obliba cizích jazyků, jejich studium 
již od základní školy a snaha využít je 
i v praxi.

Které ze zahraničních akcí, na nichž 
ses při svém působení v České radě 
podílel, pokládáš za asi nejvýznam-
nější?
Naši výměnu vedoucích mládeže 

s Radou hnutí mládeže v Izraeli. Mys-
lím, že se nám za uplynulých šest let 
povedlo významně přispět k rozvoji 
přátelských vztahů s touto fascinu-
jící zemí v oblasti mládeže. Výměna 
účastníkům i nám každoročně přináší 
kromě inspirace a informací i dávku 
nadšení do další práce na zahraniční 
agendě. Za významnou považuji i svou 
účast na mnoha akcích rozvíjejících 
česko-německou spolupráci v oblasti 
mimoškolní práce s dětmi a mládeží. 
Důležitým přínosem pro naši prezen-
taci mezi spolupracujícími evropský-
mi národními radami mládeže bylo 
i uspořádání setkání platformy BBC+ 
Evropského fóra mládeže v Praze.
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Líbí se mi atmosféra mezinárodních akcí
Srdečnost, ochota ke spolupráci a snaha hledat společná řešení. 
Ráz mezinárodních akcí, jichž se střešní organizace našich dětských 
a mládežnických spolků účastní, nebo je dokonce sama podniká, zaujal 
zahraničního sekretáře ČRDM Marka Krajčiho natolik, že se stal – obrazně 
řečeno – jeho „denním chlebem“.
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Co pro Tebe v dané (zahraniční) sou-
vislosti bývá – nebo zkrátka někdy 
v minulosti bylo – skutečně hodně 
obtížné?
Jako v každé práci s lidmi bývá zejmé-
na při organizaci mezinárodních pro-
jektů někdy obtížné sladit požadavky 
pořadatelů s požadavky a možnost-
mi účastníků. V zahraniční oblasti je 
to navíc komplikováno často různou 
úrovní znalostí cizích jazyků a nutnos-
tí cestovat na větší vzdálenosti, takže 
kromě komunikace, obsahu a aktivit 
musí být kvalitně zvládnuta i logistika. 
Občas to člověka stojí dost úsilí a ner-
vů, ale když vše klapne, tak na podob-
né obtíže rychle zapomene.

Jaké aktivity přesahující hranice naší 
vlasti má ČRDM poznamenané v po-
myslném – a Ty v tom opravdickém 
– diáři na letošní rok?
Kromě obvyklých záležitostí je to pře-
devším nově rozběhnutý dvouletý 
projekt s polskými a litevskými part-
nery zabývající se hledáním inovativ-
ních metod zvyšování sociálních a ob-
čanských kompetencí mladých lidí. 
Hlavní nápor nás však čeká ve druhé 
polovině září, kdy v Poličce budeme 
společně s městem a dalšími partne-
ry pořádat 9. Česko-německé setkání 
mládeže – dvacet let po vůbec prvním 
takovém setkání, navíc na stejném 
místě.

Zajímavých zážitků ze zahraničí máš 
nepochybně spoustu. Můžeš se o ně-
který – nebo některé – z nich nyní po-
dělit se čtenáři Archy?
Hezké bylo, jak nás jeden z korejských 
účastníků naší výměny mládeže s Ko-
rejskou republikou během programu 
učil psát korejským písmem. Celko-
vě se mi líbilo, jak hezky měli Korejci 
zvládnutou prezentaci své historie, 
tradic a národních specifik; tady by-
chom se mohli hodně inspirovat. Neza-
pomenutelnými jsou pro mě i tradiční 
„poslední“ společné večeře se všemi 
účastníky výměny mládeže s Izraelem 
v daném roce. Jsme během nich jako 
jedna rodina, což je i s ohledem na to, 
jak krátce se s většinou přítomných 
lidí známe, krásný zážitek. Skvělý byl 
ovšem i takový východ Slunce nad 
Mrtvým mořem…
Obecně mám rád atmosféru na mezi-
národních akcích v oblasti mládeže – 
tu převažující srdečnost, ochotu spo-
lupracovat a hledat společně řešení si 
užívám.

Chtěl bys Ty sám na závěr k danému 
tématu něco dodat?
Chtěl bych mladým lidem doporučit, 
aby využívali možnosti, které se jim 
v současnosti nabízejí a zapojovali se 
nejen do různých školních výměn nebo 
studijních pobytů, ale i mezinárodních 
projektů pořádaných dětskými a mlá-
dežnickými organizacemi. Poslouží to 
jak k jejich osobnímu rozvoji a pocho-
pení světa kolem nich, tak i k lepším 
mezilidským a mezinárodním vzta-

hům, jakkoli to může někomu znít jako 
klišé. 
Mladí lidé s mezinárodními zkušenost-
mi totiž dokážou být jednak otevře-
nější a tolerantnější, ale díky většímu 
rozhledu i vnímavější a kritičtější k ne-
gativním jevům kolem nich. Navíc si 
během mezinárodních projektů a vý-
měn můžou užít spoustu legrace a zá-
roveň věci pozitivně ovlivnit.

Za rozhovor poděkoval Jiří Majer

Z webu Vlády ČR
Dne 22. května 2016 se uskutečnily čtvrté mezivládní konzultace vlád České 
republiky a Státu Izrael za předsednictví předsedy vlády České Republiky pana 
Bohuslava Sobotky a premiéra Státu Izrael pana Benjamina Netanjahua. Ve 
společném prohlášení se mimo jiné konstatuje, že „ Stát Izrael a Česká re-
publika přisuzují velkou důležitost posilování vztahů mezi mládeží obou zemí. 
Vlády chválí stávající úroveň spolupráce mezi nevládními mládežnickými or-
ganizacemi, zejména výměnný projekt realizovaný Českou radou dětí a mlá-
deže a Radou mládežnického hnutí v Izraeli, nedávno zahájenou spolupráci 
mezi Českou radou dětí a mládeže a Izraelským úřadem pro výměnné pobyty 
mládeže a projekty realizované v rámci integrovaného programu Erasmus+ 
Evropské unie.“
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A ukazovat jim při-
tom, že je nejen 
možné, ale i důleži-
té se v něm realizo-
vat. Vedlejší efekt 
této činnosti spočívá podle mínění 
předsedy spolku Václava Kříže v tom, 
že když se zájemci do projektů Mla-
dých občanů zapojují, případně je sami 
organizují, mají díky tomu možnost se-
tkávat se s různými inspirativními osob-
nostmi. Od nich pak získávají potřebné 
informace, dále s nimi pracují a formují 
si vlastní názory. „Získávají i organizač-
ní schopnosti, které pak mohou dobře 
uplatnit ve svém dalším životě včetně 
jeho profesní roviny,“ říká Václav Kříž.

