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Nejkrásnější místo na světě…

Další ročník letních táborů je za námi. 
I letos se jich po celé České republice 
uspořádalo na několik tisíc. 
Mnohé z nich pořádaly tradiční 
organizace dětí a mládeže. Jaký 
tábor byl však nejlepší? Dá se na 
takovou otázku vůbec odpovědět? Mys-
lím, že ne.
Za dobu, co se kolem dětských organiza-
cí točím, jsem jich měl možnost navštívit 
mnoho. Některé byly u vody, jiné hlubo-
ko v lesích, došlo i na tábory umístěné 
v areálu rekreačního střediska. Všechny 
měly ovšem jedno společné, byly krásné! 
A vskutku krásnými je dělalo to opravdo-
vé nadšení lidí, které kolem nich tak nějak 
vířilo.
Je totiž koneckonců jedno, kde se ten kte-
rý tábor konal, jestli v dřevěné chatičce, 
v podsadovém stanu, v týpí nebo jen tak 
pod plachtou, pod širákem… Pro všechny 
jeho dobrovolné vedoucí totiž bylo právě 
to jejich místo tím nejkrásnějším místem 

na celém světě. Nikdy bych s nimi 
nechtěl polemizovat o tom, 

které že to místo je nejhez-
čí, protože i já mám přece 
své nejkrásnější místo na 
světě.

Co ale dělá nějaké místo 
nejkrásnějším místem na 

světě? Je to šumění lesa? Zur-
čení vody? Nebo snad vzdále-

nost od civilizace? Ne, myslím, že to jsou 
hlavně zážitky. Z každého tábora, který 
jsem navštívil, totiž dýchalo tolik prožitků, 
emocí, každý strom v okolí zažil už tolik 
úsměvů, radosti, ale i slz zklamání, třeba 
z prohrané hry, že vlastně nebylo důležité, 
kde daný tábor zrovna stál.
Přeju i vám všem, abyste měli to své nej-
krásnější místo na světě, abyste o něj ne-
přišli anebo abyste ho právě třeba našli – 
a abyste na něm byli rádi!

Ondřej Šejtka
místopředseda České rady dětí a mládeže
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Vzpomínky na léto
Další sezóna letních táborů se pomalu stává vzpomínkou. 
V myslích dětí možná první, druhou, třetí… Někteří naši 
vedoucí mají takových vzpomínek nastřádáno i za desítky let. 

Mnozí s tím samým oddílem, od dítěte 
až po „zkušeného kmeta“. Za ty roky 
se změnilo vše kolem nás a samozřej-
mě i tábory, ale jsou i věci, které jsou 
na nich stále stejné. Pionýrské tábory 
jsou pořád společným dobrodružstvím 
s partou kamarádů, školou samostat-
nosti i práce v týmu, šancí vyzkoušet 
a zažít věci, které prostě jinde nena-
jdete.
Není proto nic překvapivého, že když 
jsme loni slavili 25. výročí obnovení Pi-
onýra a ptali se různých 
osobností na jejich 
vzpomínky na pio-
nýrská léta, mnoho 
z nich zmiňovalo 
právě tábory…

Důležité byly vždy tábory. Nevím, jak 
se to bere dnes, ale pro nás to byl vždy 
absolutní vrchol roku. Na tábory jsem 
jezdil strašně rád – a to nejen na ty pio-
nýrské. Poprvé jsem jel již v první třídě, 
a to na zimní tábor přes Silvestra. Od té 
doby jsem jezdil na vše, co šlo. Váno-
ce, „pololetky“, „jarky“, minimálně na 
dva turnusy v létě a pochopitelně „pod-
zimky“. Díky tomu, že jsem nejezdil 
jen s Pionýrem, mohl jsem srovnávat. 
A navíc jsem se mohl předvést, proto-
že jsem znal vždy hry „odjinud“. Takže 
jsem brzy začal i pomáhat s organizo-
váním her a večerů. Organizování, to už 
je vlastně další věc, kterou mě Pionýr 
naučil. A samozřejmě vystupování před 
ostatními. Od té doby jsem si na to tisíc-
krát vzpomněl.

Roman Petrus, starosta Prahy 8

U nás byl fenoménem tábor v Kame-
ničkách u Hlinska, který pořádala Pi-

onýrská skupina při ZŠ v Borohrádku. 
Vždycky jsem se těšil na léto k rybníku 
Groš, pod stan s podsadou, prostě na 
skvělých čtrnáct dní pod Volákovým 
kopcem. Fantastické bylo, že i po roce 
89 se na toto místo pořád jezdilo, po-
řád pod Pionýrem, neustále jsme mohli 
soupeřit s táborem z Chrasti a Pardubic 
a užívat letních dnů. 

David Joska, starosta obce Čermná nad Orlicí

Pionýr pro mě v mých dětských letech 
byly především tábory, na 

které jsem jezdil, a klub 
průvodců Prahou, kam 
jsem několik let chodil. 
Pokud dobře počítám, 
tak jsem mezi rokem 

1982 a 1990 (v létě 1991 už jsem odjíž-
děl dělat doktorát do 
Pittsburghu) stihl 
nejmíň jedenáct 
táborů. Vzpo-
mínám na pár 
silných zážitků: 
jako například 
puťák v šíleném vedru, pravidelné spaní 
pod širákem, ploužáky na táborových 
diskotékách, natažené paže svírají děv-
čátka daleko od těla… Těch vzpomínek 
je vodopád! Ať žije každý, kdo se snaží 
pracovat s dětmi. 

Miroslav Singer, český ekonom, 
bývalý guvernér České národní banky

A co letošní tábory?
Stejně jako v posledních letech byly 
pionýrských letních táborů zhruba čty-
ři stovky a nezastavil se ani pozvolný 
nárůst počtu našich táborníků – přes 
21 000. Letos se zúročila snaha o prá-

ci s takzvanou kategorií 15+, přibývalo 
hlavně instruktorů a mladých vedou-
cích ve věku 16–26 let. Ale stejně jako 
při všech ostatních aktivitách pionýra 
jde především o děti. Pro ně byla namí-
chána opravdu pestrá nabídka, mohly 
se vydat na napínavou plavbu na moře, 
do pohádky, natáčet filmové trháky 
v Hollywoodu, stavět egyptské pyra-
midy, hledat zvířata pro zoologické za-
hrady, ale také sportovat, hrát airsoft, 
a tak by mohl výčet hodně dlouho po-
kračovat. A samozřejmě v něm nechybí 
tábory inspirované 700. výročím naro-
zení Karla IV. 

Něco navíc: 
BESIP jede na tábor
Zvláštností letošních letních pionýr-
ských táborů byla také akce „BESIP 
jede na tábor“. Při ní krajští koordiná-
toři BESIPu navštívili přes pětadvacet 
táborů, kde dětem vysvětlovali, jak 
se správně chovat na přechodu pro 
chodce, kdy mohou už bez doprovodu 
samy na kole na silnici nebo jak pou-
žívat reflexní prvky. Zajímavé také byly 
tzv. alkoholové brýle, věrně napodo-
bující vidění v opilosti, a každý si tak 
může ověřit, čeho všeho je člověk (ne)
schopný pod vlivem alkoholu. Součás-
tí této iniciativy byla také soutěž pro 
děti, v níž soutěžní úkoly správně vy-
řešilo 465 táborníků! Ve čtvrtek 15. 9. 
z nich paní Judita Stuchlíková z Minis-
terstva dopravy a pan Milan Vaníček, 
koordinátor BESIP pro ČR, vylosovali 
20 výherců, kteří získali věcné ceny vě-
nované BESIPem a Pionýrem.

Jakub Kořínek
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TOM Kadao v Banátu
TOM KADAO zakončilo letní prázdniny báječným týdnem 
v pěti českých vesnicích v rumunském Banátu.

První noc jsme strávili jízdou v autobu-
se a v sobotu ráno jsme dojeli na mís-
to – Sasca Romana. Bylo teplo, slunko 
pálilo. První dva dny se šlo „natěžko“, 
jelikož by se autobus na některá místa 
nedostal, a tak jsme si sbalili potřebné 
věci a vyrazili na první túru. Šli jsme 
krásným údolím řeky Nery a potoka 
Beu. Cestou jsme míjeli skály, přechá-
zeli různé můstky a žebříky a v nepo-
slední řadě jsme také viděli vodopády! 
Nakonec jsme došli ke krasovému jezír-
ku Lacul Dracului, které stálo za to vi-
dět. Přespali jsme v kaňonu řeky.
Druhý den ráno se pokračovalo v túře 
kolem Nery přes vísku Sopotu Nou, kde 
nás čekal autobus. Mohli jsme odložit 
velké bágly a vyměnit je za batůžky. 
Koupačka a odpočinek nás připravily 
na sedmikilometrový výstup do prv-
ní vesnice Rovensko. Už když jsme se 
blížili, potkávali jsme salaše, stádo krav 
a všechno vypadalo, jako bychom se 
vrátili o několik desítek let dozadu. Pro-
stě bomba! Koupili jsme první pohledy, 

prošli se po vesničce a večeři si vychut-
nali u paní Pražákové. Večeře měla tři 
chody: kroupová polévka, prejt s bram-
bory a fakt kolosální tvarohové vdolky. 
Po těch jsme se oblizovali ještě ráno :-)
Další českou vesničkou byl Gerník. Je 
to taky největší česká vesnice v Baná-
tu. I když měl být tento pochod s krás-
nými výhledy, my měli mlhu a pršelo, 
ale i tak to stálo za to. Šli jsme kolem 
salaší a roztáčeli vodní mlýnky ,,U Pe-
tra“. V Gerníku bylo spaní domluveno 
s Frantou Kuskou. Ten nám poskytl al-

tán za školou, takže pár z nás nemuse-
lo vybalovat stany. Večeře byla doma 
u Kusků. Mají velké stavení a dva syny, 
Frantu a Lojzu. Kluci byli šikovní a hned 
nám všechno ukázali, pověděli, jak se 
dělá melounová marmeláda a jak je to 
u nich se školou a učením. Večeře měla 
tři chody: vývar, guláš s chlebem a opět 
famózní koláčko-vdolky. 
Z Gerníku jsme se vydali do Svaté He-
leny. Pořád ještě nebylo hezké počasí, 
a tak jsme chtěli dojít do vesničky co 
nejdříve. Cestou jsme zašli k ,,Turecké 
díře“, což byla velká jeskyně s kolonií 
netopýrů. Zmoklí jsme dorazili do ves-
ničky a na chvíli se schovali v místním 
obchodě – hospodě. Tom s Dibem do-
mluvili s místostarostou Petrem Hrů-
zou, že nás nechají přespat v kulturním 
domě. Což bylo super: mohli jsme si 
vysušit věci a ráno nemuseli skládat 
mokré stany. 
Ve středu byl odpočinkový den. Ces-
tou autobusem do Eibenthalu jsme 
se stavili ve vyhlášených rumunských 
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První dva týdny prázdnin tradičně, už víc než 30 let, patří oddílovému táboru 
nás, červenokosteleckých Kadetů. V té době vyrážíme za dobrodružstvím. 
A vždy si to umíme naplno užít.

