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Dobrovolnictví bude zase IN
Letní tábory jsou dávno za námi a rozběhl 
se běžný oddílový rok. Pravidelné schůzky 
a další akce, které budou tisícům dobro-
volných vedoucích zabírat téměř veškerý 
volný čas. 
Často přemýšlím o smyslupl-
nosti naší dobrovolné prá-
ce. Bereme si dovolenou, 
utrácíme peníze, věnujeme 
většinu volného času…
A na druhou stranu, málokdo 
chápe, že to vše skutečně dělá-
me dobrovolně, a hlavně zadarmo – často 
jsme rádi, že nám někdo zaplatí třeba ná-
klady na cestu nebo svačinu. Často vzpo-
mínám na jedny rodiče, kteří se na konci 
tábora divili, když jsem řekl, že mi končí 
dovolená a druhý den jdu zase do práce.
Proč to tedy vlastně děláme? Jak kdo. Ně-
kdo proto, že má kolem sebe partu podob-
ně “postižených” vrstevníků. Někdo pro ty 
rozzářené dětské oči, které jsou většinou 
odměnou nám všem. Někdo chce prostě 
jen pomáhat a být užitečný.
Dosah práce s dětmi a mládeží ve volném 
čase je ale mnohem hlubší.
Je nezbytné, aby výchova dětí stála na 
třech nohách. Ty nohy jsou rodina, škola 
a volný čas. Pokud jedna z nohou chybí, 
chybí něco i zdravému rozvoji dítěte. Je 
nesmírná odpovědnost starat se o důleži-
tou součást výchovy dítěte. Výchova sama 
o sobě je obtížná. Její výsledky nejsou 
rozhodně vidět za týden ani za rok. Zjis-

tit, jak dobře hraje někdo na klavír, kolik 
dá gólů, jaký namaluje obraz… To všech-
no jde. Změřte ale, jak někomu pomůžete 
na jeho cestě životem. To se projeví až za 
mnoho let. Největší odměnou pro nás na-
konec není uznání party kamarádů, ani ty 

rozzářené dětské oči. Největší 
odměnou je to, když svoje oddí-
lové děti vidíte po letech a mů-
žete si říct, že jsou to slušní 
a poctiví lidé. Když po letech 
potkáte rodiče svého oddílo-

vého dítěte a dozvíte se, že na 
oddílová léta vzpomínají a že mu to hod-

ně dalo. To je něco! To jsou ty chvíle, pro 
které se vyplatí investovat. To jsou chvíle, 
které jsou naprosto neocenitelné.
Správné využití volného času je pro vý-
chovu dětí zásadní. Stále více lidí si to 
uvědomuje a dokáže ocenit dobrovolnic-
kou práci v neziskovkách. Stále více lidí si 
uvědomuje, že si s dětmi jen nehrajeme 
a nechodíme na výlety. Jsem přesvědčen 
o tom, že “dobrovolničit” s dětmi ve vol-
ném čase je hodně těžké poslání. Zároveň 
jsem přesvědčen, že být dobrovolníkem 
bude “in“, a že se dočkáme uznání a po-
chopení od široké veřejnosti a ne jen mezi 
sebou.
Díky všem, kdo se dobrovolnicky věnujete 
práci s dětmi. Věřte, že to má smysl. A vy-
držte. 

Jan Burda
člen představenstva ČRDM
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72 hodin: I malý čin je víc než pouhé řeči
Do šesti stovek akcí se letos pustilo bezmála 30.000 lidí, o něco málo víc 
než loni. Tisíce dobrovolníků v celé České republice zvelebovalo své okolí, 
pomáhalo druhým nebo přírodě.