Za stěžejní, navíc aktuální projekt 
zmíněného spolku pokládá Akademii 
Mladých občanů. Věří, že její letošní 
průběh bude stejně úspěšný jako loni, 
také díky „přidané hodnotě“ v podobě 
nového projektu nazvaného výstižně 
Média. 
Akademie Mladých občanů se zaměřu-
je na středoškolské studenty a snaží se 
jim ukázat důležitost veřejné dění na 

místní (projekt Municipalita), regionál-
ní (projekt Region) a na celorepubliko-
vé (projekt Republika) úrovni.
„V současnosti máme po dvou letech 
existence zhruba pět desítek členů, 
z čehož ve věku do dvaceti šesti let jich 
je pětačtyřicet,“ přiblížil členskou zá-
kladnu Mladých občanů a její struktu-
ru Václav Kříž. „Čili je to poměrně malá 
skupina – a máme za to, že ti lidé by 
měli být především projektově aktivní. 
Snažíme se jim tudíž všemožně pomo-
ci, ať už vytvářením podmínek přízni-

vých pro uskutečnění jejich vlastního 
projektu, nebo tím, že je přizveme do 
některého z již existujících,“ doplnil 
předseda spolku.
Jak zdůraznil, Mladí občané si zaklá-
dají na tom, že fungují jako platforma. 
„To znamená, že jsme velmi otevřeni 
spolupráci, nebráníme se podnětům 
´zvenčí´. V podstatě každý z našich 
členů k nám přichází s určitými kon-
takty, možnostmi, nápady a my se je 
snažíme zužitkovat, uplatnit, rozvíjet. 
Mladí lidé se díky tomu u nás potkáva-
jí, získávají na sebe spojení, mohou si 
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V době vydání tohoto čísla Archy byl spolek Mladí občané, z.s. „služebně 
nejmladší“ členskou organizaci České rady dětí a mládeže. Vznikl zhruba 
před dvěma lety a cílem, který si tehdy vytkl, je prostřednictvím intenzivní 
projektové činnosti zapojovat mladé lidi do aktivit ve veřejném prostoru.

Mladí občané, z.s.

Představujeme

12

Má vlastnictví mediálního koncernu 
MAFRA Andrejem Babišem vliv na 
obsah Lidových novin nebo Mladé 
fronty DNES? Je v pořádku, když vy-
soce postavený politik vlastní nejpro-
dávanější média v zemi? Kdo vytváří 
hoaxy a proč? Jak silná je ruská pro-
paganda v Česku? Jak pracovat s in-
formacemi a co je to vlastně pravda? 
Věříte České televizi?
Letošním vrcholem Akademie Mla-
dých občanů bude nový projekt s ná-
zvem Média. Tento projekt účastní-
kům umožní diskutovat s předními 
odborníky a novináři o palčivých té-
matech, která ovlivňují českou medi-
ální scénu. Program bude plný před-
nášek a diskuzí, velkou roli budou 
hrát ale i praktické workshopy, kde 
si studenti pod vedením lektorů vy-
zkouší práci televizního zpravodaje 
nebo rozhlasového hlasatele. Od ná-
padu na reportáž až po finální střih.

Z webu Mladých občanů, z.s.
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vzájemně pomáhat. V podstatě stejný 
přístup hledáme i v ČRDM. Myslíme si, 
že v České radě je, a rádi bychom proto 
sdíleli naše zkušenosti, kapacity a mož-
nosti s členskou základnou ČRDM – 
a těch jejích bychom naopak zase pří-
padně využili.“ 
Předseda České rady dětí a mládeže 
Aleš Sedláček na dubnovém Valném 
shromáždění ČRDM shrnul postoj 
k Mladým občanům, z.s. slovy: „Oni 
dávají takový nepoliticko-politický pro-
stor mladým lidem, aby se mohli zapo-
jovat a vyjadřovat se k veřejnému dění. 
Ať už to je formou diskuzí, nebo prak-
tických činností, které mají význam jak 
pro mladé lidi samotné – v tom, že roz-
víjejí své schopnosti – tak pro naši spo-

lečnost jako celek, a to přesahem jejich 
veřejně prospěšných aktivit. Pro mě je 
na této skupině mladých lidí zajímavé, 
že jsou schopni se zúčastňovat zahra-
ničních aktivit a tam na základě pře-
dem dohodnutých pravidel reprezen-
tovat zájmy České rady dětí a mládeže. 
Domníváme se, že pro ,viditelnost‘ 
České rady, potažmo České republiky 
to svůj smysl má. Takže je to příklad 

mladých aktivních lidí, kteří jsou v Čes-
ké radě dětí a mládeže – alespoň tedy 
z mého pohledu – velmi vítáni,“ shrnul 
její předseda Aleš Sedláček.

Připravil -maj- 

Představujeme
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Mladí občané, 
z.s.

Strážiště 2
331 41 Mladotice

 
Telefon: 775 993 775

Web: 
www.mladiobcane.cz

E-mail: 
info@mladiobcane.cz
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Rozmanitá vnitřní diskuse může v or-
ganizaci probíhat, protože není na-
ším cílem vstoupit do veřejného dění 
jako mocenský celek. Jako organiza-
ce nepodporujeme konkrétní politic-
ké subjekty ani nekandidujeme do 
veřejných pozic. Naopak cílem orga-
nizace je být platformou pro mladé 
aktivní lidi. Podporujeme ty, kteří si 
individuálně zvolí cestu profesionál-
ního politika. Pro tyto členy je náš 
spolek vždy přátelským a myšlenko-
vě otevřeným prostředím, do které-
ho se mohou vracet. Naše organiza-
ce tu je pro členy, nikoliv její členové 
pro ni.

Z webu Mladých občanů, z.s.
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Mezinárodní studentská organizace AIESEC Česká republika letos slaví 50. 
výročí od svého založení v roce 1966. Galavečer proběhl v sobotu 7. 5. 2016 
v Paláci Žofín v Praze, kde se sjeli nejen bývalí a současní členové…

AIESEC Česká republika slaví 50 let 

Za padesát let prošlo organizací mnoho 
aktivních vysokoškolských studentů, 
kteří si mohli zavzpomínat na studijní 
léta a zážitky s AIESEC na galavečeru 
v sobotu 7. května 2016 v Paláci Žofín 
v Praze. Událost byla určena především 
„alumni“, tedy bývalým členům organi-
zace z České republiky i ze Slovenska, 
i současným aktivním členům organiza-
ce. Na Galavečer zavítali také zástupci 
firem, partneři akce a organizace.