Na březích Amazonky

lázních Baile Herculane. Takové ještě 
nikdo z nás neviděl… Cesta do Eiben-
thalu byla trochu děsivá, protože ser-
pentýny a úzké silnice jsou pro autobus 
smrtelnou kombinací. Ale naši řidiči to 
zvládli a zasloužili si od nás veliký po-
tlesk. Za českou hospodou U Medvěda, 
kterou zde ze staré stodoly vystavěli tři 
kamarádi, byl kopeček, na kterém jsme 
každý měli vlastní ,,terásku“ pro své 
stany. Oni tři kluci totiž pomohli Di-
bovi celou cestu naplánovat, zařídili 
ubytování ve vesnicích a výlet na Du-
naj. Za to jim moc děkujeme! Naproti 
se tyčil větší kopec, který měl z kame-
nů poskládaný nápis 
vesničky (jako 
v Hollywoo-
du), s vlaj-
kou Česka 
a Rumun-
ska. Veče-

řeli jsme u Rominy, manželky Tibiho 
Pospíšila. Knedlíčková polévka, pečená 
žebírka s bramborovou kaší. A pak? Zpí-
valo se, hrály se deskovky…
Nejdelší pochod byl ve čtvrtek, a to 
26 kilometrů do poslední námi navští-
vené vesnice Bígr. Byl krásný sluneč-

ný den a cesta uběhla rychle. 
Většinu času se šlo lesem 

a příjemnou rovinatou 
krajinou. Přes vyhlídku 
Znamana a hřeben Rav-

na jsme došli do vesničky, 
kde jsme si chvíli popoví-

dali s místní babičkou. Potom 
nás autobus dovezl zpátky k Med-
vědovi a my vyrazili rovnou na ve-
čeři (rajčatová polévka a fazole).

Poslední strávený den v Banátu 
stál opravdu za to. Po celý den 
byl s námi průvodce Lojza. Zažili 
jsme výlet do jeskyně Ponicova, 

která byla opravdu veliká a krásná. Pro-
jeli se lodičkami Dunajskou soutěskou 
a prohlédli hlavu Decebala,  pětapade-
sátimetrové sochy vytesané ve skále. 
Pan průvodce nás vzal i na vyhlídku ve 
městě Dubova. Pozdní odpoledne jsme 
už strávili v Eibenthalu. V sobotu jsme 
se rozloučili s ,Medvědem“ i celým Ba-
nátem. Bylo to báječných 10 dnů 1000 
kilometrů daleko, ale díky místním li-
dem tak neuvěřitelně blízko. 
Velmi děkujeme Asociaci TOM nejen 
za podporu této skvělé akce, ale za 
celoroční servis, a Klubu českých tu-
ristů a Statutárnímu městu Opava za 
průběžnou podporu našich akcí. Díky 
vašim prostředkům a naší aktivitě bylo 
naše léto fantastické.

Více informací na www.kadao.cz

Anička Kleslová, TOM Kadao, Opava

Letos však odjížděl velký počet táborní-
ků od maminek poprvé. S napětím jsme 
proto očekávali, jak vše bude probíhat.
  
Najednou jsme stáli u hromady kufrů 
na louce našeho tábořiště a vše bylo 
před námi. Kolečko táborového dění 
se začalo roztáčet. Bylo potřeba toho 
tolik udělat a vstřebat tolik informací 
a zážitků.

Tábořiště se změnilo v indiánskou ves-
ničku a my se změnili v její obyvatele. 
Nejlepší bojovníky jsme poslali na prů-
zkumnou výpravu přes Pomezky, Sněž-
ku a Špindl až pod vrcholky And.
Na této cestě prokázali mnoho odvahy 
a soběstačnosti. Ostatní měli plno prá-
ce v táboře a jeho okolí. Abychom pře-
žili v pralese plném nebezpečí, museli 
jsme se vyzbrojit. Upletli a obarvili jsme 
ponča a trička. Vyrobili jsme oštěpy 
a šipky. Hovořili jsme se šamany, kteří 
nám ukázali, jak najít vždy tu správnou 
cestu.  Naučili jsme se používat foukač-
ky a luky a ovládli práci s mačetou.

Každý táborový den prožitý v přírodě, 
ve vodě, u řeky, na loukách, či v hlubo-
kých lesích při hrách, soutěžích a vý-
pravách nám přinášel mnoho nového 
a zajímavého. A obavy a chmury zcela 

vymizely. Vždyť i ti nejmenší 
táborníci, občas s trochou po-
moci, zvládli vše na jedničku. 
A že některé stany občas 
vypadaly jako po země-
třesení? Nebo že se po 
večerce toulal po tá-
boře červený muží-
ček s medvídkem 
v ruce a vyžadoval 
pohádku? Že něko-
mu uplavala bota, nebo si nevěděl rady 

s pádlem? No a co. To vůbec 
není důležité. Hlavně, že nám 

spolu bylo dobře a nikdo ne-
zůstal stranou, sám. Že vždy 

byl nablízku někdo, kdo 
podal pomocnou ruku, 
pofoukal, zalepil bolíst-
ku a usmál se.  A tak to 

má mezi kamarády být – a o tom to je. 
Tak zase příště ahoj.

Za TOM 19208 Kadet Červený Kostelec 
admirál Míra Hepnar
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Náklady na jednu osobu byly spočítány 
na 8000 Kč. Celkem se nás domluvilo 
dvacet. Podařilo se nám díky sponzo-
rům zajistit pro všechny účastníky nové 
stejnokroje PS II, kufr, batoh a dvě tá-
borová trička. Dále upomínkové před-
měty a dárky. 

17. července 2016 tak mohlo vypuk-
nout týdenní dobrodružství mladých 
hasičů z Jevíčka.

Neděle
Ráno v 6:00 odjezd od domu hasi-
čů v Jevíčku. Převážili jsme kuf-
ry, rozloučili se s rodiči a vyra-
zili auty do České Třebové, na 
vlak do Prahy – a na letiště. 
Tam jsme zjistili nepříjemnou 
zprávu: letadlo má dvě hodiny 
zpoždění. Naštěstí jsme byli v kontak-
tu s Tinnou, Finkou, která umí trochu 
česky. S více než dvouhodinovým zpož-
děním jsme se odlepili od země a hurá 
směr Helsinky.… 
Tam jsme se setkali s řidičem autobu-
su, který nás očekával s cedulkou SDH 
Jevíčko, a po dvou hodinách cesty 
jsme dorazili do tábora, kde nás 
přivítalo vedení tábora v čele 
s Tinnou a Florim, vedoucí naší 
táborové skupiny. Stany jsme 
si museli postavit sami – Fino-
vé nám pomohli. Začalo první 
dorozumívání dětí v angličtině, kte-
rou umí snad každý Fin. Ve 22:00 bydlí-
me a jdeme spát.

Pondělí
Ráno po snídani − kaši, která nám ne-
chutnala – jsme šli společně vyrobit 
dvě fotbalové branky. Společně 
s Finy jsme se rozdělili na čtyři 
skupiny. Projektanti, zásobovači 
materiálem, dodavatelé nářadí 
a montážní skupina. Po třech ho-
dinách práce a zdokonalování komu-
nikace byl krásný výsledek. Následoval 
oběd − Finové obědvají pouze polévku. 

Po obědě jsme prošli kurzem zá-
chrany osob. Vyzkoušeli 

jsme si nepřímou masáž 
srdce na cvičebních fi-
gurínách (Andulách). 
Po cvičení jsme si 
udělali procházku po 

celém tábořišti a zjistili, 
kde je jídelna, infocent-

rum, pláž, diskotéka a sauny. Večer pro 
nás Flori nachystal grilovačku a sezna-
movací večer. My jsme předali upo-
mínkové předměty a zbourali poslední 
bariéry v jazyce a studu. Náročný den 
zakončila sauna. 

Úterý
Ráno po snídani jsme se vyrazili po-
dívat do přístavního městečka Pa-
dasjoki u největšího finského jeze-
ra. Nafasovali jsme GPS lokátory 
a pomocí souřadnic jsme pozná-

vali městečko. Skončili jsme v pizzerii, 
kde jsme obědvali. Také jsme si pořídili 
kakao, ať si můžeme ochutit hroznou 
ranní kaši. Po obědě jsme se přesunuli 

ke skále, kde všichni slaňovali. To nás 
velice bavilo a všichni jsme si vyzkouše-
li slanit alespoň malou skálu. Někteří si 
vyzkoušeli i tzv. černou s převisem. Ve-
čer byla opět zasloužená sauna a tro-
chu osobního volna.

Středa
Dnes byla konečně díky kakau dobrá 
snídaně. Hned po snídani jsme měli 
kurz vyprošťování z havarovaných 
vozidel. Všichni si vyzkoušeli stříhání 
vozidla pomocí hydraulického vyproš-
ťovacího zařízení. Zde jsme dokonce Fi-
nům ukázali, jak odstranit B sloupek za 
pomocí V střihu, a vyměnili si spoustu 
zkušeností. Půlka naší skupiny se pře-
sunula k jezeru, kde se učila záchranu 
tonoucího z vodní hladiny. Musíme 
uznat, že Finové mají dobrý způsob 

a přiučili nás něčemu novému. Po 
obědě jsme se zúčastnili táborové 
hry s různými soutěžemi. Během 
soutěží pár z nás začalo připra-
vovat ukázku českého požárního 

útoku. Po velké improvizaci jsme 
vše sehnali a nachystali. Stroj FOX III 

s elektrickým plynem, hadice s koncov-
kami ROTT a savice DIN. Základnu jsme 
zhotovili z podlážek stanů a káď vyrobi-
li Finové z klecí na nářadí a plachty. Náš 
útok trval 36 vteřin, ale s improvizací 
to byl úspěch a jsme asi držitelé fin-
ského rekordu v požárním útoku. Měl 
veliký úspěch. Následovala sauna a mi-
nidisco, kde jsme nezaháleli a tancovali 
s místními. 

Čtvrtek
Jako každé ráno nás probudila táborová 
píseň v 7:30. Kdo chtěl prolítnout spr-
chou, musel si přivstat. Po snídani nás 
čekala výuka motorových stříkaček, 
kde jsme se dozvěděli něco o moto-
rech a o tom, jak fungují. Zjistili jsme, že 
plovoucí čerpadlo používají i ve Finsku 
místo motoru na lodičku. Druhá polo-
vina naší skupiny šla trénovat záchranu 
tonoucího z vodní hladiny. Po obědě 
jsme simulovali turisty v lese, kteří si 
rozdělali oheň na zakázaném místě. 
Přijeli finští dorostenci a museli nám 
oheň uhasit. Jelikož nám nerozuměli, 
byla to veliká legrace. Ve fotbalovém 
turnaji neměli naši konkurenci, přivezli 

Všechno začalo koncem dubna, když jsme dostali nabídku 
vycestovat na tábor do Finska. Informace od vedoucího tábora 
byly v němčině a nám je přeložil google translator. Udělali jsme 
schůzku s rodiči a dohodli se, že pojedeme.

International Rescue ve Finsku
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Jaké prázdninové projekty s podporou Hodiny H se konaly? 
Kam Hodina H vyslala Pelhřimáky? Pročtěte si několik řádků o prázdninových 
mezinárodních projektech s Hodinou H.

3 projekty, 3 místa, 3 témata s Hodinou H

1. Projekt T.I.M.E. – 
Španělsko
V termínu 9. až 15. srpna proběhl 
projekt T.I.M.E, který se konal ve Špa-
nělsku ve městě Alicante na pobřeží 
Středozemního moře, nedaleko od Va-
lencie. Této mobility v rámci programu 
Erasmus+ se zúčastnilo 20 pracovníků 
s dětmi a mládeží z různých zemí Evro-
py (ČR, Polsko, Bulharsko, Španělsko, 
Portugalsko, Itálie, Francie, Velká Bri-
tánie, Finsko, Norsko). Cílem projektu 
bylo najít možnosti podpory zaměst-
natelnosti mladých lidí, způsoby rozvo-
je jejich kompetencí prostřednictvím 
sdílení a výměny zkušeností v oblasti 
práce s mladými lidmi a v oblasti „time-

bank“ čili „časových bank“. Jedná se 
o zajímavý koncept vzájemné pomoci 
v určitě komunitě.