Dobrovolnický projekt 72 hodin ve 
svém závěru může klidně zkonstatovat: 
každý má šanci pomáhat, chce to jen 
opravdu chtít! I malý čin je víc než pou-
hé řeči! Třídenní dobrovolnický projekt 
72 hodin, organizovaný Českou radou 
dětí a mládeže (ČRDM), i ve svém pá-
tém ročníku ukázal, že dobrovolnictví 
v Česku má velkou tradici.
První, do čeho se letos pracanti pusti-
li, byla obnova turistického přístřešku, 
využívaného návštěvníky pražské Di-
voké Šárky, především rodinami s dět-
mi (ruku k dílu tu přiložil mj. starosta 
Prahy 6 Ondřej Kolář). Po celé repub-
lice se pak uklízely lesy, parky, dětská 
hřiště a školní pozemky, sázely se stro-
my a keře, zkrášlovaly se au-
tobusové zastávky, 
vyvěšovala se 
ptačí krmítka 
nebo se sbíra-
ly plody určené 
jako potrava pro 
zvířata.
Více než v jiných le-
tech se dobrovolní- ci věnovali 
sociálním projektům. Pětačtyřicetkrát 
děti potěšily seniory svojí návštěvou či 
hudebním vystoupením. Sbíraly a třídi-
ly plastová víčka, dražily své obrázky, 
prodávaly dekorativní předměty, které 
samy vyrobily. Podpořily tak například 
Jakuba s autismem, rodinu s osmiletým 
handicapovaným Michalem, postižená 
trojčata Koláčkova z Pardubic, provoz 
stacionáře hronovské Domino, matky 
žijící v azylovém domě v Ústí na La-
bem. Uspořádaly rodinný pětiboj pro 
postiženou Elišku nebo drakiádu pro 
Martínka, který má dětskou mozkovou 
obrnu.

V době od 13. do 16. října 2016 se do 
akcí pouštěli nejčastěji dob-
rovolníci-školáci a party 
nadšenců, případně čle-
nové malých a lokálních 
organizací. Po nich ná-
sledovali lidé z člen-
ských spolků České 
rady; nejvíc jich bylo ze 

Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska, z Asociace TOM, z Pionýra, 
z Junáka – českého skauta a z Rady dětí 
a mládeže Moravskoslezského kraje 
(RADAMOK). Pokud jde o regionál-
ní zastoupení, nejčastějším dějištěm 
projektů se stal Jihomoravský kraj, po 
němž následovaly kraje Moravskoslez-
ský, Středočeský a Ústecký. V těchto 
krajích jsou dobrovolnické skupiny nej-
aktivnější již tradičně.

Přínos  projektu 
72 hodin očima těch, 
kteří je prožili…
„Téměř 50 dětí a dospělých vybavených 
pytli a rukavicemi vyčistilo prostory ko-

nečné zastávky autobusů na sídlišti Máj 
a Branišovský les. Odvoz odpadu a pyt-
lů s odpadky zajistilo Statutární město 
České Budějovice. Účastníky akce od-
měnila Rada dětí a mládeže Jihočeské-
ho kraje (RADAMBUK) drobnými dáreč-
ky – trička, náramky, buttony, baterky 
a reflexní pásky. V 18 hodin se účastníci 
akce rozešli domů s dobrým pocitem, že 
pomohli přírodě. Rada dětí a mládeže 
Jihočeského kraje děkuje všem účastní-
kům i partnerům akce za to, že pomá-
hali, protože chtěli!“

Kateřina Babická, RADAMBUK

„Úklid pod Starým zámkem a v okolí 
vesnic Lány a Rynholec se povedl. Do 
práce jsme se tak „zažrali“, že jsme 
uklidili i podél silnice u kruhového ob-
jezdu na Lánech směrem k modelářské-
mu letišti. 
Naši nejmenší odcházeli spokojeni, hrdi 
a se zdravým zhnusením z množství na-
lezených odpadků. Tento projekt shle-
dáváme i jako preventivní pro všech-
ny zúčastněné, kteří určitě naše okolí 
a přírodu nebudou znečišťovat. Za rok 

Řekli o 72 hodinách
Pomáhám, protože chci… To je motto 72 
hodin – projektu, který je jedinečný proto, 
že podporuje všechny mladé lidi, dobro-
volníky, aby nejenom po dobu těchto tří 
dnů v říjnu, ale kdykoliv později dobrovol-
ně pomáhali druhým. Jsem s vámi – a tě-
ším se, že se zapojí rekordní počet dobro-
volníků.
Ministryně školství Kateřina Valachová 
ve videospotu, jímž podpořila 72 hodin 
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se těším na další projekt pro lepší život 
nás všech.“