Organizace AIESEC Česká republika se 
již 50 let zaměřuje na rozvoj mladých 
lidí skrze členství v organizaci a zpro-
středkovávání zahraničních stáží pro 
mladé lidi. Mimo národního vedení, 
které sídlí v Praze, má v současné době 
12 lokálních poboček v deseti univer-
zitních městech v ČR. Mimo zahranič-
ní stáže Global Talent a Global Citizen, 
členství v organizaci v programu Future 
Talent také organizuje projekty EDISON 
a SPEAK! se zahraničními stážisty na zá-
kladních a středních školách, a také dal-
ší události s cílem propojovat mladé lidi 
s firemní a neziskovou sférou, např. Fes-
tival kariérních příležitostí Career DAYS, 
YouthSpeak Forum, podnikatelskou 
konferenci Symposium, konferenci Ta-
lents of Tomorrow, nebo průzkum mezi 
studenty The Most Desired Company 
a dotazník pro mladé YouthSpeak.
AIESEC v České republice založil Mi-
loš Motoška se skupinou mladých lidí 

v čele s Václavem Balounem na Vysoké 
škole ekonomické v Praze v roce 1966. 
Od svého založení se organizace velmi 
rozrostla, v počátcích jejím cílem bylo 
zprostředkování profesní stáže ve fir-
mách v zahraničí mladým lidem. V sou-
časné době má organizace široké port-
folio akcí a projektů, členové AIESEC 
řeší plno různorodých aktivit. Zdeněk 
Tesárek, současný president AIESEC 
Česká republika k tomuto dodává:
„Sám za sebe mohu říci, že AIESEC 
prošel hned několika zásadními trans-
formacemi. Vlivy externího světa nás 
po celou dobu silně ovlivňovaly – ať 
už pozitivně, či negativně. Zažili jsme 
pády a úspěchy. Prošli jsme si temnou 
dobou normalizace, následně Sameto-
vé revoluce, kdy nám v Československu 

začaly pobočky vznikat jako houby po 
dešti až do momentu, kdy jsme místo 
jedné AIESEC země založili dvě. Jsem 
nadšený, že AIESEC Česká republika tu 
stále je, stále všem může zprostředko-
vat spoustu krásných zážitků.“
Programem galavečera provázeli bývalí 
členové brněnské pobočky, Jana Me-
niarová a Petr Nehyba. Hudbu během 
večera zajistil Golden Big Band Prague 
v čele s Petrem Sovičem. Hosté si mohli 
prohlédnout prostory paláce Žofín, kde 
bylo umístěno Muzeum historie AIESEC 
za posledních 50 let. Co bylo cílem akce? 
„Poslechnout si příběhy za posledních 
padesát let, potkat se se starými přáte-
li, vrátit se do mladých let, zkrátka strá-
vit příjemný večer s lidmi, které spojuje 
jedno – AIESEC,“ říká hlavní organizátor 
akce Viet Anh Nguyen.

AIESEC 
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Jedná se zejména o pojištění úrazové, 
ale navíc lze pro vedoucí sjednat také 
pojištění odpovědnosti za škodu. Úra-
zové pojištění je pro členy ČRDM posky-
továno zdarma, k pojištění je možné se 
připojit i kdykoliv během roku. Platnost 
pojištění je vždy v rozmezí jednoho 
kalendářního roku. Již druhým rokem 
pojištění pro organizace dětí a mládeže 
ČRDM poskytuje Kooperativa pojišťov-
na a.s.

Na základě statistiky pojistných událostí 
za rok 2015 lze nejen vyhodnotit efekti-
vitu pojištění, ale také je možno vyčíst 
řadu zajímavých faktů. Tak například za 
loňský kalendářní rok bylo hlášeno 603 
pojistných událostí. 
Jedním ze základních faktů je, že 90% 
pojistných událostí (tedy „úrazů“) se 
týká dětských členů organizací.
Podle data vzniku pojistných událostí 
je jasně vidět, jak aktivita a s ní i počet 
úrazů narůstá v květnu, kdy oddíly vy-
rážejí do přírody a ve zvýšené míře také 
sportují, a kulminuje v červenci, kdy se 
koná většina letních táborů.

Na táborech vznikla právě čtvrtina úra-
zů, tedy 25%, při pravidelné činnosti se 

stalo 28% úrazů a téměř polovina, tedy 
47%, se udála při jiné akci, které se čle-
nové organizací účastnili. 
Podle typu činnosti se dělí o stejný po-
čet procent (36%) sportovní činnosti 

a hry a závody, zbývajících 28% vzniklo 
při jiných činnostech. Mezi nejčastější 
úrazy patřily v roce 2015 podvrtnutí kot-
níku, tedy hlezenního kloubu (80), dále 
řezné a tržné rány, chirurgicky ošetřené 
šitím (65) a zlomeniny prstů (50), pod-
vrtnutí prstů (32), pohmoždění horních 
končetin (31), zlomeniny končetin (22), 
pohmoždění dolních končetin (20).
A prakticky – ze 603 žádostí bylo 566 
schváleno a žadatelům bylo vyplaceno 
pojistné – to znamená, že schváleno 
bylo více než 93% žádostí.

Statistiku představila ČRDM na svém 
44. Valném shromáždění 21. 4. 2016.
Více informací o možnostech pojištění 
při ČRDM najdete na http://crdm.cz/
clanky/dokumenty/urazove-pojisteni/

Michala K. Rocmanová, 
statistika a grafy Jan Potucký

G
ra

fy
 Ja

n 
Po

tu
ck

ý

Z ČRDM

15

Česká rada dětí a mládeže svým členským organizacím poskytuje kromě 
dalších služeb také pojištění. To se týká nejen všech členů členských 
organizací ČRDM, ale také hostů na jejich akcích.

Ještě že jsme to pojištění od ČRDM měli…
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Dubnové valné shromáždění 
přijalo do ČRDM spolek Mladí občané

Delegátky a delegáti VS tam také mj. 
vyslechli informace Představenstva 
ČRDM včetně hospodářských, schvá-
lili hospodářskou zprávu za rok 2015 
a upravený rozpočet pro rok 2016. Vy-
slechli rovněž zprávu kontrolní komise, 
konstatující bezproblémový stav v ob-
lasti její působnosti. 

Nováčkem v ČRDM je spolek s dvoule-
tou historií. Vznikl v reakci na současný 
stav společnosti, v níž lze pozorovat 
slábnoucí vztah občanů ke státu a ve-
řejnému dění. Spolek se podle jeho 
předsedy Václava Kříže zaměřuje na 
to, aby mladým lidem ukazoval, že je 
třeba se angažovat ve veřejném pro-
storu. „Děláme to skrz intenzivní pro-
jektovou činnost. To znamená, že spíše 
než nějaká prohlášení a řekněme třeba 
demonstrace organizujeme především 
projekty, do kterých se snažíme zapo-
jit mladé lidi,“ přiblížil program Václav 
Kříž. Dodal, že Mladí občané nejsou 
napojeni na žádnou politickou stranu 
či ideologii; jsou otevřenou platformou 
a podporují demokratické hodnoty.
Vedle Mladých občanů se tentokrát do 
ČRDM hlásila ještě čtyři další uskupení 
(Malování kreslení, z.s., Folklorní sou-
bor Kvítek Hradec Králové, z.s., Tušení, 
z.s. a Centrum branných aktivit, z.s.); 
ta však úspěšná nebyla. Kvítek, Tuše-
ní a CBA mají podle názoru delegátů 
směrovat své přihlášky k příslušným 
krajským radám mládeže; v případě 
Kvítku je přitom pravděpodobné, že ta-
ková v Královéhradeckém kraji vbrzku 
vznikne.