2. Projekt Summer 
warm-up
neboli Letní rozcvička se konal v Pelhři-
mově od 22. do 28. srpna. Zavítaly tam 
skupiny mladých lidí od 13 do 18 let ze 
Španělska, Itálie a Estonska. Hodina H 
a česká skupina mladých akčních lidí 
hostily mezinárodní výměnu mládeže 
v rámci programu Erasmus+ na pod-
poru aktivního a zdravého životního 
stylu. 
Program byl plný zajímavých aktivních 
nebo sportovních aktivit, účastníci si 
vyzkoušeli různé hry, seznámili se s lo-
komocí, zahráli si vodní polo, beach 
volejbal, potrénovali sebeobranu a na-
učili se zdravě dýchat.

3. Projekt v Estonsku
Pět mladých lidí se vydalo na projekt 
do Estonska do města Kuressaare. Jed-
nalo se o projekt o zdravém životním 
stylu a zdravé výživě, takže se o tomto 
tématu všichni dověděli mnoho nových 
informací, navíc zkusili smoothies nebo 
si spočítali BMI. V rámci programu na-
vštívili i seminář hraní na bicí, přesněji 
na barely, naučili se krátké vystoupení, 
které předvedli na místním festivalu. 
Během celého týdne se všichni snažili 
mluvit anglicky, našli si nové kamará-
dy, poznali jiné kultury, zažili spoustu 
srandy a odpočívali na krásném místě 
u moře. 
A to není zdaleka vše.

Více informací o Hodině H najdete na 
www.hodinah.cz nebo přímo v jejím 
sídle v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimo-
vě.

Eva Havlíčková, Hodina H 

jsme domů zlaté medaile. Po fotbálku 
zasloužená sauna a odpočinek.

Pátek
Po snídani nás čekala praktická zkouška 
formou zábavné hry a po obědě test. 
Všechny úkoly jsme zvládli na jedničku 
a obdrželi průkaz finského mladého 
hasiče, kde je zaznamenáno vše, co 
jsme plnili, a příště si ho musíme při-
vést. Finští vedoucí nám předali dárky 
a zhodnotili jsme celý tábor. Večer při-
šlo megadisco. Bylo to něco neuvěřitel-
ného. Ze začátku nuda, ale my jsme se 
nenechali zahanbit a roztancovali celý 
tábor. Upevnila se česko-finská přátel-
ství a vyměnili jsme si kontakty mezi 
sebou. 

Sobota
Po snídani jsme se zúčastnili poslední-
ho táborového nástupu, kde se s námi 
většina účastníků rozloučila. Potom 
jsme zabalili kufry na cestu domů, 
složili stany a uklidili tábořiš-
tě. Po obědě jsme se loučili 
se zbytkem česko-finské 
skupiny INTERNATIONAL 
RESCUE a odjeli na letiště 
v Helsinkách…

Poznatky z Finska
Je zde o hodinu více, není tu v noci tma, 
je tu chladněji, mají úplně jiné spojky 

na hadice a savice, všichni jsou 
přátelští. Ve Finsku mladí ha-
siči skoro vůbec nesoutěží 
podle nějakých pravidel, 
ale učí se hasičským do-
vednostem a připravují se 
na vstup do výjezdových 

jednotek ve svých 18 letech. 

Na závěr děkujme všem, kdo se za-
sloužili o tak krásný výlet. Poděkování 
patří všem sponzorům (město Jevíčko, 
Czech Blades, AVEKO, Matoušek CZ, 
Rustika, Večerka Jevíčko, S-Cart, KSH 
Pardubického kraje). 
Můžeme si jen přát, aby se splnilo, co 
jsme si ve Finsku slíbili – dlouhodobá 
mezinárodní spolupráce a setkání as-
poň jednou ročně.

Jiří Bidmon
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Dobrovolníci z Hnutí Brontosaurus odpracovali 
přes prázdniny na 35 000 hodin
Na letních akcích jedné z nejstarších českých neziskovek dobrovolníci 
pomáhali přírodě, památkám i lidem. 
Hodnota jejich práce se dá vyčíslit na téměř pět milionů korun.

Netypický formát zážitkových akcí 
spojených s dobrovolnickou pomocí 
přilákal stovky převážně mladých lidí, 
kteří vyrazili pomáhat jak v České 
republice, tak v dalších šesti ze-
mích světa. V Indonésii, 
Indii, Rumunsku, Srbsku, 
na Ukrajině a nově také 
v Chorvatsku dobrovolní-
ci pomáhali místním nebo 
i českým krajanům. „Hitem 
jsou dobrovolnické tábory 
pro rodiče s dětmi, kdy 
lidé, kteří dobrovolničili za 
studentských let, pokračují v pomoci 
přírodě a památkám i se svými dětmi,“ 
doplňuje programový ředitel Hnutí 
Brontosaurus Dalimil Toman.

Přes 50 letních akcí a táborů poskyto-
valo široký záběr témat i různorodou 
náplň dobrovolnické pomoci. Už po 

třiatřicáté skoro celé dva 
měsíce probíhala 

pomoc při obnově 
hradu Lukov, kde 
se za prázdniny 
vystřídalo na 100 

mladých lidí. Zkušení lu-
kovští organizátoři se nyní 
také pouštějí do zpřístup-
nění hradu Templštejn na 
Vysočině. Také po dvaa-

dvacáté dobrovolníci pokosili několik 
hektarů karpatských luk, čímž udržují 
druhovou pestrost lokality a pomá-
hají ochraně vzácných orchidejí. Dále brontosauři oživovali zaniklou osadu 

Zastávka nebo pomáhali handicapova-
ným zvířatům.
Páté výročí oslavilo turistické značení 
na Ukrajině, kterým tam Hnutí Bron-
tosaurus podporuje šetrný turistický 
ruch. Za dobu jeho působení se povedlo 
vyznačit na 300 kilometrů turistických 
stezek. Podeváté také Brontosauři vy-
razili do Malého Tibetu, kde pomáhají 
se stavbou a výukou na tamní škole.
Dobrovolníci v zahraničí tradičně po-
máhají i českým krajanům. Například 
v srbském Banátu. „Jsme moc spokoje-
ni, že společně s mladými lidmi z České 
republiky děláme něco pro naši obec,“ 
říká starosta Českého sela Ladislav Te-
sař. „S brontosaury spolupracujeme 
rádi, vždy to tady velmi ožije. Doufám, 
že budeme pokračovat i v dalších le-
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tech,“ dodává.
Specifickou akcí je zážitkový organi-
zátorský kurs Cestičky 2.0, který letos 
vyškolil dvacítku nových organizátorů, 
kteří příští rok mohou uspořádat svoje 
vlastní dobrovolnické akce.
Prázdniny s Brontosaurem jsou nejstar-
ší akcí svého druhu v Česku. První roč-
ník nadšenci uspořádali v roce 1974. 

Od té doby brontosauři opravují hrady, 
pečují o prameny, pomáhají, kde je 
třeba. Spojení smysluplné prá-
ce, zážitků a nových přátel 
každoročně přiláká 
velké množství 
účastníků.

Hnutí Brontosaurus je uskupení 
převážně mladých lidí do 26 let, kte-
rým není lhostejný svět, ve kterém žijí. 
Propojují proto smysluplnou práci pro 
přírodu, památky i lidi s netradičními 

zážitky a zábavou. Jsou nezávislí a ote-
vření novým myšlenkám. Každo-

ročně s nimi vyráží na kosení or-
chidejových luk, sázení stromů, 
opravování hradů nebo třeba 
stavění školy v Himálajích tisíce 

dobrovolníků.

Letní akce Hnutí Brontosaurus podpo-
řilo Ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy a Ministerstvo vnitra České 
republiky.

Hnutí Brontosaurus 

Divoký západ v Bobrovecké dolině

Tento nápad se zrodil v roce 2011. Již 
jsme nějakou dobu dělávali víkendovky 
pro rodiče s dětmi a rodiče nám navrh-
li, že by jeli rádi na letní tábor. Tak jsme 
to zkusili. 
A stojí to za to!

Náš stanový tábor je umístěn v nád-

herné přírodě na hranici s Tatranským 
národním parkem, asi sto metrů 
od tábora nám teče „velmi osvě-
žující“ potok. Z tábora se dá vyra-
zit na spoustu výšlapů do hor, za 
koupáním, za přírodními krása-
mi či za adrenalinovým vyži-
tím. Spíme v týpí a o jídlo 
se starají zkušení kuchtíci. 
Během dne mají rodiny 
vlastní program. Jezdí na 
výlety, o které není v okolí 
nouze, nebo tráví čas v táboře 
procházkami po okolí, hraním des-
kových, míčových či jiných her nebo 
relaxují a užívají si dovolené. Kolem 
páté hodiny odpoledne začne společný 
program, kterého se většinou účastní 
skoro každý :-)

Tématem letošního tábora byl Divo-
ký západ. Indiánské rodiny postavily 

přístřešek pro Manitoua, výměnným 
obchodem si zajistily suroviny na dlou-
hou zimu, zahrály si lakros a indiánský 
basketball. Opekli jsme si „hady“ na 
tyči, malí indiáni se naučili mnoho in-
diánských písní a uvařili večeři pro celý 

tábor. Také jsme si vyrobili indián-
ské náramky a náhrdelníky z ko-
rálků.

Když nejsou rodiče moc unave-
ní, večer v hangáru hrajeme hry. 

Velmi oblíbený je také „Den bez 
dětí“ neboli „Den bez rodičů“, kdy si 

vedoucí celý den hrají s dětmi a rodiče 
mají vlastní program :-) 

Všem devíti rodinám, jež se tábora zú-
častnily, se to moc líbilo – a my se s ve-
doucími a kuchtíky už těšíme na další 
rok!

Kateřina Hoghová, S. K. a K. S. Dakota

Letos jsme již popáté vyrazili na letní tábor do Západních 
Tater. Nebyl to klasický tábor, na který jsme všichni zvyklí, 
letního tábora Samostatného kmenového a klubového svazu 
Dakota se v Bobrovecké dolině účastnily rodiny!
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Expedici absolvovali studenti v rámci 
plnění prestižního mezinárodního pro-
gramu DofE – Cena vévody z Edinbur-
ghu, kterou zaštiťuje britská královská 
rodina. Většina studentů má po absol-
vování expedice splněnu nejnáročnější, 
zlatou úroveň programu DofE. Všichni 
doufali, že se jim podaří obstát v nároč-
ném vysokohorském terénu, a navíc se 
postarat o veškerý servis svého pohy-
bově handicapovaného kamaráda. Stal 
se prvním vozíčkářem, který tuto oblast 
navštívil. Během expedice natáčeli stu-
denti film, který by měl mít premiéru 
v listopadu 2016; plánují také sérii vý-
stav fotografií a motivačních cestova-
telských přednášek.