Zuzana Strouhalová, Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska

„Krásnou 72 hodinovou neděli jsme 
se vydali na naše tábořiště u Újezdce 
a tam vysadili celkem 15 ks ovocných 
stromů. Počasí nám přálo, a tak jsme 
si to vážně moc užili. Věřím, že letošní 
brigádička bude dobrým startem do 
dalších pravidelných úprav naší tábo-
rové louky.“

Kateřina Šejtková, Asociace TOM

„Díky zapojení řady dobrovolníků všeho 
věku se nám podařilo provést základní 
očistu zdí, vyklizení a úklid prostor včet-
ně příprav na vymalování (nové klubov-
ny pro dva oddíly). Děkujeme!“

Jan Petera, Junák – český skaut, 
středisko Arcus Praha 

www.72hodin.cz
ČRDM nabídla dět-
ským organizacím 
a spolkům, zapo-
jeným do projektu 
72 hodin, 300 kusů 
sazenic ovocných stro-
mů určených k vsazení. 
Jednalo se o stromy pěs-
tované od počátku v ČR 
společností Jukka. Koordi-
nátorům projektů zasílali 

organizátoři z ČRDM informační balíček 
s tričkem, letáky a dalšími propagační-
mi předměty. O rozesílku se již pátým 
rokem postarala přepravní společnost 

Geis, jež zásilky České rady 
rozeslala zdarma po celé 
naší republice. Úklidové 
projekty ČRDM podpořila 
dodáním pracovních ru-
kavic a pytlů na odpad. 
Ve spolupráci s Nadací 
Proměny Karla Komár-
ka pak ČRDM poskyt-
la finanční podporu 
deseti projektům 

zaměřeným na obno-
vu školních hřišť a zahrad. Díky 

této podpoře se podařilo zrenovovat 
běžeckou dráhu, vytvořit chodníček 
pro zdravé nožky, vyrobit bylinkovou 
zahrádku a další.
V loňském roce se do projektu zapojilo 
téměř 30 000 dobrovolníků v 624 pro-
jektech.

ČRDM 

Řekli o 72 hodinách
Já bych chtěl samozřejmě poděkovat 
všem, kteří se do 72 hodin jakkoli zapoji-
li. Je úžasné, že se dokáží lidi sebrat a na-
dchnout se pro takovou věc, jako udělat 
něco dobrého ať pro okolí, nebo pro dru-
hé. Těch projektů, které jsou zaměřené 
mimo obvyklý úklid na to, že jejich účast-
níci třeba přiloží ruku k dílu v domovech 
pro seniory nebo třeba v nemocnicích, je 
víc a víc, což nám dělá obrovskou radost. 
Je to krásný příklad toho, že v této republi-
ce i mladí lidé mají pořád ještě zájem něco 
pro druhého udělat – což je skvělé.

Hlavní koordinátor 72 hodin Jiří Gurecký 
v rozhovoru pro server ADAM.cz

Užitečné odkazy 

#72hodin
www.72hodin.cz
www.facebook.com/72hodin.cz
www.adam.cz/72-hodin.html
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Jedním z cílů naší organizace je všeobecná podpora výkonu 
dobrovolnictví. Mladí hasiči jsou k takové práci vedeni nejen 
příkladem dospělých hasičů a hasiček, ale také vlastní činností. 

Mladí hasiči dobrovolníky

V celoroční práci se musí zapojit do 
práce sboru, například úklidem zbroj-
nice, resp. klubovny nebo údržbou vý-
stroje a výzbroje, mnohde připravují 
na valné hromady kulturní vystoupení, 
s kterým pak vystupují také na jiných 
akcích, jako jsou odpoledne v domo-
vech pro seniory, setkání zasloužilých 
hasičů nebo vítání občánků, rozsvěcení 
vánočních stromečků apod. Každoroč-
ně se stovky kolektivů zapojují do celo-
národních dobrovolnických projektů.