Tomáš Hurt seznámil přítomné s no-
vinkami v programu Ekonomická sprá-
va oddílu (ESO). Předvedl i praktickou 
ukázku možností softwaru vhodného 
pro vedení oddílové administrativní 
a účetní agendy. Program je pro oddí-
ly dostupný za výhodnou cenu. „ESO 
obsahuje samozřejmě účetní modul, 
což je gros celého programu – s tím, 
že máme možnost mít jednoduché 
účetnictví, nebo podvojné. Oddíl si vy-
bere, které chce používat, a to druhé si 
vypne,“ přiblížil podstatu Tomáš Hurt. 

Demo-přístup do ESA je na internetové 
adrese: eso.skeleton.cz.
O novinkách v letošním projektu 72 ho-
din informoval místopředseda ČRDM 
Ondřej Šejtka. Pátý ročník proběhne 
13.–16. října 2016. „Chtěli bychom 
letos trošku zvýšit servis pro zapoje-
né organizace tak, aby to pro ně bylo 
atraktivní,“ řekl Ondřej Šejtka. 
Vyzval zároveň členská sdružení ČRDM 
k hojné účasti na dílčích dobrovolnic-
kých akcích konaných v rámci projek-
tu po celé republice. Místopředseda 
ČRDM rovněž prezentoval statistické 
údaje týkající se využití pojištění a roz-
bor úrazovosti, jež ve spolcích České 
rady klesla. Přítomné seznámil také 
s plánovaným rozšířením interaktivní 
mapy v rámci projektu Kamchodit.cz.

O záměru obnovit činnost Zahraniční 
komise ČRDM pohovořila Zuzana Va-
něčková, delegátka ČRDM v Evropském 
fóru mládeže (EFM). „Jedním z velkých 
impulzů je i to, že letos se koná Euro-
pean Youth Events, akce pro sedm 
a půl tisíce mladých lidí,“ řekla. EFM 
nyní podle ní vytváří pracovní plán na 
další dva roky. „Bylo by skvělé, kdyby se 
členské organizace zapojily do utváře-
ní priorit, právě i na evropské úrovni,“ 
míní Zuzana Vaněčková. Zahraniční ko-
mise se má sejít 5. května.
Blok zahraničních informací doplnil 
zástupce ČRDM v Radě Evropy Jan Hu-
sák. „Co může být praktické pro nás? 
Existuje také evropská nadace pro mlá-
dež, kde můžete žádat o prostředky na 
mezinárodní akce, když spolupracuje 
se čtyřmi a více zeměmi v rámci Rady 
Evropy. Stejně tak, pokud byste chtěli 
realizovat jako samostatná organizace 
nějaké mezinárodní aktivity v evrop-

ských centrech pro mládež ve Štrasbur-
ku nebo v Budapešti,“ nastínil některé 
možnosti Jan Husák.
Zmínil se rovněž o česko-německé 
spolupráci; tematickou prioritou v ná-
sledujících třech letech je podpora 
občanského vzdělávání na památných 
místech.
Pokud jde o projekt Strukturovaného 
dialogu s mládeží, mezi jeho priority 
momentálně patří inkluze, spočívající 
v zapojování co nejširšího spektra mla-
dých lidí do aktivního života.
Předseda ČRDM Aleš Sedláček nastínil 
aktuální témata, jimiž se ČRDM zabývá 
v legislativní oblasti. Zmínil se přitom 
mj. o navrhované novele mysliveckého 
zákona, respektive jeho části týkající 
se omezení vstupu do lesa. Upozornil, 
že dnes neexistuje zcela jasný výklad, 
jakým právním úkonem by k uzavírání 
(částí) lesa mělo docházet. V poslední 
době se nejčastěji používalo naříze-
ní obecné povahy, k němuž odkazuje 
i chystaná novela. Uživatelé uzavírané 
části krajiny se přitom podle novely sice 
mohou zapojit do příslušného správní-
ho řízení, ale víceméně jen teoreticky. 
„Problém té novely je, že zároveň říká: 
zkrátíme lhůty pro participaci veřej-
nosti na minimum, čili ta se v podstatě 
vyloučí,“ soudí Aleš Sedláček. Novela 
trpí podle něj i tím, že v ní není uvede-
na četnost použití tohoto nástroje, což 
v extrému může vést i k dlouhodobému 
uzavření lesa bez toho, že by se k tomu 
mohla veřejnost vyjádřit.

Dětských organizací se daná problema-
tika úzce dotýká, především s ohledem 
na tu část jejich programové náplně, 
jež se odehrává v přírodě (výpravy, letní 
tábory apod.). „Náš návrh je: ano, ak-
ceptovat sjednocení použití zmíněné-
ho právního nástroje, ale samozřejmě 
nechat ho v té maximální možné míře 
participace, aby se veřejnost mohla za-
pojovat do těch řízení, a délku uzavírky 
omezit na tři měsíce,“ shrnul postoj 
Představenstva ČRDM k novele mysli-
veckého zákona Aleš Sedláček.

Jiří Majer 

Jejich přijetí náleží ke konkrétním výsledkům 44. Valného shromáždění 
České rady dětí a mládeže (ČRDM), konaného 21. dubna 2016 v zasedací 
místnosti v budově odborových svazů SMOSK na pražském Senovážném 
náměstí. 
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Čtyři tucty lidí z celého světa se sešly 18. května 2016 na Kaprálově mlýně 
na Brněnsku. Skautské středisko ekologické výchovy hostilo celosvětový 
skautský seminář o ekologické výchově.

Ten se pravidelně koná jednou za 
tři roky, Kaprálův mlýn ve své snaze 
o jeho pořádání uspěl v konkurenci 
skautských ekologických základen 
z Austrálie, Tchaj-wanu a Dánska.
Dorazili například skautští vedoucí ze 
Spojených států, Kanady, Austrálie, 
Tchaj-wanu, Dánska, Filipín, Kosta-
riky či Pákistánu. Zhruba čtyřicítka 
účastníků z dvaceti zemí zůstala na 
Brněnsku až do neděle 22. května. 
Podle ředitele Kaprálova mlýna 
a hlavního pořadatele mezinárod-
ního semináře Michala Medka se 
hlavní téma setkání týkalo inovace 
světového skautského environ-
mentálního programu. Diskutovalo 
se o tom, jak program v různých 
zemích funguje a jak ho například 
rozvíjet v zemích, kde zatím tak silně 
zavedený není. 

„Kaprálův mlýn je aktivní ve světovém 
skautském environmentálním pro-
gramu dlouhodobě. Na loňském 
světovém Jamboree v Japonsku jsme 
zajišťovali programy pro skautky 
a skauty z celého světa, také jsme 
se zúčastnili předchozích seminářů 
v zahraničí,“ vyjmenoval Michal  
Medek důvody, které podle něho 
vedly Světovou organizaci skautského 
hnutí k výběru Kaprálova mlýna. „Byli 
jsme Světovou organizací skautského 
hnutí dokonce citovaní jako mo-

delový projekt, jak se skautská zá-
kladna může stát ekologicky šetrnou. 
Jsme takovou výkladní skříní,“ dodal.