Na náročné podmínky expedice se stu-
denti intenzivně připravovali od února 
tohoto roku. Společně absolvovali ně-
kolik přípravných expedičních worksho-
pů, cvičných expedic, prošli náročnou 
topografickou i zdravovědnou přípra-
vou, seznamovali se se zásadami me-
diální prezentace, buddhistickou kultu-
rou, ale i rolemi v expedičním týmu a se 
základy skupinové psychohygieny. 
Nacvičovali rovněž jednání v ri-
zikových a krizových situacích, 
byli seznámeni s expediční 
výbavou a výstrojí.
„Nemělo nás zaskočit 

nic, snažili jsme se všestranně pečlivě 
připravit na různé varianty, které nás 
při cestě mohou potkat,“ řekl  Štěpán 
Pastula, jeden z vedoucích výpravy, 
„byli jsme připraveni za pomoci růz-
ných lanových technik překonávat vod-
ní toky a poradit si i s našim vozíčkářem 
Honzou, kterému se mimochodem ná-

cvik jeho transportu na lanech 
přes průrvy a nerovnosti 

moc líbil.“ „I když byla 
dlouhodobá příprava ná-

ročná a velmi komplex-
ní, v takto vysokých 

horách musí člověk k cestě přistupovat 
s náležitým respektem a pokorou. Ces-
tu jsme nechápali jen jako fyzický výkon 
a odraz mentality názvu naší expedice 
No Limits, ale především také jako du-
chovní cestu každého jednotlivce, který 
se na expedici musel pečlivě připravo-
vat,“ dodal Antonín Kolář.
Kromě vedoucích výpravy Štěpána Pas-
tuly, certifikovaného hodnotitele me-
zinárodních expedic DofE a Antonína 
Koláře, certifikovaného školitele me-
zinárodních expedic DofE, byli nedíl-
nou součástí týmu i Andrea Fleissigová 
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Studenti plzeňských gymnázií 
spolu s vozíčkářem na expedici do Himálaje
Deset studentů plzeňských gymnázií ve věku 15–19 let se společně 
s vozíčkářem Janem Krauskopfem 10. 8. 2016 vydalo na svoji himálajskou 
expedici do oblasti Malého Tibetu v Indii. Vrátili se počátkem září.
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v roli expediční kameramanky, Hana 
Melicharová, terapeutka z Centra Para-
ple a Jan Sedlák zastupující crowdfun-
dingový portál Penězdroj, kde úspěšně 
proběhla kampaň na podporu expedi-
ce.

„Po krátkém aklimatizačním pobytu 
v Lehu nás čekala návštěva několika 
klášterů např. Lamair, Alchi v oblasti 
Muhlbeku, potom jsme se všichni pře-
sunuli do oblasti Padumu, odkud dvě 
na sobě nezávislé skupiny, Jaci a Draci, 
pokračovaly zcela samostatně na zvole-
ných trasách, kde plnily náročné pod-
mínky mezinárodní expedice DofE,“ 
vzpomíná student Masarykova gymná-
zia v Plzni Jan Rosenthaler.
„Po čtyřech dnech se celá skupina se-
tkala a pohromadě dále pokračovala 
v dalším společném programu, který 
zahrnoval přesun do Icharu, Phug-
thal Gompy (3890 m n.m), a Kargyaku 
(4100 m n.m.). Nejnáročnější den čekal 
celou skupinu na samém závěru expedi-
ce, kdy se při přechodu mezi Lakangem 
a Zanskar Sumdem pohybovala v nad-
mořské výšce přesahující 5000 m n.m.,“ 
doplňuje Marie Čejnová ze stejného 
gymnázia, která shodou okolností letos 
vyhrála cenu o nejaktivnějšího středo-
školského studenta v České republice.
„Nikdo z nás, až na malé výjimky, zku-
šenosti s takovými expedicemi nikdy 
neměl, ale mohu říci, že jsme tvrdě pra-
covali. Ještě před půlrokem jsem vůbec 
nebyl schopen si představit, co přípra-
va na takovou expedici obnáší. Nyní si 
myslím, že jsme byli dobře připraveni 
a motivováni k tomu, abychom obstáli. 
Také jsme cítili, že nás sleduje už hod-
ně lidí, a věděli jsme i to, že pro mnohé 
můžeme být inspirací k tomu, že lze do-
sáhnout v podstatě jakéhokoli cíle, když 
se pečlivě ve spolupráci s ostatními 
snažíme. Sám není člověk nic, v týmu je 
ohromná síla a náš tým, to jsme nebyli 
jenom my, ale i naši rodiče, podporo-
vatelé a sponzoři. Všichni s námi vlast-
ně byli  na jednom laně, za které jsme 
společně táhli, prostě No Limits,“ říká 
Tomáš Marťák, čerstvý maturant z Mi-
kulášského gymnázia v Plzni.

Po dobu přípravy expedice studenti 
svým nevšedním přístupem a odhod-
láním zaujali množství partnerů, kte-
ří jim pomohli jejich sen uskutečnit. 
Více než 100 lidí podpořilo expedici 
v crowdfundingové kampani. Velkou 
podporou týmu bylo například mate-
riálové vybavení, které z Hannah gran-
tu pokrylo vybavení studentů stany, 
spacáky, trekovými holemi batohy. Ex-

pedice byla podpořena z expedičního 
fondu Asociací středoškolských klubů 
ČR i od mateřské organizace DofE za 
finanční podpory jejího partnera skupi-
nou RWE. Čestnou záštitu nad expedicí 
přijal náměstek plzeňského primátora 
Martin Baxa, ze známých osobností ex-
pedici podpořili Dan Přibáň, horolezci 
Honza „Tráva” Trávníček a Radek Jaroš 
a další. Mediální podporu měli studenti 
i od cestovatelských serverů Život na 
cestách a Hedvábná stezka.

O svých aktivitách studenti informují na 
svém blogu No Limits Himalaya 2016, 
který vzhledem k mezinárodnímu pře-
sahu expedice  vytvářeli i v anglické ja-
zykové mutaci. 
Další informace jsou samozřejmě i na 
oficiálních facebookových stránkách No 
Limits Himalaya 2016 (https://www.fa-
cebook.com/Himalaya2016, /#nolimit-
shimalaya2016, #nolimits, #DofE)

Antonín Kolář, ASK ČR
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Na loňském podzimním Valném shro-
máždění České rady dětí a mládeže 
(ČRDM) ses zmínil o záměru založit 
Analytické centrum, které by soustře-
ďovalo a vyhodnocovalo informace ze 
sektoru české mládeže, a to nejen pro 
potřeby České rady, ale i evropských 
struktur… V jakém stavu se nyní, tři 
čtvrtě roku poté, projekt nachází?
Založení analytického úseku v ČRDM je 
dlouhodobým cílem České rady v rámci 
aktuální strategie do roku 2020. Upřím-
ně jsem si myslel, že to ještě bude chvíli 
trvat, než se podaří získat prostředky 
na tuto činnost, ale jsem rád, že se díky 
projektům podařilo záměr rozjet již od 
roku 2016. 
Výzkum o mládeži a politice mládeže 
není v České republice nikterak zvlášť 
koordinovaný ze strany státu ani vý-
zkumných institucí – grantových agen-
tur, univerzit ani např. Akademie věd. 
Přesto spousta dílčích informací i jedno-
rázových aktivit existuje a byla by škoda 
nedívat se na ně komplexně. Ostatně, 
to je účelem politiky mládeže. Jedním 
z prvních cílů tak je zmapovat bílá mís-
ta a pokusit se s nimi něco udělat. Tuto 
mezeru by chtělo analytické centrum 
alespoň částečně vyplňovat, byť i naše 
kapacity jsou značně omezené. Proto 
jsme se při realizaci prvních projektů za-
měřili právě na nelehkou činnost zma-
pování bílých míst a snahu je alespoň 
nějak překlenout. 

Kolik lidí vlastně informace pro potře-
by AC sbírá, třídí a dále zpracovává?
Analytické centrum je vlastně tak trochu 
pohyblivá platforma, která poskytuje 
možnosti pro síťování, sdílení informa-
cí, práci na společných projektech i pro-

stor pro osobní realizaci všech zájemců. 
V Kanceláři ČRDM jsme v AC dva na čás-
tečný úvazek, nicméně spolupracujeme 
i se třemi externisty na dílčích úkolech, 
a hlavně se snažíme být v kontaktu s vý-
zkumnými a dalšími institucemi, které 
nějaké vlastní výzkumy   o mládeži pro-
vádějí. Takových je několik, nicméně 
většinou se zaměřují pouze na dílčí té-
mata jako zaměstnanost mládeže, za-
pojování středoškoláků do veřejného 
a politického dění, vzdělávání apod. 

Jakého druhu jsou informace, které se 
v AC soustřeďují? A z jakých zdrojů je 
čerpáte především?
Primárně se snažíme mít přehled 
o všech výzkumech, které v České re-
publice o mladých byly či jsou realizová-
ny a mohou mít celostátní přesah. Těch 
moc není, bohužel. Nicméně se jim sna-
žíme pomáhat a řada výzkumníků se na 
nás obrací s radou či žádostí o pomoc. 
To je taková neviditelná práce, nicmé-
ně důležitá. Je smutnou pravdou, že do 
sektoru organizací mládeže (zatím) moc 
výzkumníků nevidí – a tím, že jim předá-

váme informace, vlastně napomáháme, 
aby byly výstupy jejich činnosti citlivější 
vůči našemu sektoru a realitě, která je 
s dobrovolnickou prací s mládeží spoje-
na. 
Dále se snažíme v souvislosti s našimi 
projekty sbírat sociologická data, která 
by o mládeži něco vypovídala, zejmé-
na ta o jejich angažmá ve veřejné sféře 
vůči mladým lidem. 
Čerpáme tedy zejména z akademické-
ho prostředí, soukromých komerčních 
výzkumů, ke kterým se dostaneme, 
z Českého statistického úřadu a Centra 
pro výzkum veřejného mínění, stejně 
jako z české legislativy a politických pro-
gramů a opatření v rámci jednotlivých 
politických oblastí např. zdravotnictví, 
kultura, sociální záležitosti apod. Tady 
se zaměřujeme i na kvalitativní složku.

Komu a čemu slouží nebo by měly slou-
žit výstupy z AC? Předpokládáš, že se 
na vás budou obracet kupříkladu no-
vináři, kteří se zabývají danou proble-
matikou? Co jim můžete nabídnout?
Naše hlavní dva projekty jsou zaměře-
ny pro potřeby veřejné správy – Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy 
a pro Evropskou komisi. Rádi bychom se 
více zaměřili i na vlastní výzkum, nicmé-
ně tam máme řadu limitů a porodních 
bolestí, které, věřím, časem překoná-
me. 
Kupříkladu v závěru jara jsme se snažili 
provést výzkum ohledně dětských tá-
borů, abychom na tento fenomén zís-
kali pokud možno celostátní nadhled. 
Podařilo se nám to jen do určité míry. 
Roli v tom hrálo i to, že se nám nepoda-
řilo přesvědčit větší počet respondentů, 
a to i z řad členských organizací ČRDM, 
aby nám předali přesnější data. Na řadu 
otázek, na něž  jsme se ptali, bohužel 
neznají odpovědi ani lidé z vedení or-
ganizací, a tak jsme potřebný vhled 
získali jen do určité míry. V řadě oblastí 
jsme jej tak nemohli zobecnit na celo-
státní úroveň. To se nám podařilo jen 
v základních věcech. Jako podklady pro 
novináře to ovšem stačilo, a ČRDM se 
díky těmto datům dokázala prezentovat 
v řadě celostátních médií, od novin až 
po televizi. Novinářům v tuto chvíli mů-
žeme nabídnout alternativní pohled na 
otázky spojené s mládeží – někdy lépe 
podpořený daty, jindy méně. Pracujeme 
ale na tom, abychom k hlavním téma-
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Rozhovor s Janem Husákem, 
koordinátorem Analytického centra České rady dětí a mládeže

Analytické centrum ČRDM je tu pro vás

Rozhovor
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tům dokázali přinášet objektivní infor-
mace vycházející z hodnověrných ůdajů 
a následně je prezentovat i médiím. 