72 hodin
Již pátý ročník projektu České rady dětí 
a mládeže se v roce 2016 se uskutečnil 
13. – 16. října. V letošním ročníku se do 
72 hodin zapojilo 52 sborů dobrovol-
ných hasičů, resp. kolektivů mladých 
hasičů a celkem se projektů zúčastni-
lo 1825 lidí v 11 krajích České 
republiky. Nejvíce 
projektů patřilo 
do oblasti příroda 
a okolí. 
Kromě úklidu obce, 
parků, cyklotras, čiš-
tění potoků se také 
upravovala škvárová 
hřiště či dráhy, obno-
vovala dětská hřiště. Nejednou 
děti vyráběly ptačí budky. Zajímavou 
akcí bylo vytvoření hmatového chodní-
ku v areálu mateřské školky. Mnohde 
pak byly uspořádány drakiády a různé 
soutěže. Z mnoha akcí jmenujme výro-
by hmyzího hotelu. Protože v posled-
ních desetiletích dochází ke značnému 
úbytku hmyzích druhů, které se vý-
znamně podílí na opylování rostlin, tak 
byl pomocí kladiva a hřebíků vyroben 
obvod hotelu. Ten pak byl naplněn slá-
mou, kůrou, příčně i podélně navrta-
nou kulatinou, klacíky a dutými stonky 
rostlin. Hotové hotely byly rozvěšeny 
do zahrad a lesů, kde pomohou přezi-
mování různých druhů hmyzu. 

Český den boje proti 
rakovině

Dvacátý ročník prodeje žlutých kvítků 
byl zaměřen na rakovinu prsu u žen 
a mužů. Do prodeje se zapojilo 96 ko-

lektivů mladých hasičů, 
které celkem prodali 
20 682 kytiček. A to 
znamenalo výtěžek 
508 879 Kč. Dalších 
šest sborů přispělo 
na konto bez pro-
deje kytiček, a tak 

celkem hasiči při-
spěli částkou 514 879 Kč!

Recyklujte s hasiči
Sbory dobrovolných hasičů registro-
vané v programu Recyklujte s hasiči 
organizují sběrnou akci a za sesbírané 
elektrospotřebiče dostávají finanční 
odměnu. Sbírají se malé i velký domá-
cí spotřebiče, tedy  „vše, co lze zapojit 

do elektrické zásuvky, nebo funguje na 
baterie.“ Elektrozařízení se na místech 
zpětného odběru dělí do čtyř sběrných 
a logistických skupin: chlazení, velké 
spotřebiče, bag (ostatní spotřebiče – 
malé) a TV, monitory: V programu je 
aktuálně zapojeno 1321 sborů. 
Pro zajímavost uvádíme, že v období 
leden-září 2016 bylo sebráno 2 248,6 
tun. Nejúspěšnějšími sbory jsou SDH 
Přepychy (Pardubický kraj), SDH Cho-
týšany (Středočeský kraj) a SDH Račice 
nad Trotinou (Královéhradecký kraj).

Jaroslava Čečrdlová
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Co vše jsme tam zažili? Začnu pěkně od 
začátku. 
Doba od přihlášení do projektu do mo-
mentu výjezdu trvala pouze jedenáct 
dní, což znamenalo, že jsem po-
měrně narychlo musela 
vyřizovat spousty záleži-
tostí kolem cesty.
Čtyři z naší pětice nebyli pl-
noletí, takže občas byl zádr-
hel v příjmu informací. I přes 
fakt, že nám nestihla dorazit 
dobrovolnická trička od ČRDM, se nám 
ale podařilo vyrazit před půlnocí v úte-
rý 11. října. Cesta trvala něco kolem 
patnácti hodin; měli jsme menší neho-
du, která však neomezila ani jízdu, ani 
naše zdraví, a kolem třetí odpoledne 
jsme dorazili na příměstskou atrakci – 
zámek Klis. Prohlédli jsme si celé město 
a poté jsme se po dlouhé cestě chtěli 
uvelebit ke spánku.
Z původního plánu přenocovat v do-
dávce se ale naštěstí vyklubalo večer-
ní putování do našeho skvělého uby-

tování v klášteře ve vesničce Kamen. 
Nenechte se zastrašit slovem klášter, 
ubytování bylo velmi luxusní.
Ve středu dopoledne jsme se se-
šli s Marinou, tamní učitelkou a naší 
koordinátorkou, která nás provedla 
měs - tem, vysvětlila pravidla 