Středisko ekologické 
výchovy 
Kaprálův mlýn 
funguje od září 2012
Nabízí zázemí nejen pro skautské ak-
tivity, ale i pro školy a mládežnické 
kolektivy, kterým nabízí výukové pro-
gramy na téma přírody a ekologie. 
Zároveň je mezinárodní skautskou 
základnou, na níž působí dobrovol-
níci z různých zemí. Kaprálův mlýn 
je prvním střediskem v postkomu-
nistických zemích, které získalo 
světovou značku kvality SCENES 
(Scout Centres of Excellence for Na-
ture and Environment).

Junák – český skaut

Více na www.kapraluvmlyn.cz

Na Kaprálově mlýně se sešly špičky 
ekovýchovy ve světovém skautském hnutí
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Čeští skauti takovéto setkání organizo-
vali po dvanácti letech. Pro účastníky 
setkání byla připravena řada aktivit, 
workshopů a především her a soutěží, 
kterých se účastnily týmy v mezinárod-
ním složení.

Hlavními cíli projektu bylo zdokonalo-
vání tzv. soft skills, jimiž jsou například 
zlepšování týmové spolupráce a komu-
nikace v cizím jazyce. Jazykové schop-
nosti si mohli účastníci zdokonalit hned 
v několika aktivitách, z nichž tou zají-
mavější byla bezesporu tzv. „mnoho-
jazyčná křížovka“. Díky ní si účastníci 
vyměňovali jazykové znalosti v rámci 
svých mezinárodních týmů při řeše-
ní důmyslného rébusu. Na aktivitách 
skauti spolupracovali s řadou zajíma-
vých institucí, například s Ligou vozíč-
kářů, která nám pomohla zprostředko-
vat exkurzi do světa jiné perspektivy. 
Dále se mezi aktivitami objevil moder-
ní sport s obřím míčem, tzv. Kinball.
Na programu nechyběl ani výlet do 
okolí tábořiště s prohlídkou města Ja-
roměře, který doplnila řada stanovišť 
s aktivitami cílenými na týmovou spolu-
práci a řada zajímavých večerních kon-
certů, včetně mezinárodního Food Fes-
tivalu. „Jednotlivé oddíly si na tábořišti 
vaří samy, což je základem oblíbeného 
Food Festivalu, kdy mají účastníci mož-
nost vzájemně ochutnat vlastnoručně 
uvařené národní pokrmy a přiučit se 

nové netradiční recepty,“ uvedl Lukáš 
Šlehofer, hlavní organizátor akce.
Program skauti nachystali také pro ve-
řejnost, během soboty 14. a neděle 
15. května byly připraveny aktivity na 
různých místech Jaroměře, kde ná-
vštěvníci měli možnost poměřit své síly 
a dovednosti s účastníky Intercampu. 
U skautské klubovny v Masarykových 

sadech v Jaroměři byl k dispozici infor-
mační stan.
Účastníků letos byly tři tisícovky: 
z Česka, Německa, Nizozemska, Fran-
cie, Británie, USA, Belgie, Švýcarska, 
Slovenska, Itálie, Rumunska, Polska 
a Ukrajiny. Tradice Intercampů sahá až 
do roku 1966.

Junák – český skaut

Více na www.intercamp2016.cz

V areálu bastionové pevnosti Josefov na okraji východočeské Jaroměře se 
od pátku 13. května 2016 konalo čtyřdenní mezinárodní setkání pro více než 
3000 skautů a skautek ve věku 11 až 16 let. 

Na jaroměřském Intercampu se potkaly 
tři tisíce skautů a skautek ze 13 zemí
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Za každou zapojenou organizaci se 
účastní pět pracovníků s mládeží a pět 
mladých lidí. Náplní činnosti účastní-
ků je vývoj a testování nových metod 
vzdělávání v mezinárodním kolektivu. 
Jejich aktivita bude probíhat jak na 
třech mezinárodních setkáních (po jed-
nom v každé zemi), tak i v době mezi 
nimi na národní a lokální úrovni. Výstu-
pem projektu má být „vzdělávací stez-
ka“ ve formě publikace (dostupné v tiš-
těné i elektronické podobě) a dalších 
nástrojů, které poskytnou organizacím 
pracujícím s mladými lidmi metodi-
ku vzdělávání ke zvyšování sociálních 
a občanských kompetencí včetně jejich 
ověření.
Inovativnost projektu spočívá nejen 
v očekávaném výstupu a jeho formách, 
ale hlavně v rovnocenném zapojení 
všech účastníků (jak pracovníků s mlá-
deží, tak samotné mládeže) do tvorby 
výstupu. Tedy mladí lidé budou přímo 
vytvářet metody pro vzdělávání dalších 
mladých lidí.

První mezinárodní setkání se odehrálo 
ve dnech 25. až 29. dubna 2016 v pol-
ské Vratislavi. Program semináře se to-
čil zejména kolem metod neformálního 
vzdělávání. Po nezbytném vzájemném 
seznámení účastníků, představení zá-
měru projektu a programu setkání 
účastníci diskutovali v tzv. World Cafe 
o historii občanské společnosti v jejich 
zemích, o tom, co jsou sociální kompe-
tence a jak se získávají, co zajímá mladé 
lidi v současnosti, co je pro ně důležité, 
proč se mladí lidé nezapojují do občan-
ského života a jakým způsobem se dá 
internet využít pro rozvoj občanských 
a sociálních kompetencí.
Následovalo představení předem vy-
braných vzdělávacích metod, které 
jednotlivým partnerům připadaly za-
jímavé a inspirativní pro využití v pro-
jektu. Poté si účastníci „na vlastní kůži“ 
vyzkoušeli tři metody (jednu za každou 
organizaci) s jejich následným objasně-
ním z pedagogického hlediska.
Důležitou součástí programu bylo vy-
světlení rozdílu mezi informálním, ne-

formálním a formálním vzděláváním 
a představení „učícího kontinua“ – pří-
stupu analýzy metod z hlediska jejich 
účelu, obsahu, procesu a kontextu, 
v němž jsou používány. Tento přístup 
byl využit pro „dekonstrukci“ metod 
prezentovaných dříve a k následné re-
konstrukci do podoby návrhu nových 
metod, které by sloužily stejnému úče-
lu, avšak s využitím jiného kontextu, 
obsahu a procesu.

Účastníci se dostali i mimo Vratislav, 
když ve čtvrtek vycestovali do vzdě-
lávacího centra ve vesnici Krzyzowa 
(známější pod původním německým 
názvem Kreisau), kde se dozvěděli o mi-
nulosti tohoto místa i o nabídce aktivit 
pro vzdělávání mladých lidí. Dále jim 
byly představeny způsoby ověřování 
kompetencí a znalostí dosažených díky 
formálnímu, neformálnímu i informál-
nímu učení. Jako konkrétní nástroj ově-
řování v oblasti neformálního vzdělává-
ní byl prezentován Europass-mobilita, 
který bude k tomuto účelu využíván 
i v rámci našeho projektu.