Česká rada se loni stala korespondent-
kou nového evropského projektu, který 
má cíl shodný s Analytickým centrem 
ČRDM. Jmenuje se YouthWiki a Evrop-
ská komise se jeho prostřednictvím 
snaží shromažďovat hodnověrná data 
ze sektoru mládeže svých členských 
států. Spolupracuješ – spolupracuje-
te nějak s YouthWiki – a v případě, že 
ano, tedy jak?
Projekt Youthwiki od Evropské komise 
je vlastně jednou ze dvou vlajkových 
lodí analytického centra. Zaměřuje se 
na vyhodnocování Evropské strategie 
spolupráce v oblasti mládeže, respekti-
ve naše část spočívá v analýzách situace 
v České republice. Celoevropskou koor-
dinaci má na starosti Evropská komise 
a sami se moc těšíme, až budou data 
ze všech členských států EU zveřejně-
na. ČRDM i další zájemci je totiž budou 
moci využívat i pro podporu svých ak-
tivit. 
Evropská strategie spolupráce v oblasti 
mládeže na léta 2010–2018 se skládá 
z osmi oblastí (např. práce s mláde-
ží, zaměstnanost, sociální začleňování 
mládeže, participace mládeže, zdravý 
životní styl apod.). Naším úkolem je 
analyzovat podle celoevropského zadá-
ní politické a veřejné aktivity v těchto 
osmi sférách v České republice. Zpra-
cováváme tak osm kapitol, které i prů-
běžně aktualizujeme, a snad se již brzy 
dočkáme toho, že je Evropská komise 
zveřejní na svém webu. Na základě 
těchto výstupů připraví Evropská komi-
se také Zprávu o mládeži a úspěšnosti 
evropských politik, na jejímž základě 
bude připravována i nová celoevropská 
strategie spolupráce v oblasti mládeže 
po roce 2018. 

Zmínil ses o dvou vlajkových lodích, 
která je ta druhá?
Druhou je příprava indikátorů pro vy-
hodnocování české vládní koncepce na 
podporu mládeže na léta 2014–2020. 
Spolupracujeme úzce s Odborem pro 
mládež MŠMT a v současné době fina-
lizujeme návrh indikátorů, jak českou 
koncepci hodnotit. Jakmile bude návrh 
schválen, měla by se podle této kon-
strukce shromažďovat data do budouc-
na. Společný návrh indikátorů by se měl 
stát také základem Zprávy o mládeži 
MŠMT, která bude předložena v dub-
nu 2017 Vládě ČR v rámci průběžného 
vyhodnocování naplňování vládní Kon-
cepce na podporu mládeže. 

Jak jsem zmiňoval v úvodu, koordinace 
sběru dat o mládeži v ČR zatím chybí 
a spousta dat je v zásadě neporovna-
telných nebo s různou vypovídající hod-
notou, což je pro naši snahu ohromný 
problém a potýkáme se s ním vlastně 
již třetí v řadě. Snad se nám podaří 
konečně předložit realistický, a přesto 
pokrokový návrh. Jsem v tomto směru 
optimistou, byť osobně bych si přál, 
aby česká realita byla úplně jinde a měli 

jsme k dispozici mnohem více dat. Bo-
hužel řada veřejných institucí, byť by 
mohla – a z mého pohledu i měla – vů-
bec nevnímá, že když sbírají data o své 
činnosti, měly by zohledňovat mladé lidi 
jako zvláštní skupinu obyvatel, o nichž 
se vyplatí data mít. I když to třeba za-
městnanci  institucí vnímají, česká legis-
lativa je k tomu nikterak nevede – a co 
u nás není v zákonech, jako by pro ve-
řejnou sféru neexistovalo…

Chtěl bys Ty sám na závěr dodat na ad-
resu Analytického centra ČRDM něco, 
co by možná nemělo ujít pozornosti 
čtenářů Archy…?
Připravujeme a spolupracujeme i na 
několika dalších projektech mezinárod-
ního charakteru, např. v rámci zemí V4 
jsme se nyní se Slovenskou radou mlá-
deže a partnery z Maďarska a Polska 
přihlásili o grant na výzkum participa-
ce mládeže ve V4 – tak, abychom měli 
i podložené porovnání v rámci středo-
evropského regionu. Držte nám palce, 
aby projekt vyšel. 
Jednáme také se soukromými firma-
mi, které mohou přinést zajímavá data 
o mládeži, a moc bych si přál, aby do-
savadní jednání vedla ke konkrétním 
aktivitám a výstupům. V říjnu nás také 
čeká seminář na Sociologickém ústavu 
Akademie věd, kde bychom rádi navá-
zali užší spolupráci s dalšími výzkum-
níky, kteří mohou přinést nové cenné 
postřehy a data. 

Činnost je to tedy pestrá, dobrodružná, 
a taky je to cesta plná překážek. Pokud 
by i tyto výzvy zaujaly čtenáře Archy či 
jejich známé, a ti by měli dobrý nápad či 
zájem o spolupráci, budu rád, když se mi 
ozvou na e-mail jan.husak@crdm.cz. 
Snažíme se být opravdu otevření no-
vinkám a podporovat výzkum mládeže 
v ČR. 

Za rozhovor poděkoval Jiří Majer

Představujeme
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DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
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SPOLEČENSKÁ A OBČANSKÁ ÚČAST

ZAMĚSTNÁNÍ SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

Zpráva o mládeži v EU

– EU – – ČESKÁ REPUBLIKA –

1,83
milionu

mladých lidí

Údaje za rok 2014 pro věkovou skupinu 15-29 let, pokud není uvedeno jinak.
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Začátkem července jsem absolvovala desetidenní workcamp 
na Ukrajině. Byla to pro mě velice hodnotná životní zkušenost 
– jedna z těch, která otevírá oči a mění pohled na svět!

Workcamp je zkušenost, která otevírá oči 

Kromě podnětné práce na samotném 
workcampu jsem poznala spoustu in-
spirativních lidí z různých koutů Evro-
py a také jsem navštívila krásnou zemi 
z kategorie „neprofláknutých turistic-
kých destinací“ – turecké záchody, mlé-
ko v sáčku, babičky pašující cigarety, 
korupce neznající hranic, téměř nikdo 
nehovořící anglicky (aneb ještě že je 
čeština ukrajinštině jakžtakž podobná) 
a spousta dalších věcí, které je třeba 
zažít na vlastní kůži…

Ale všechno hezky popořádku.
Na workcampu, který se konal v hlav-
ním městě Ukrajiny, v Kyjevě, se nás 
sešlo celkem osm dobrovolníků z růz-
ných koutů Evropy (konkrétně z České 
republiky, Švýcarska, Finska, Švédska 
a ze Španělska), během projektu nás 
navštívil dobrovolník z Německa a po 
celou dobu se o nás starali tři vedoucí 
z pořádající organizace SVIT-Ukraine.
Bydleli jsme ve skromném, ale útulném 
prostředí letních chatek, v rekreační ob-

lasti písčitého ostrůvku u Dněpru, kon-
krétně u jezera Dolobskoje. Podmínky 
byly lehce polní, ale všichni jsme tuto 
skutečnost brali sportovně a adaptova-
li jsme se téměř okamžitě. Každý den 
pracovního týdne jsme se po vydatné 
snídani společně přesouvali na místo 
výkonu naší dobrovolnické práce – na 
adresu kyjevského centra Frolivska, po-
skytujícího podporu pro uprchlíky. Ces-
ta nám zabrala okolo půl hodiny pěší 
chůze, během které jsme vždy našli 
zajímavá témata k mezinárodní konver-
zaci. Mluvilo se např. o tom, jak se žije 
v našich rodných zemích, o situaci na 
Ukrajině, probírali jsme všeobecná kul-
turní a politická témata či aktuální tren-
dy anebo jsme se prostě jen smáli…
Naše dobrovolnická práce spočívala 
v přípravě a realizaci zábavného pro-
gramu pro děti z centra, které si prožily 
část svého „bezstarostného“ dětství ve 
válečné východoukrajinské zóně. Na-
příklad jsme společně s dětmi, pod do-
hledem místní umělkyně, tvořili krátké 
animované filmy nebo jsme hráli me-
zinárodní týmové hry. Dále jsme si pro 

děti připravili krátké prezentace o na-
šich zemích a mnoho dalšího. 
Práce začínala v jedenáct hodin dopo-
ledne. Startovali jsme zlehka, rozehří-
vacími aktivitami typu míčové a běhací 
hry a poté jsme začali s naším předem 
připraveným tematickým programem. 
S dětmi jsme trávili čas i během oběda 
a okolo čtvrté hodiny odpolední naše 
workcampové aktivity končily. Každý 
si pak mohl trávit volné odpoledne dle 
svého gusta. Vyráželi jsme třeba na tu-
ristické procházky po městě, navštívili 
jsme muzeum, viděli jsme pravý ukra-
jinský balet, zašli jsme na kávu, zapla-
vali jsme si v Dněpru… A večer jsme se 
všichni sešli u společné večeře, koruno-
vané sladkou tečkou. Kuchyně počítala 
s vegetariány v naší skupině, nevegeta-
riáni si pak v případě libosti přidali do 
své porce kousek něčeho masitého. 
Příprava stravy a úklid spočívaly na 
nás dobrovolnících. Na každý den byl 
stanoven „cooking“ a „cleaning“ tým, 
který měl odpovědnost za danou ob-
last. I když jsme o víkendech do centra 
Frolivska nedocházeli, často jsme se vě-
novali vylepšování programu pro děti. 
Zbyl ale čas i na cestování po Ukrajině.
Zkušenost z workcampu pro mě byla 
(a je) velice přínosná. Vedle smysluplné 
práce jsem měla příležitost nasát ukra-
jinskou atmosféru, seznámila jsem se 
s inspirativními lidmi, dozvěděla jsem 
se mnoho zajímavých věcí, procviči-
la jsem si cizí jazyky, naučila jsem se 
zvládat nové situace… Pro mě osobně 
se stal workcamp skvělou variantou 
zahraniční dovolené, kde nemusím 
mít strach z nudy pod slunečníkem, 
poznám novou zemi z jiné perspektivy 
a navíc mohu přispět k dobré věci.
Již od prvního dne v kůži dobrovolníka 
mi bylo jasné, že se příští rok vydám 
s neziskovkou Tamjdem, o.p.s. na další 
podobnou akci! A tak neváhejte, neo-
tálejte, sbalte batoh a vyrazte přispět 
k dobré věci i Vy!

Michaela Mostýnová 

(Michaela vyjela na projekt na Ukrajině 
díky workcampové sekci neziskové or-
ganizace Tamjdem, o.p.s.)

Více: www.tamjdem.cz
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Není toho málo. Pokračovali jsme v tra-
dici prázdninových táborů, za námi je 
jeden v Jizerských horách s názvem 
„Tvůrčí prázdniny“ a dva příměstské 
v Roztokách: „Prázdniny s hudbou“ 
a „Prázdniny na stepi“. 