a oznámila nám, že je akce 
spojena s církví. Na pro-
gramu dne byly tudíž ná-
vštěvy kostela, což nám 
v Česku nikdo předem 
neřekl. Vůbec to ale ne-

narušilo atmosféru práce. Po 
mši jsme dostali instrukce na další den, 
a jelikož byl v centru uspořádán zahajo-
vací koncert, šli jsme si ho užít.
Ve čtvrtek ráno vše začalo. Sraz byl 
naplánován na osmou, ale byli jsme je-
diní, kteří dorazili včas. Balkánci prostě 
netrpí zrovna velkou potřebou ztrhat 
se. Měli jsme za úkol vyčistit archeo-
logické prostranství pro vykopávky pá-
lením tamních stromů, poté byl oběd 
a hned na to jsme zamířili do azylového 

domu pro bezdomovce, kde se kuchtily 
palačinky. My jsme se pro nadbytečný 
počet vydali do centra, abychom před 
mší stihli nakoupit suvenýry. 
Sobota už byla volnější a veselejší, 
i přes špatné počasí. Dopolední vyklí-
zení lesů bylo spíše odpočinkové než 
náročné a poté jsme jeli na přednášku 
na splitskou univerzitu. Tamní profesor 
nás velmi zaujal, neboť nám vyprávěl 
zážitky z Čech, kde se zúčastnil univer-
zitní soutěže v konstrukci a testování 
motorových vozidel. Byli bychom po-
slouchali dlouho, ale museli jsme na 

večeři, mši a poté na party do domova 
důchodců.
V neděli jsme absolvovali pouze mši 
a oběd. Zbytek odpoledne jsme strávili 
na pláži a k večeru jsme zamířili zpět 
domů, do Beskyd.

Celkově musím akci shrnout jako po-
zitivní. Pouze nás zarážel přístup a ne-
zodpovědnost v přenosu informací. 
Nikdo nic pořádně nevěděl, a že by 
se místní dobrovolníci nějak hrnuli do 
práce, to ne. Každopádně vyrazit z deš-
tivého prostředí do tepla, kde jsme 
mohli každý den jíst pizzu a hřát se na 
sluníčku, to stálo za to.
A nenechte se odradit slovy o koste-
lech – pro nás to byla zábava! Tamní 
lidé k víře přistupují úplně jinak než my 
Češi.
Tak snad zas za rok!

 Laura Daňová – Roura, TOM1303 
Maracaibo, Třinec

Sedmnáctého října jsme se v brzkých ranních hodinách vrátili domů 
z dobrovolnické akce 72 hodin v chorvatském Splitu. 

Tomíci ze Třince jeli pomáhat do Chorvatska
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Karolína Kukrálová byla jednou z účastnic zahraničních 72 hodin – známého 
dobrovolnického projektu, který probíhal v řadě evropských zemí, včetně ČR.
O své zážitky z maďarské Budapešti se rozhodla podělit se čtenáři Archy – 
podobně jako Ondřej Turek o ty své z chorvatského Dubrovníku.

72 hodin v Budapešti a v Dubrovníku

Budapešť
Na začátku října, konkrétně 6.–9. 10. 
2016 nám ČRDM poskytla skvělou 
příležitost, a to odjet do Budapešti na 
místní projekt „72 óra kompromisszum 
nélkül!“ Odjeli jsme už ve čtvrtek ráno 
a celých dlouhých sedm hodin vlakem 
jsme byli napjatí, co pro nás následující 
čtyři dny připraví. Ale to, co nás prá-
vě čekalo, rozhodně předčilo všechna 
naše očekávání. Už na nádraží nás vy-
zvedla Anna z hostující organizace 
a netrvalo dlouho, než 
nás představila ostat-
ním, celému realizač-
nímu týmu místního 
projektu. Všichni to jsou 
velice příjemní lidé a bě-
hem našeho pobytu pro 
nás hodně udělali, především naše 
„buddy“ Bori.
Od organizátorů jsme během „ope-
ning ceremony“ obdrželi obálku s úko-
lem zúčastnit se tří projektů (bohužel 
byla v maďarštině :D ). Náš první den 
v pátek (a v neděli také) nás poslali do 
krásné staré budovy, která se po pěti 
letech chátrání stane studentským 
domem. Budou se zde pořádat kultur-
ní akce, ale zároveň část prostor má 
sloužit jako kolej. Svůj čas jsme věno-
vali malování a uklízení bezmála deseti 
místností, které by potěšily každého ar-
chitektonického nadšence. Musím říct, 
že už bylo na čase: prach, který jsme 
vysáli, stačil dvakrát zacpat vysavač, 
a oknům jen jedno čištění doopravdy 
nestačilo. Dalšího dne jsme zlikvidovali 
plevel na zahradě komunitního centra 
a v nedaleké školce pomohli s natěrač-
skými pracemi.
Musím hrdě napsat, že po našem zá-