Vše, co se účastníci do té doby dozvědě-
li a naučili během setkání, pak zúročili 
v poslední části programu, kdy využili 
„učící kontinuum“ k navržení konkrétní 
vlastní metody nebo vzdělávací aktivity 

určené ke zvyšování občanských a so-
ciálních kompetencí mladých lidí, kte-
rou zrealizují a vyzkoušejí ve své zemi, 
přičemž na dalším setkání proběhne 
představení a vyhodnocení dosažených 
výsledků.
Součástí semináře ve Vratislavi byl 
pochopitelně i „neoficiální program“: 
společné večeře, prohlídka města (do-
konce jsme se během ní svezli i na la-
novce!) i trocha volného času, který 

účastníci využili k bližšímu vzájemnému 
seznámení.
Polské setkání se dle nás i účastníků vel-
mi vydařilo; účastníci se dozvěděli mno-
ho nového, do celého průběhu progra-
mu se aktivně zapojovali, přicházeli se 
skvělými nápady a konkrétními návrhy. 
Doufáme, že projekt bude pokračovat 
v podobném duchu i na dalším meziná-
rodním setkání, tentokrát v litevském 
hlavním městě Vilniusu, kam se naše 
delegace vydá koncem června 2016. Už 
nyní se těšíme.

Marek Krajči

Koncem roku 2015 se rozeběhl nový mezinárodní projekt „Spolupráce pro 
inovativní vzdělávání sociálních a občanských kompetencí“, do kterého je 
zapojena Česká rada dětí a mládeže společně s polskou nadací Umbrella 
z Vratislavi a Litevským centrem mládeže z Vilniusu. Jak je zřejmé již 
z názvu, v projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských 
a sociálních kompetencí mladých lidí.

Stezka ke kompetencím se začala rozvíjet

S podporou programu 
Evropské unie Erasmus+
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Není to týden školy navíc. Je to Discover
Myslíte si, že to bude týden školy navíc? Omyl, bude to týden, který strávíte 
s úžasnými lidmi, prožijete nezapomenutelné chvíle a spoustu se toho 
dozvíte. I o sobě.

Rozhovor s Matějem Bajgarem, spolu-
organizátorem a lektorem Letní aka-
demie Discover

Letní akademie Discover je podle we-
bové prezentace projektem, který 
umožňuje středoškolákům na týden 
zažít atmosféru nejlepších univerzit 
a snaží se jim zprostředkovat hodnoty 
poznávání, občanství a rozmanitosti. 
O které univerzity se jedná?
S nápadem uspořádat Discover přišlo 
v roce 2010 několik slovenských kama-
rádů, z nichž většina tehdy studovala na 
univerzitě v Oxfordu. Discover je taky 
částečně inspirovaný oxfordskou letní 
akademií pro středoškoláky, kde jedna 
ze zakladatelek Discoveru v létě 2010 
učila. Nejvíce tedy Discover čerpá z at-
mosféry oxfordských a cambridgeských 
kolejí. Řada našich lektorů ale studo-
vala i na dalších univerzitách – Harvar-
du, University College London, London 
School of Economist, Amsterdamské 
univerzitě, ale také Karlově nebo Ma-
sarykově univerzitě – a každý z nich na 
Discover přináší něco z vlastních zku-
šeností. To, čím se inspirujeme, ovšem 
nejsou slavná jména. Je to nadšení pro 
studovaná témata, kterým jsou právě 
kvalitní univerzity nabité. A také pro-
středí, kde spolu vyučující a studenti 
diskutují jako sobě rovní, a to nejen 
během kurzů, ale také na obědě, večer 
u ohně a vůbec v každé volné chvíli.

Jaké oblasti výuky se těší největšímu 
zájmu účastníků Letní akademie?
Dlouhodobě nejpopulárnější jsou kur-
zy, které zajímá fungování lidského těla 
a mysli: neurověda, psychologie a me-
dicína. Podstatné ale je, že si každý na-
jde to svoje. Ať už je to právo, historie 
nebo fyzika. Snažíme se také posilovat 
umělečtěji zaměřené předměty: lite-
raturu, výtvarné umění a letos poprvé 
také filmovou tvorbu.

Kdo je typickým účastníkem Letní aka-
demie?
Naše účastníky spojuje to, že je baví 
poznávat, jak svět funguje. Chtějí se 
rozvíjet, diskutovat o tématech, o kte-
rá se zajímají, a zlepšovat svět kolem 
sebe. Zároveň je ale každý účastník jiný. 

Někoho baví hodiny probírat výhody 
a slabiny různých politických systémů, 
jiný dá přednost čtení poezie nebo 
diskusi o umělé inteligenci. Někdo je 
z věhlasného pražského gymnázia, jiný 
z menšího města na východním Sloven-
sku. Někdo má jasno, co chce studovat 
na vysoké škole, jiný vůbec netuší. Ale 
právě i tato pestrost dělá Discover tak 
zajímavým.

V čem je projekt Letní akademie je-
dinečný, co ho podle Vašeho názoru 
odlišuje od „běžné“ školy nebo letní 
vzdělávací akce? 
Zásadní rozdíl proti normální škole je, 
že na Discover jedou všichni dobrovol-

ně, objevovat obor, který si sami vybra-
li a který je zajímá. Také výuka probíhá 
v malých skupinkách a převážně formou 
diskuse, experimentů a modelových si-
tuací. Účastníci si můžou vyzkoušet na-
příklad roli obhájce či žalobce u soudu, 
obchodování na burze nebo pilulky, po 
kterých přestanou cítit kyselou chuť. 
Tento pokus se koná na neurovědě – 
studenti pak jí citrón a pochvalují si, jak 
je sladký!
Od jiných letních akcí se také Disco-
ver liší širokou nabídkou kurzů. Nevím 
o žádné jiné akademii v Česku nebo na 
Slovensku, kde by mohli středoškoláci 
zároveň zkoumat ekonomii i medicínu. 
A tato pestrost také přináší možnost 
dozvědět se něco i o jiných oborech, 

než o těch, na které se běžně zaměřuji.

Letos v létě poprvé otevíráte i meziná-
rodní turnus. Můžete tuto informaci 
trochu rozvést? 
Po menším „průzkumu trhu“ jsme došli 
k tomu, že náš koncept letní akademie, 
kde mladí lidé, kteří měli příležitost 
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studovat na špičkových univerzitách, 
předávají své zkušeností zvědavým 
středoškolákům, není jedinečný pouze 
v československém prostoru, ale i v šir-
ším regionu. Proto jsme se vedle dvou 
československých turnusů rozhodli po-
prvé otevřít i mezinárodní turnus. Pro-
běhne v angličtině a už nyní máme při-
jaté uchazeče z asi deseti různých zemí. 
Věřím, že mezinárodní rozměr Discover 
dále obohatí. A třeba Discover někoho 
z našich zahraničních účastníků nebo 
lektorů tak nadchne, že založí podob-
nou akademii i ve své zemi!