Letošní novinkou byla cesta do zahrani-
čí v rámci programu „Erasmus+“. Naše 
roztočí žonglérská skupina Mix Trix, 
doplněna dalšími nadšenci, se vydala 
na dva týdny na novocirkusový projekt 
na Slovinský Mačji Hrib/Kočíčí kopec. 
Cílem projektu bylo propojení místních 
obyvatel s návštěvníky z různých koutů 
Evropy – kromě Česka se do projektu 
zapojili také Italové a Němci. V čele 
projektu stála slovinská skupinka. Každý 
den odpoledne Slovinci připravili různě 
zaměřené workshopy. V rámci hlasové-
ho semináře jsme rozeznívali celé tělo, 
posílali jsme rytmické signály a vytvá-
řeli ozvučené obrazy. Pohybový work-
shop byl zaměřen na propojení skupiny, 
v divadelním jsme se učili improvizovat 
a vytvářet scénky. Odpoledne byl pro-

stor pro trénink jednotlivých 
cirkusových disciplín. Ital-
sko-česká skupinka učila 
závěsnou akrobacii na 

šálách, německá skupinka 
trénovala párovou akrobacii 

a stojky, česká skupina se spojila 
se slovinskou a navzájem jsme se učili 
žonglérské triky a cvičení. Všichni jsme 
se ale časem promíchali a roli žáka 
a učitele si vyzkoušel během těch dvou 
týdnů každý. Nikomu už nevadilo, že ne-
máme jeden společný jazyk a zemi, ang-
ličtina sice v dorozumívání dominovala, 
ale rozhodně nebyla jedinou možností 
komunikace.
Závěrem tohoto projektu bylo vytvo-
ření společného putovního představe-
ní – Circus pathways. Diváci z okolních 
městeček a vesnic mohli přijít objevo-
vat známé místo z jiné perspektivy. Ob-
vykle opuštěná polní cesta kolem vinic, 
spojující Mačji Hrib s vesnicí Truške, se 
na jeden večer stala domovem obřím 
loutkám, chůdařům, žonglérům, akro-
batům a muzikantům. Cirkusové puto-

vání pokračovalo zastávkou na školním 
hřišti, kde byla připravena ohnivá show, 
a vrcholilo na rozlehlé louce, u osamo-
ceného vzrostlého dubu. Všem se při 
příchodu k němu zatajil dech. Obrov-
ský strom byl osvětlen poblikávajícími 
svíčkami, které byly vyskládány do růz-
ných obrazců a ornamentů. Závěrečné 
představení se odehrávalo ve větvích. 
Akrobatky na šále soutěžily, kdo se do-
stane nejvýš a získá předmět pověšený 
v koruně stromu. Oním předmětem 
bylo malé ukulele, se kterým jsme si na 
úplný závěr společně zazpívali.
Přemýšlela jsem, jako všichni účastníci 
tohoto projektu, jaké zkušenosti a zá-
žitky si odvážím. I když jsem dva týdny 
intenzivně trénovala cirkusové disciplí-
ny a naučila se spoustu nových žonglér-
ských, akrobatických triků, důležitější 
je myslím něco jiného. To, že jsme za 
dva týdny dokázali vytvořit mezinárod-
ní skupinu, která fungovala jako celek. 
Dokázali jsme se (i když to občas trvalo 
dlouho) domluvit na všem důležitém, 
navzájem si pomáhat. 
Nejhezčí moment byl pro mne závě-
rečný obraz „Circus pathways“. Všichni 
stojíme pohromadě, jako jedna velká 
skupina, zpíváme písničku, kterou jsme 
zkoušeli asi třikrát, a postupně se k nám 
přidávají i místní lidé z publika. V ten 
moment se smazal rozdíl mezi vystupu-
jícím a divákem. Písnička skončila a na-
stalo asi třívteřinové ticho. Ticho, kdy 
všichni vydechli. Bylo v tom všechno, 
radost z úspěšné cesty i trocha dojetí 
z konce. 

Projekt skončil ve stejný den jako 
prázdniny. Ta společná písnička byla 
tedy i naším symbolickým rozloučením 
s prázdninami.

Kateřina Korychová, Sdružení Roztoč, z. s.
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Abychom se mohli opravdu rozloučit, je potřeba si položit otázku: 
„S čím vším se vlastně letos Roztoč 
prázdninově loučí?“

Prázdninová cesta s Roztočem
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Přežití v přírodě = Jihočeská tábornická škola!

Účastníkům se podařilo sestavit skvělou 
partu kamarádů, kteří společně zdárně 
překonali nástrahy a splnili zadané úko-
ly od instruktorů, a získali tak potřebné 
znalosti z oblasti tábornictví a přežití, 
které použijí při svých toulkách příro-
dou nebo v tábornic-
kých klubech.   Účast 
z řad členů ČTU sice 
nebyla nejvyšší, ale 
i přesto se jednalo 
o vydařenou akci. 
 
Akce opět proběhla na konci prázdnin 
na táborové základně ČTU v Kadově 
u Blatné. Základna se pyšní rybníkem, 
který táborníci v minulosti ozdobili dře-
věným molem. „Nechápu, proč někteří 
lidé jezdí k moři, když máme v Čechách 
tak krásná místa,“ sdělila Lucka „Lůca“ 
Mačí, členka tábornického klubu Čtve-
ráci z Českých Budějovic, účastnice JTŠ 
2016. 

Právě prostředí základny napomáhá 
přiblížit přírodní charakter akce, která 
neformálně vzdělává mladé táborníky. 

Vždyť soužití s přírodou je jedna ze zá-
kladních myšlenek členů České tábor-
nické unie.
Náplní Jihočeské tábornické školy 
jsou předem připravené před-
nášky a následné odzkoušení 
získaných znalostí formou 
her. „Pomocí zážitku si 
účastníci lépe zapamatují 
znalosti a postupy v daných 
situacích,“ vysvětlil Martin 
„Indy“ Dostál, vedoucí sku-
piny instruktorů. 
Účastníci akce si i letos vyzkoušeli 
své načerpané znalosti v praxi. Nechy-
běla názorná ukázka první pomoci, ve 
které účastníci sami na sobě zakusili, 
jak těžké je spolupracovat při posky-
tování první pomoci raněnému kama-
rádovi. Veliký úspěch sklidila příprava 
a vyzkoušení lanových překážek. Každý 
účastník se přesvědčil, jak je těžké níz-
kou lanovou překážku správně sestavit, 
aby odolávala dlouhodobému používá-
ní. Formou orientačních závodů a vý-
sadků v neznámém terénu si absolventi 
JTŠ ověřili znalosti z oboru topografie 

a orientace v terénu. Ani letos se ni-
kdo neztratil a všem se podařil návrat 
do tábořiště, kde na ně již čekali jejich 
podsadové stany. Veliký úspěch letos 
zaznamenala přednáška z oblasti teorie 

a přípravy ohňů. Tu jsem vedl 
já… a nepochválím-li se sám, 

nikdo to za mě neudělá! Při 
závěrečném táboráku byla 
vidět dobře odvedená prá-

ce účastníků na slavnostním 
ohni. 

 Atmosféra celé akce byla na-
plněna touhou zkoušet nové věci 

a získávat nové zážitky. Myslím, že 
organizátorům se letošní ročník pove-
dl. S  pořádáním JTŠ počítáme i příští 
rok. Víme, že akce, která je zaměřená 
na přežití v přírodě, totiž každoročně 
přitáhne i mladé lidi, kteří členy České 
tábornické unie dosud nejsou. Stačí jen 
bedlivě sledovat internetové stránky 
www.jcots.cz, kde jsou zveřejněny po-
třebné informace. 
Tak AHOJ na Jihočeské tábornické ško-
le!

Jiří „Wohryzek“ Zatřepálek, ČTU

I v roce 2016 proběhl další ročník vzdělávací akce ČTU 
pod taktovkou vedoucích z Jihočeské tábornické školy.  
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Od 25. do 31. července 2016 proběhla 
oslava XXXI. Světových dní mládeže 
v polském Krakově, městě úzce sp-
jatém se svatým papežem a zak-
ladatelem světových dnů mládeže 
Janem Pavlem II. Mottem setkání se 
stala Ježíšova slova: „Blahoslavení 
milosrdní, neboť oni dojdou milos-
rdenství“ (srov. Mt, 5,7)

Polsko přivítalo mezinárodní setkání 
mladých podruhé – v roce 1991 se 
uskutečnilo ve městě Čenstochová. 

Atmosféru Krakova na sklonku 
letošních prázdnin přibližují fo-
tografie na této stránce.

Zdroj: krakov2016.signaly.cz

Světové dny mládeže v Krakově
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Na miskách vah se tak ocitnou aktivi-
ty v zájmových kroužcích – hudebních, 
výtvarných, jazykových a dalších – a ve 
sportovních oddílech. Často jde při-
tom o finančně i jinak náročné koníčky, 
jednostranně zaměřené na výkon. Po-
kud ovšem rodiče nevidí budoucnost 
svých potomků zrovna v aplaudujících 
koncertních sálech nebo vyprodaných 
sportovních halách, stojí za to poohléd-
nout se i po „konkurenční“ nabídce 
dětských a mládežnických organizací. 
Je celoroční, rozmanitá, svou kvalitou 
mnohdy předčí komerci. A cenově je 
dostupná všem.

Zhruba stovku těchto spolků zaštiťuje 
Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). 
Její předseda Aleš Sedláček říká: 
„Naše spolky pracující s dětmi orga-
nizují zajímavý program pro děti ve 
volném čase, a to v prostředí dob-
ré party se zkušeným vedením. 
I těm nejmladším nabízejí mož-
nost získat užitečné schopnosti, 
jakými jsou kreativita, týmová 
spolupráce či pocit odpovědnosti za 
svěřený úkol. Stávají se pak připrave-
nější pro různé životní situace a v bu-

doucnu se i snáze uplatní v zaměstnání 
či podnikání.“
V programové náplni členských orga-
nizací ČRDM si na své přijdou vedle 
vyznavačů „klasických“ tábornických 
a turistických výprav třeba malí dobro-
volní hasiči, ochránci přírody, zájemci 
o keltské tradice, nadšení radioamatéři 
a hvězdáři… 
Jasnější představu o tom, jaké kon-
krétní mládežnické spolky, kluby, od-

díly, skupiny či kmeny v té které 
zvolené lokalitě působí, si lze učinit 
díky webové databázi Kamchodit.cz 

(www.kamchodit.cz), spravované 
Českou radou dětí a mládeže. 
Má podobu interaktivní mapy, 
kde mohou zájemci vyhledat 
sídlo určitého oddílu nebo stře-

diska volného času poblíž zadané-
ho místa – kupříkladu školy. Databáze 
nyní čítá přibližně čtyři tisíce záznamů. 

Mají je tu mj. skauti, tomíci, dobrovolní 
hasiči, pionýři, brontosauři, woodcraf-
teři, debrujáři a mnozí další.
Co je těmto spolkům společné? Nabí-
zejí kvalitní program celoroční mimo-
školní činnosti, praxí prověřený, navíc 
s nepřehlédnutelným výchovným pře-
sahem. Děti tu vítá kamarádské, féro-
vé prostředí. V něm se dokáží uplatnit 
i ty z nich, které jinak ve škole zrovna 
neexcelují, a zde mohou nalézt tolik 
potřebný pocit zdaru. A zatímco ve 
škole se dítko hlavně učí a v zájmových 
kroužcích nebo sportovních oddílech 
je vedeno především k výkonu v úzce 
vymezené oblasti, spolkové prostředí 
ho neformálně všestranně vychovává 
a snaží se mu vštěpovat hodnoty široce 
sdílené všemi svými členy.
ČRDM před časem vypracovala pro po-
třebu rodičů „Devatero rad při výběru 
mimoškolních aktivit” (www.kamcho-
dit.cz/#devatero). V něm připomíná 
mj. význam celkového rozvoje dětské 
osobnosti, dobré dětské party, spolu-
práce rodičů s oddílovými vedoucími 
a přirozené proměnlivosti dětských 
zájmů.

Tisková zpráva ČRDM 

Zahájení nového školního roku je vždy provázeno starostmi rodičů nejen 
o to, aby jejich ratolesti zdárně prospívaly ve škole, ale aby se rozvíjely 
i mimo ni.  