kroku všechna 
tato místa nabyla 
novou atmosfé-
ru. Po našem 
odchodu se 

předtím odřený plot 
jen leskl, prolézačka se vyjíma-

la mezi stromy svým novým nátěrem, 
plevel se ze záhonu odklidil do pytlů 
a ze zaprášené místnosti by mohl být 
taneční parket.

Na závěr je ještě nutno dodat, že na-
šich maďarských 72 hodin nebylo pou-
ze a jenom o práci. 
Strávili jsme čas s úžasnými lidmi a uži-
li si místní kuchyni, Bori nás provedla 
městem, viděli jsme spoustu krásných 
míst Budapešti, a vytvořili si tím vzpo-
mínky na celý život.
Děkujeme!

Kája, Terka, Bára a Michal

Dubrovník
Na srazu se nás první den sešlo odha-
dem třicet. Složení lidí se v průběhu 
projektu obměňovalo v závislosti na 
tom, kdo musel být ve škole či jinde. 
Chorvati nás rozdělili, a tak jsme měli 
každý jiné zážitky. 

Matěj s Máří brousili dřevěné mříže 
u místní kaple, které rozežírá sůl od 
moře. Po obroušení mříže natírali bar-
vou. Během práce měl jejich pracovní 
tým četné pauzičky na cigárko i na sva-
činky a kávičky, které jim z dobré vůle 
nosili místní obyvatelé. Styl práce se 
nelišil od stylu práce ostatních skupin, 
a to i v jiné dny. Práce probíhala vždy 
půl až tři čtvrtě hodiny, pak se dala pau-
zička. Jížní lážo-plážo styl byl normou, 
na což jsme si museli jako Češi, navyklí 
na tvrdý pracovní režim, zvykat. Mate-
se dokonce klidnila i jedna Chorvatka, 
aby se samou námahou nesložil.
Já, Hanka a Jenda jsme jeli s Annou 
v jejím „Flinstone car“ za Tomem a dal-
šími asi deseti lidmi. Dojeli jsme do – 
řekněme – předměstí, které vypadalo 
spíše jako vesnice. Na místě byl i místní 
kněz a paní domácí. Blížilo se něco děs-
ného.
Přišla úvodní mše, během které nás 
Tomo obeznámil se situací, o které jsme 
během následující práce zjišťovali více 
informací. Příběh začal před 25 lety, 
kdy zemřela matka rodiny, která držela 
dům, jeho okolí i celou rodinu pohro-
madě a na úrovni. Po její smrti zůstali 
v domě její dcera Jadranka, která měla 
lehké mentální postižení, její manžel, 
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jenž nebyl schopen vnímat okolní dění, 
a navíc se vypracoval k silnému alko-
holismu, a nakonec v bytě zůstal jejich 
společný syn. Ten byl mentálně retar-
dovaný a zcela mimo realitu. Ve svých 
25 letech si hrál s hračkami pro tříleté 
děti; zřejmě nikdy nechodil do školy. 
Sociální služby státu v případě této ro-
diny selhaly.
Rodina nebyla schopna postarat se 
o sebe. Odpadky ležely všude. Před 
domem nebylo možné přehlédnout 
cigaretový záhonek, kde končily všech-
ny prázdné krabičky, hromady bordelu 
v podobě obalů od čehokoli, krabice 
s nedopitým zkvašeným vínem, skle-
něné láhve od alkoholu, shnilé kusy 
dřeva. Celá stráň pod barákem byla za-
rostlá trním, ve kterém se nalézal od-
padkový kopec. Rodina nevynášela od-
padky, zkrátka jen vzala igelitku z koše 
a hodila ji ze stráně dolů.
Další šokující věc byla, že Jadranka ne-
prala oblečení. Když potřebovala nové, 
zašla do charity, kde jí je dali. Nikdo 
si po dobu 25 let nevšiml, co se děje. 