Mezi podporovateli projektu je uvede-
na i Asociace debatních klubů České 
republiky, náležící k členským orga-
nizacím České rady dětí a mládeže. 
V jakém rozsahu a jakou formu s ADK 
spolupracujete?
Discover od počátku organizujeme pod 
hlavičkou Slovenské debatní asociace, 
tedy slovenské obdoby ADK. Nabízíme 

kurzy debaty pro začátečníky a pro po-
kročilé a máme mezi absolventy i lekto-
ry řadu debatérů. ADK nám už řadu let 
pomáhá Discover propagovat mezi svý-
mi členy a letos nám také štědře nabíd-

la pomoc se zařizováním víz pro účast-
níky ze zemí mimo Evropskou unii.

Překlad výrazu „Discover“ odkazuje 
k objevování, nalézání, vypátrání… 
Co jste během svého působení v Letní 
akademii objevil Vy osobně?
Ke svému překvapení jsem objevil, že 
mě vedle čistě intelektuálních činností 
také nesmírně baví něco konkrétního 
vymýšlet a organizovat. A také jsem po-
chopil, že nejlepší věci vznikají ne z vůle 
jednotlivců, ale spoluprací lidí, kteří se 
liší ve svých dovednostech a zaměře-
ních, ale sdílí klíčové hodnoty a vzájem-
ně se respektují. 

Chtěl byste informace o projektu Letní 
akademie na závěr ještě nějak doplnit, 
rozšířit či zpřesnit?
Koho Discover zaujal, ať neváhá a naťu-
ká do prohlížeče www.discover.sk!

Za rozhovor poděkoval Jiří Majer

Březový lístek je ocenění, které si mezi 
sebou v České republice navzájem udě-
lují vedoucí dětských oddílů za práci 
s dětmi a pro děti. 
Jozef Kirchmayer  – 
„Dodo“ 
(světle modrý BL)
1. V jaké organizaci působíš, co s dět-
mi děláš a co tě na práci s dětmi baví?
Pôsobím v Detskej organizácii Yeti 
v Bratislave, občianskom združení, 
ktoré organizuje tábory, víkendové 
pobyty a jednodňové  aktivity pre deti 
vo veku  6–15  rokov. Tejto činnosti  sa 

venujem viac ako 20 rokov, začínal som 
v Pionieri, neskôr v Turistických oddie-
loch  mládeže, prešiel som Domom detí 
a mládeže, neskôr Centrom  voľného 
času a na záver som našiel partiu skve-
lých ľudí a nadšencov, s  ktorými sme 
sa rozhodli vytvoriť vlastnú organizáciu 
a ponúknuť deťom  všetko, čo  vieme, 
ak budú mať záujem a budú chcieť 
plnohodnotne  využiť svoj volný čas. 
A bol to správny krok.

2. Při jaké příležitosti jsi dostal svůj po-
slední BL a co to pro tebe znamená?
Vďaka niekoľkoročným skúsenostiam 
už dnes viem, že práca s deťmi a mlá-
dežou je nesmierne náročná, ale zá-
roveň úžasná. Pomáhať pri formovaní 

osobnosti človeka je činnosť, ktorá je 
vďačná a skvelá. Ja som si to uvedomil 
až po rokoch, keď som začal stretávať 
našich členov, ktorí medzitým odrástli, 
založili si rodiny a majú deti, ale na nás 

Březové lístky 12
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a naše tábory spomínajú a radi sa do-
dnes stretávame.

Připravili Kateřina Palová a Jan Burda

Březový lístek 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. 
Informace a pravidla udělování BL  
na adrese www.brezovylistek.cz a na 
www.facebook.com/brezovelistky

Cestování s kartou EYCA šetří nejen kapsu, 
ale i rozvíjí ducha i tělo :)
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Prázdniny klepou na dveře, a pokud se 
chystáte cestovat do zahraničí, rádi by-
chom vás seznámili s pár zajímavými 
nápady spojenými s kartou EYCA, prů-
kazkou pro mladé lidi z celé Evropy od 5 
do 30 let. S touto kartou totiž dokážete 
na cestách výrazně ušetřit.
Míst, kde to lze, je velké množství, vybí-
ráme proto jen pár tipů. Seznam všech 
slevových míst najdete na našich we-
bových stránkách www.eyca.org, popř. 
na stránkách jednotlivých členských 
zemí EYCA.

Ve Španělsku ušetříte při cestování 
samotném. Slevu poskytují španělské 
železnice RENFE, a to ve výši 20% na 
jednosměrný lístek. Sleva se týká všech 
druhů vlaků a platí pro držitele od 14 
do 26 let. V Barceloně si můžete levně-
ji prohlédnout Basiliku de la Sagrada 
Família, muzeum na Camp Nou nebo 
muzea Casa Batló a Casa Gaudí. V Mad-
ridu, kromě množství levnějších kultur-
ních vstupů (např. 30% sleva v Museo 
Atlético de Madrid, 7€ při vstupu do 
Museo del Prado), můžete EYCA kar-
tu využít třeba při rezervaci levnějšího 
ubytování.
Skotsko platí za jednu z nejkrásněj-
ších zemí vůbec. Žije tam také největší 
procento držitelů karet EYCA na 100 
obyvatel. Pokud se rozhodnete poznat 
nezpochybnitelné přednosti skotské 
přírody, spolehněte se na „Scottish 
Youth Hostels Association (SYHA)“, ve 
více než 60 hostelech napříč Skotskem 
můžete díky své kartě EYCA/Young Scot 
čerpat 10% slevu.
Itálie je dle různých průzkumů mezi 
Čechy čtvrtou nejnavštěvovanější zemí. 
Zřejmě je to proto, že si zde snad každý 
najde to své, od památek, moře a hor 
přes zábavu až po nejlepší pizzu a těs-
toviny na světě. Navíc je to co by kame-
nem dohodil. A protože Itálie je další 
z mnoha evropských zemí, ve které je 
EYCA karta, zde známá jako Carta Gio-
vani, velmi populární, přinášíme vám 
pár tipů, jak si s ní cestu do Itálie co nej-

více užít. Vydáte-li se do měst jako jsou 
Řím, Florencie, Pisa, Benátky, zkuste si 
vybrat z nabídky zlevněného ubytování. 
Je libo ubytování nedaleko Vatikánu? 
Není problém – hotely a hostely, které 

slevy poskytují, se nacházejí většinou 
v samotném centru města a poskytují 
slevy až do výše 25%. Kartu využijete 
i při vstupech do většiny muzeí. Pokud 
studujete a vlastníte studentskou verzi 
karty, ušetříte prakticky všude. Vstup 
do Sixtinské kaple za polovic (ušetříte 
8 EUR), to už se přece vyplatí! Nebo si 
půjčte kolo či segway a projeďte si měs-
ta křížem krážem. Večer můžete na-
vštívit některou z našich partnerských 
restaurací a užít si tu pravou Itálii. Vše 
díky EYCE samozřejmě výrazně levněji. 