Dětské spolky nabízejí pestrý program 
s výchovným „bonusem“. A jsou dostupné všem
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Odpověď zní: Pokud by to nebyl pro-
blém, neřešili bychom to.
Problém to většinou je. S umístěním 
tábora musí souhlasit majitel pozemku. 
Tímto zásadním a jistě správným limi-
tem se počet míst, kde se dají tábory 
konat, značně sníží. Pořadatelé vědí, že 
v naší zemi existují velké oblasti, kde, 
i když by se vám to moc líbilo, tábor ne-
uděláte.
Některým spolkům se povedlo během 
let našetřit prostředky na koupi vlast-
ní louky. Představte si, že na této louce 
táboříte 15 let. Neustále ji zvelebujete, 
sekáte, vysazujete stromy, zpevňujete 
břehy potoka, ve spolupráci s povodím, 
ochranou přírody apod. Všichni v mís-
tě vaší činnost podporují, a na-
jednou se dozvíte, že se musíte 
někam posunout… Krom investice 
dobrovolnických hodin a financí, 
které jste ve vlastní louce „utopi-
li“, přicházíte i o vysněné místo, 
kde jste vždy tábor pořádali.
Zkuste se podívat na realitní 
servery, jak a za kolik se ob-
choduje se zemědělskou 
půdou. Pokud jste blízko 
obce, zemědělská půda se prodá-
vá za spekulativní ceny s vidinou 
zástavby a budoucí změnou územního 
plánu. Pokud se jedná o pozemky dále 
od obce, jsou v nabídkách pouze kusy 
z velkých celků bez přístupové cesty 
nebo vlastnické podíly apod. Poptávka 
po loukách převyšuje značně nabídku. 

Cena u nás je stáje ještě nižší 
než na západě, a tak se stále 
čeká, že poroste. Trh je str-
nulý. Cenu luk určuje dostupnost, 
sounáležitost s okolními pozem-

ky a výše dota-
cí, které může 

hospodařící nebo 
vlastnický subjekt 

obdržet.
Míst vhodných pro pořá-

dání tábora – a takových, 
kde se tábořit smí, a kte-

rá jsou ještě k tomu 
navíc volná – takových 
už mnoho není. Máte 

ještě stále pocit, že i přes uvedené 
limity je luk k táboření pořád dostatek? 
Pokud se nacházíte v chráněné krajinné 
oblasti, můžete mít velmi rychle smů-
lu. Tábor na zelené louce v národním 
parku? Pokud, tak velmi zřídka. Tábor 
na zelené louce má samozřejmě i další 

požadavky. Příklady? Přístupová ces-
ta a souhlas jejího vlastníka. Palivové 
dřevo, resp. možnost jeho těžby, sběru 
či dovozu. Možnost vyrobit například 
tyče na týpí. Zdroj pitné vody. Možnost 
zásobování a odvozu odpadů. Možnost 
stavby suchých záchodů. Jistá maleb-
nost místa. Možnost koupání v potoku, 
řece, či rybníku. Vzdálenost od místa 
bydliště…
Sám jsem se věnoval několik let syste-
matickému procházení údolí potoků, 
hledání na katastrálních úřadech, jed-

nání s vlastníky, s orgány ochrany 
přírody apod. A věřte, že najít 
dnes místo možné a vhodné 

k táboření, které je stále „volné“, je 
velmi obtížné. Pokud takové najde-

te, můžete také do místa několik 
let investovat, než neudržova-

nou houštinu přeměníte opět 
na louku, i když se pozemek 

v katastru jako louka tváří odjakživa.
Počet dětí na táborech roste. Počet 
táborů také. Umístit dítě na některém 
z nich je v květnu obtížné, v červnu 
nemožné. K doporučení přesunout 
se s táborem jinam lze jistě přistoupit 
i s větší měrou rezignace. Ano, když 
nemůžeme tábor pro náš oddíl uspo-
řádat, tak děti pojedou na jiné tábory. 
Na internetu je jich přeci hodně. Když 
pomineme, že tábor pro děti, účastnící 
se v oddíle celoroční činnosti, je jejím 
přirozeným a důležitým vyvrcholením, 
pak je potřeba připomenout co říkají 
tzv. tvrdá data. Počet dětí na táborech 
roste. Počet táborů také. Umístit na 
některý z nich dítě v květnu je obtížné, 
v červnu nemožné. Táborů na zelené 
louce je stále ještě většina. Zájem o ně 
trvá a neklesá.
Je to celkem jednoduchá matematika. 
Pokud budeme různými administrativ-
ními opatřeními zabraňovat pořádání 
těchto táborů, tak se to nakonec pove-
de. Dětí v přírodě jen s nejnutnějším 
vybavením pod stanem u ohně v údolí 
bude méně a méně.
Jestli to spraví budování edukačních 
parků, zážitkové stezky v korunách 
stromů a školní exkurze?
To těžko…

Aleš Sedláček, předseda ČRDM 

Je opravdu takový problém se sbalit a posunout tábor o pár metrů dále? 
Tuto otázku nám pokládají novináři, kteří se snaží zorientovat ve složité 
problematice aktivních zón záplavových území a stanových táborů.

Copak je to problém, posunout stanový tábor 
u vody o kousek dál…?
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Před 100 lety na poslední hlídce
Z táborového deníku šestnáctiletého skauta Jiřího Wolkera 18. srpna 1916

Jiří Wolker, básník, byl jako mladý hoch 
jedním z prvních, kdo tábořili s prvními 
skauty u nás, nedaleko Vorlovské mys-
livny se zakladatelem českého skautin-
gu Antonínem Benjaminem Svojsíkem.
Na táboře si psal podrobný deník... 
a v lese nedaleko myslivny má pomní-
ček. Letos v srpnu tábořiště prvních 
skautů okolí pomníčku skautští vedoucí 
z kurzu Gemini nově upravili, vyčistili 

studánku na tábořišti a přidali pár in-
formačních tabulek...
Bohoušek.cz vzpomněl výročí „posled-
ní“ Wolkerovy hlídky:

18. srpna 1916
41. DEN
Hlídka mi uběhla báječně, neboť star-
ší Motyčka se mnou hlídal a tak bavili 
jsme se až do pěti hodin. Potom vzbudil 
jsem Žižku a šel spat. Brzy mě však pro-
budili, neboť chtěli jsme býti na Lipnici 
o desáté hodině. Vyrazili jsme s panem 
Arnimem; pan profesor šel o něco dříve. 
Nebe bylo zatažené a shůry padal onen 
nekonečný déšť malých kapek.

NA POSLEDNÍ HLÍDCE
Seděl jsem u hasnoucího ohně, jenž 
probleskoval jen chvílemi zpod hustého 
popelového povlaku. Nad hlavou tiše 
šuměly mi větve a setřásaly smutně ne-
viditelné krůpěje, melancholicky ples-
kající o rozvlhlou lesní prsť. Byla ještě 
tma a ráno dalo se jen tušit v těch hlu-
binách rozplakaného lesa. Nade mnou 
plula oblaka...

Zdroj: www.bohousek.cz
Uvedené úryvky Wolkerových textů vy-
šly knižně, ukázky – zejména uvedené 
„Na poslední hlídce“ i časopisecky. 
Text „Na poslední hlídce“ otiskl již 
15. září 1916 časopis Junák.

Junák – český skaut změnil své logo i vi-
zuální styl. Logo z dílny renomovaného 
grafika Lumíra Kajnara se opírá o histo-
rický znak, který nově přetváří v symbol 
hravosti a pestrosti při udržení tradiční 
skautské symboliky.
Logo je tvořené skautskou lilií s troj-
lístkem, složené z mozaikových prvků 
představujících pestrost skautingu. 
“Přednost skautů vidím i v tom, že do-
káží sjednotit rozdílné typy lidí,” říká 
autor loga Lumír Kajnar. Jedním z prvků 
je hlava chodského psa, kterou českým 
skautům do jejich znaku roku 1912 vě-
noval malíř Mikoláš Aleš. Skautská lilie 
jako srozumitelný a celosvětový symbol 
skautingu, trojlístek jako symbol dívčí-
ho skautingu a chodský pes jsou spoju-
jícími prvky nového loga i historického 
znaku. Nové logo a vizuální styl skauti přijímají 

v době setrvalého úspěchu. Za posled-
ních deset let aktualizovali svůj vý-
chovný program v souladu s poznatky 
současné pedagogiky, členská základna 
narostla o více než 30 procent a kaž-
doročně se daří vzdělávat další stovky 

mladých žen a mužů, budoucích dobro-
volných skautských vedoucích.
Celých 81 procent dospělých obyvatel 
Česka by doporučilo dítěti členství ve 
skautském oddíle (IPSOS). Junák – čes-
ký skaut je zároveň největší výchovnou 
organizací pro děti a mladé lidi v Čes-
ku. 

Junák – český skaut 

Skautky a skauti mají nové logo
V moderním provedení se vrací se zpět ke kořenům



21

Z organizací ČRDM

Fo
to

 Ji
ří 

Za
tř

ep
ál

ek

21

Setkání v lesích na Kadově

Za češtinou a němčinou do Srbska

O víkendu 9.–11. 9. 2016 na táborové 
základně v Kadově u Blatné proběhla 
celorepubliková akce České tábornické 
unie (ČTU) s názvem Setkání v lesích 
2016. 
Již v pátečních odpoledních hodinách 
dorazili na základnu první účastníci. 
Počasí o víkendu akci velmi přálo, slun-
ce i v září ukazovalo svoji letní sílu. Ka-
dovská základna se pyšní nádherným 
a osvěžujícím rybníkem, který většina 
účastníků o víkendu využila. Setkání se 
odehrávalo v duchu věty „Kdo jste co 
dělal o prázdninách?“, a tak nechyběly 
ani kroniky jednotlivých tábornických 
klubů, včetně táborů. Účastníci si tak 
mohli mj. prohlédnout i nynější hlavní 
představitele ČTU v jejich tábornických 
začátcích.
„Chceme si mezi sebou předávat ma-
teriály a nápady na hry z našich reali-
zovaných táborů. Oddíl třeba odehraje 
táborovou dlouhodobou hru a rekvizity 
založí nadobro do klubovny a leckdy je 

již nikdo nepoužije. To nám přijde, že je 
škoda. Chceme si mezi sebou předávat 
nápady a půjčovat pomůcky k jednot-
livým hrám,“ řekl Pavel „Pája“ Bouda, 
náčelník Jihočeské oblasti, organizátor 
akce.
Účastníci setkání si přišli na své. Kro-
mě vzpomínání a hraní na hudební 

nástroje byly v programu také různé 
hry, střelba z luku a projížďky v káno-
ích. V sobotních dopoledních hodinách 
proběhlo zasedání Nejvyšší rady ČTU; 
náčelník ČTU Milan „Náča“ Rychlý hod-
notil proběhlou letní táborovou sezónu 
pozitivně.  
Na večerním sobotním ohni se koneč-
ně potkali všichni kamarádi. Celkem se 
akce zúčastnilo sedmdesát osob. Do-
razili kamarádi i ze vzdálených koutů 
republiky. Náčelník ČTU zapálil oheň 
a píseň „Zelené pláně“, hymna ČTU, se 
rozezněla tábořištěm. A jak to tak bývá, 
zpívalo se a hrálo dlouho do noci. Byla 
velmi příjemná atmosféra.
Neděle byla ve znamení úklidu a louče-
ní. Chtěl bych touto cestou poděkovat 
všem, kteří se na přípravě a realizaci 
akce podíleli. Dle mého názoru vše fun-
govalo, jak mělo. 
Velmi jsem si tento víkend užil – děkuju 
vám, kamarádi! Ahoj

Jiří Zatřepálek, ČTU

V Srbsku nedaleko Karlštejna se konal 
česko-německý jazykový kurz s jazyko-
vou animací a pedagogikou zážitků pod 
tradičním názvem Zažít a naučit se.
Účastnilo se ho na dvacet českých a ně-
meckých dobrovolných i profesionál-

ních pracovníků s mládeží. V malých 
skupinkách se společně s lektory učili 
cizí jazyk nebo si vylepšovali jeho zna-
lost, získávali tipy a triky pro organizaci 
mezinárodních aktivních setkání mlá-
deže, např. prostřednictvím koopera-

tivních dobrodružných her nebo aktivit 
zážitkové pedagogiky (kánoe, kolo, pěší 
turistika…), a to vše uprostřed krás-
né krajiny na Karlštejnsku. Účastníci si 
zmiňované aktivity během kurzu samo-
zřejmě i sami vyzkoušeli a vše završili 
v sobotu klasickým táborákem.
Kurz trval od pátku 12. srpna do ne-
děle 21. srpna 2016., kdy se účastníci, 
plní nových vědomostí i zážitků, rozjeli 
domů. 
Věříme, že se s nadšenými zájemci 
o poznání sousedů setkáme v Srbsku 
i za rok.