Další, podrobnější informace s mož-
ností vlastního objednání najdete na: 
http://www.eyca.cz/eyca-tip/nejvy-
hodnejsi-cestovni-pojisteni-v-cr-jen-s-
kartou-eyca  

Tým EYCA

Připomínáme, že s EYCA kartou se můžete 
i velmi výhodně pojistit 
Pojištění díky kartě EYCA má mnoho výhod:
• pojištění platí na celém světě (kromě České republiky) 
• neomezený počet vycestování 
• délka jednoho pobytu v zahraničí může být 45 nebo 180 dnů nepřetržitě při 
velevýhodných cenách již od 190 Kč/45 dnů u typu „basic turista“ po  390Kč/45 
dnů u pojištění „standard sport“
• můžete si vybrat rizikovou skupinu Turista nebo Sport, podle toho, jaké akti-
vity v zahraničí provádíte 
• neomezená asistenční služba v českém jazyce je klientům k dispozici NON-
STOP 
• online nahlašování pojistných událostí z pojištění léčebných výloh v zahraničí 
• pojištění lze sjednat pro všechny typy karet EYCA 
• platnost pojištění může být až 365 dní (maximálně však do doby platnosti vaší 
EYCA karty)

Chcete si užívat svět i vy? S naší Ev-
ropskou kartou mládeže (European 
Youth Card) je to hned snazší. EYCA 
karty jsou mezinárodní identifikační 
a slevový průkaz pro mladé lidi ve 
věku 5–30 let, a to jak pro studenty, 
tak nestudenty. Zajímavé možnosti 
přináší využití karet EYCA v nezisko-
vých organizacích a ve školách.

 „Cestování je moje vášeň, ale pro 
mladého člověka není snadné se-
hnat dost peněz na všechny cestova-
telské sny. Mým aktuálním snem je 
Alhambra – středověký komplex pa-
láců a pevností maurských panovní-
ků na jihu Španělska. S EYCA kartou 
ušetřím při vstupu 5 EUR,“ prozrazu-
je Linda. 
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Petr Himmel
společník nakladatelství Garamond

Poprvé v životě jsem zavítal na Kanárské 
ostrovy. Moje představa o opékajících 
se severních sousedech u bazénů se za-
čala plnit ve stejném okamžiku, jak se 
plnilo břicho letadla cestujícími a jejich 
kufry na kolečkách. Se ženou jsme měli 
v batozích hlavně pohorky a kraťasy, ale 
byly tam i plavky a opalovací krémy, to 
přiznávám. 
Na ostrově Gran Canaria stačilo opus-
tit řetězec hotelů na pobřeží a vydat se 
do hor, kde se tyčí místo slunečníků jen 
palmy, kaktusy a metrové pampelišky. 
Na západě je pak neodolatelná pláž Gui 
Gui. Kouzlo této kilometr dlouhé prázd-
né pláže spočívá v tom, že je nepřístup-
ná. Autem ani žádnou jinou dopravou 
se k ní nedostanete, musíte hezky po 
svých zdolat 400 výškových metrů na-
horu a pak 500 metrů dolů, pěkná dři-
na ve vedru, ale Gui Gui se vám odvděčí 
osamocenou krásou, kolem padají ost-
ré útesy do moře. Pár turistů tam přeci 
jen bylo, ale každý měl vedle baťohu 

pořádné pohory, protože bez nich se 
na Gui Gui nedostanete.

Martina Karásková 
Balzarová
potápěčka, fotografka a mořská 
bioložka

To je velmi těžká otázka, protože 
abych pravdu řekla, tak těch zážitků 
je strašná spousta :) Jedním z těch 
novějších je určitě moje setkání 
s kladivouny. Bylo úžasné být ve vodě 
obklopená téměř stovkou cca dvou 
až čtyřmetrových kladivounů. Nád-
herná majestátní zvířata. Určitě je 
to jeden z mých nejsilnějších zážitků. 
Zejména i proto, že tito žraloci jsou 
na pokraji vyhynutí. Již dnes je velmi 
těžké je vidět živé v jejich přirozeném 
prostředí a je dost pravděpodobné, že 
další generace už je bude znát pouze 
z obrázků. A bohužel nejenom je, ale 
i spoustu dalších úžasných živočichů. 
Každé takové setkání je tedy pro mě 
zároveň často i velmi smutné.

Jiří Růžička 
ředitel Gymnázia Jana Keplera

Zbrousil jsem za dlouhá léta života sko-
ro celou zeměkouli a těžko označit něco 
za silnější prožitek než ostatní. Himála-
je, Patagonie, Dolomity, Aljaška, skály, 
kolo, freeride, velkoměsta, divočina… 
Co je víc?  
Ale těžko něco překoná zážitek z cesty 
na Yukon – území velké jak dvě Fran-
cie, na kterém žije pouze třicet pět tisíc 
lidí. Z toho víc než dvě třetiny v hlavním 
městě… 
Pokud chcete poznat, co to znamená 
liduprázdná divočina, jeďte tam! Pokud 
chcete vědět, jaké to je být stovky kilo-
metrů sám, odkázaný jen na své zkuše-
nosti a síly, pozorovat při práci bobry, 
závidět totální svobodu orlům krouží-
cím nad vámi, chytat v průzračné vodě 
lososy, sedněte na kánoi a sjíždějte ale-
spoň týden Yukon River.
Takový pocit volnosti, svobody a zod-
povědnosti sám za sebe jsem nepoznal 
nikde jinde. Chtěl bych se tam někdy 
vrátit.

K jakému zážitku ze zahraničí 
se ve vzpomínkách rádi vracíte?

Letos Letos na podzim hodlá Česká rada 
dětí a mládeže (ČRDM) již popatnácté 
předat vytipovaným laureátům svoji vý-
roční Cenu Přístav. Znovu se Vám tedy 
otevírá možnost navrhnout na zmíněné 
ocenění právě toho „svého“ ochotného 
úředníka nebo úřednici, politika či poli-
tičku nebo představitele firmy přívětivé 
k dětským a mládežnickým spolkům.

Kandidátní návrhy na udělení Ceny Pří-
stav totiž podávají organizace, jejichž 
programovou náplní je práce s dětmi: 

spolky, domy dětí a mládeže, školní 
družiny či kluby – s tím, že navrhovatelé 
musejí být nejméně tři.
ČRDM přijímá návrhy na udělení Ceny 
Přístav 2016 do30. června; laureáti pak 
budou slavnostně vyhlášeni na podzim. 
Zájemci naleznou bližší podrobnosti 
o Ceně Přístav včetně pravidel pro její 
udílení na adrese pristav.crdm.cz

Cena Přístav 2016
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#EYE2016 – Evropské setkání mládeže, Štrasburk;  mladí lidé v debatě 
s místopředsedkyní Evropského parlamentu  Sylvií Guillaume (foto Michala K. Rocmanová, nahoře) 

Mezinárodní skautské setkání Intercamp 2016  (foto Romana Hašková, dole)

Fotogalerie Archy