Jazykový kurz pořádal Kinder- und Ju-
gendring Sachsen e.V. z Drážďan za 
podpory Koordinačního centra česko-
německých výměn mládeže Tandem; 
partnerskými organizacemi byly Duha 
Iuridica a Česká rada dětí a mládeže.

Marek Krajči 
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Španělsko a Portugalsko, 
země kartám EYCA zaslíbené :)

Fo
to

 M
ar

ek
 K

rá
čm

ar

Na poskytovaných slevách (cestování, 
kultura, sport, vzdělávání…) se podílejí 
jak státní instituce, tak komerční sub-
jekty – ideální kombinace:)

Začněme ve Španělsku: španělské že-
leznice RENFE, poskytují držitelům ka-
ret EYCA – pozor, ve Španělsku se setká-
te asi častěji s jejím domácím názvem 
„Carnet Joven“ – 20% slevu na jedno-
směrný lístek; výhoda se týká všech 
druhů vlaků a platí pro držitele od 14 
do 26 let.
Další užitečné partnery, tentokrát uby-
tovací, najdete v tzv. Albergues de Ju-
venil, jsou to cenově přijatelná ubyto-
vací zařízení spravovaná jednotlivými 
autonomními oblastmi. 
Z mnoha prima „Espaňa“ slev vybíráme 
následující:
• Barcelona: „Basílica de la Sagrada 
Família“ – karta EYCA  vám při vstupu 
do nejznámější stavby katalánského 
architekta a významného představitele 
secese Antoni Gaudího i Corneta ušetří 
celá 2 €, vlastní návštěvou baziliky na-
víc současně přispějete na dostavbu 
této neopakovatelné památky:). Ale 
i v dalších Gaudího stavbách ušetříte: 
v „Casa Batló“ 20 % a v „Casa Museu 
Gaudí“ 1 €. Po „Parku Guell“ se potom 
můžete projít zcela zdarma:). V hlavním 
katalánském městě sídlí i muzeum Pab-
la Picassa – „Fundació Museu Picasso 
de Barcelona“. Do 18 let vstup zdarma, 
pro starší je sleva cca 30%. EYCA spor-
tovce jistě pohladí po duši návštěva 
muzea slavného klubu FC Barcelona, 

v „Camp Nou Experience (Museu)“ je 
sleva 25%.  K seznamu o 10 % levnější-
ho ubytovaní v rámci Katalánska přijde-
te, když do vyhledavače zadáte Alber-
gues Xanascat.
Také v Madridu, se setkáte s množstvím 
levnější kultury, a to např. s 30% slevou 
do Museo Atlético de Madrid, bezplat-
ným vstupem do „Museo Arqueológico 
Nacional“ a do „Museo Nacional Cen-
tro de Arte Reina Sofía“; třešničkou 
by mohla být sleva 7 €  při vstupu do 
„Museo del Prado“. Carnet Joven mů-
žete využit také (–15 %) při ubytování 
v „Albergue El Escorial“. Seznam mad-
ridského ubytování najdete ve vyhleda-
vači, když si zadáte „Red de Albergues 
Juveniles Madrid“.
• Andalusie, jedna velká nádhera, kde 
život plyne pomaleji, na vše je dosta-
tek času:). Pokud se dostanete až na jih 
Španělska, postaví se vám pravděpo-
dobně do cesty trojice měst Granada, 
Sevilla a Córdoba. Po návštěvě přímo 
volají Zahrady Alhambra v Granadě – 
jedná se o historicko-umělecký kom-
plex od tvůrců z rozličných kultur – is-
lámské, renesanční, romantické… Cena 
s EYCA je 9 místo 14 €. V Córdobě doza-
jista neminete místní klenot „Mezqui-
ta-Catedral“, místní katedrálu a mešitu 
v jednom:). Tato unikátní „stavba ve 
stavbě“, která své základy získala před 
více než tisícovkou let, může právě dnes 
sloužit jako správný nadčasový příklad 
tolerance mezi různými náboženstvími; 
při vstupu zaplatíte s kartou EYCA 4 € 
(místo 8 €). „Museo Julio Romero de 
Torres“ – na Náměstí hřebce se nachází 
nejen hospůdka ze 14. století (oblíbil si 
ji mj. i Miguel de Cervantes), ale i muze-
um malíře, který žil v letech 1874–1930 
a je dodnes symbolem andaluského 
malířství; s kartou EYCA máte snížený 
vstup. To v Seville, ač neleží u moře, 
se můžete s jeho obyvateli setkat:), 
s kartou EYCA o 10 % levněji v místním 
akváriu:) Chcete-li vědět o kartě EYCA 
v Andalusii víc, zadejte do vyhledavače: 
„Guía de descuentos para el Carnet Jo-
ven en Andalucía“.
• Baleárské ostrovy: muzeum, které 
poučí o historii města Palma de Mal-
lorca, se nachází v rámci hradu Bellver 
(s CJ/EYCA sleva 50 %). Ubytovat se 

s 20% slevou můžete v Albergue de la 
Victoria. 
Ale Španělsko, to není pouze Barcelona, 
Madrid, Baleáry a Andalusie, konkrétní 
odkazy na EYCA centra 19 španělských 
autonomních oblastí najdete v článku 
na www.adam.cz. 

Také v druhé menší zemi Pyrenejské-
ho poloostrova Portugalsku si budete 
muset zvyknout na národní název karty 
EYCA – „Cartão Jovem“.  A co vás s ním 
na nejzápadnějším cípu  Evropy čeká?
Tak třeba 50% sleva ze vstupného na 
fotbalové zápasy organizované Por-
tugalskou fotbalovou asociací a také 
Oceanárium a ZOO v Lisabonu (sleva 
15%). Až o 20 % levnější prima ubyto-
vání najdete v síti tzv. „Pousadas de 
Juventude“. *Při návštěvě národního 
památníku „Mosteiro dos Jerónimos“ 
v Lisabonu (od roku 1983 na seznamu 
UNESCO) ušetříte polovinu z 10 € a stej-
ných 50 % vám sleví, pokud si do pro-
hlídky přidáte ještě „Torre de Belém“ 
a „Museu Nacional de Arqueologia“. 

Marek Kráčmar

*Více o portugalských slevách najdete 
na www.cartaojovem.pt 
*Více o kartách EYCA v dalších evrop-
ských zemích najdete na: www.eyca.
org/card/countries 
*Další EYCA informa-
ce včetně konkrétních 
odkazů najdete v  po-
drobnější článku na 
www.adam.cz pod 
QR-kódem: 

Chystáte-li se výhledově navštívit Pyrenejský poloostrov, vězte, že pestrou 
škálu slev objevíte jak ve Španělsku, tak i v sousedním Portugalsku. 
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Jakub Puchalský
výkonný ředitel korporátní a marke-
tingové komunikace Českého aerohol-
dingu a bývalý generální ředitel České 
televize

Elektronický půst v dnešní době je mož-
ná už trochu utopie, alespoň o poctivou 
dietu se na letní dovolené ale snažím 
vždycky. Základ je „nepracovat“ – ne-
vozím s sebou pracovní notebook, ne-
sleduju emaily ani v mobilu a pracovní 
telefon zvedám, pouze pokud volá šéf 
(letos nevolal :-) Trochu těžší je udržet 
disciplínu v „nesledování“ zpráv – po 
čtvrtstoletí práce v médiích a kolem 
médií má člověk hluboce zakořeněný 
zvyk být pořád online. Proto jsem se 
naučil na dovolené vypínat data, a po-
kud k tomu přičtete žalostně pomalou 

wi-fi ve vašem hotelovém resortu, jaká 
letos naši rodinu potkala na Sardinii 
(tedy k nevoli patnáctiletého syna), tak 
budete v dietě docela úspěšní. 
Výsledkem bylo přečtení jedné a půl 
knihy a zhlédnutí britské komedie Čtyři 
svatby a jeden pohřeb v televizi – v ital-
štině. Perfekto!

Lisi Maier

předsedkyně Německého spolkového 
kruhu mládeže

Se svým parterem jezdím na letní do-
volenou už řadu let bez smartphonu 
a laptopu, protože to máme hodně 
spojené s pracovními záležitostmi. 
Takhle už to pár let děláme, že se 
vydáváme někam, kde bychom mohli 

„vypnout“. Také jsme často na ces-
tách vlakem. A zjistili jsme, že to 
není až tak lehké, získat různé infor-
mace, když tedy člověk nemá mo-
bil, kterým může jít na internet. Ale 
o to zajímavější potom to cestování 
vlastně je.

Richard Fischer 
výtvarník a hudebník

Nemám žádná předsevzetí tohoto dru-
hu, omezení spíše přirozeně vyplynou 
z prázdninového režimu, kdy trávíme 
hodně času v lese. Pod týpím nebo cel-
tou. 
Na televizi se nekoukám ani v ostatních 
obdobích. Jediným hříchem je tedy 
používání mobilu. Jsem zvyklý být ,,ve 
spojení“.

Snažíte se během své letní dovolené držet „elektronický“ 
nebo alespoň „elektronickou dietu“ 
(týká se televize, počítače, mobilu...)?

Březový lístek je ocenění, které si mezi 
sebou v České republice navzájem udě-
lují vedoucí dětských oddílů za práci 
s dětmi a pro děti. 

Lenka Pospíšilová – 
„Lenočka“ (6. stupeň 
BL – karmínový)

1. V jaké organizaci působíš, co s dět-
mi děláš a co tě na práci s dětmi baví?

Působím v organizaci Duha, konkrétně 
Křišťál Lutín. Jsem hlavní vedoucí oddí-
lu, což znamená, že se podílím s našim 

týmem na všem oddílovém, týdenní 
schůzky, jednodenní i vícedenní akce, 
letní a zimní tábory a akce pro veřej-
nost, vzdělávání naší omladiny… je toho 
dost. Baví mě smích dětí, jejich bezpro-
střednost a upřímnost všemi směry.

2. Při jaké příležitosti jsi dostal svůj po-
slední BL a co to pro tebe znamená?

No, je to už nějakou dobu a všechno, co 
je víc než týden, je pro mne „kdysi“ – 
vím, že to bylo na Velké Duze v Praze. 
:-)

Připravili Kateřina Palová a Jan Burda

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

Březové lístky 12
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Tábor  ZHSK na keltské téma (foto Michala K. Rocmanová) 

Fotogalerie Archy