Tomo vysvětloval, že je těžké monito-
rovat, co se komu rozdává. Nevím, ale 
je podivné, že si nikdo nevšimne tako-
vé skutečnosti.
Jadranka špinavé oblečení nevyhazo-
vala. Pečlivě ho schraňovala v domě. 
Při příchodu dovnitř jsme viděli pokoj, 
který byl po celé své rozloze téměř ke 
stropu naplněn oblečením. Druhý po-
koj na tom byl o něco lépe. Měl ales-
poň volné jedno lůžko. Mezi hadry na 
druhém lůžku se ale zase nacházely 
předměty jako rádia, televize, nezabez-
pečená flexa…
V zájmu hygieny jsme všichni nafasova-
li roušky a rukavice, což jsme ocenili ze-
jména u spodních vrstev hnusu, který 

jsme vynášeli. Ten byl již tak rozpadlý, 
že šel nabírat lopatami a vidlemi. Pra-
chu bylo jako na stavbě.
Neskutečné bylo, když jsem si uvědo-
mil, že v domě jsou tři obyvatelé, kteří 
v pokoji s kuchyní netečně sedí na gau-
či, kde mimochodem museli i vsedě 
spát, protože postel byla v pokoji zasy-
paném oblečením, a koukají na televi-
zi. Jediný, kdo měl alespoň zájem, byla 
Jadranka. Hledala u nás jakýkoli soci-
ální kontakt, a bohužel se povětšinou 
spíše pletla pod nohy. Kupříkladu když 
jsem se snažil vyhodit pytle prošlých 
medikamentů, brala si je zpátky a ne-
bylo možné jí vysvětlit, že to není dob-
ré užívat. Zhruba po půldni práce jsme 
jí konečně vysvětlili, že naši řeč pře-
kládají ostatní, protože jsme z Česka 
a chorvatsky neumíme. Šokovala nás, 
když se optala na angličtinu a spustila 
plynně.
Za první den se odvezlo odhadem šest 
menších kontejnerů odpadu a dva kon-
tejnery oblečení, které se později vy-
pralo a rozdalo potřebným.

Ondřej Turek

(Úryvek z reportážního textu Ondřeje 
Turka. V úplném znění si ho pod titul-
kem „72 hodin v chorvatském Dubrov-
níku můžete přečíst na www.adam.cz)
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Stačí i malá parta lidí, 
aby se povedlo něco dobrého
Rozhovor se starostou Městské části Praha 6 Ondřejem Kolářem

Vzpomněl byste si, kdy a jak jste se 
o akci 72 hodin vlastně dozvěděl?
Mně o ní řekl Aleš Sedláček, předseda 
České rady dětí a mládeže, který mě 
pozval sem do Šárky, abych tady přilo-
žil ruku k dílu. Tak jsem říkal, že rozhod-
ně, určitě, kdykoliv, jakkoliv.

Jaký význam přikládáte dílčímu pro-
jektu uspořádanému v rámci 72 hodin 
na území Divoké Šárky, konkrétně tedy 
opravě zdejšího altánku?
Je to jednoznačně dobrá věc, 
protože Šárka je hodně navště-
vovaná. Lidi sem hodně chodí, 
a když uvidí, že se tady dá 

takovýmto způso-
bem něco opravit, 
tak se třeba sami 
začnou zajímat 
o to, jak by mohli 
svým dílem také 
přispět.

Mezi těmi, kteří se rozhodli přiložit 
ruku k dílu, jsou i mladí lidé z Finska 
a z Maďarska. Co Vás pod dojmem 
této skutečnosti napadá?
Napadne mě, že Česká rada dětí a mlá-
deže není bezvýznamná organizace, 
a že dokáže přilákat i na takovýto – ně-
kdo by mohl říct „malý bezvýznamný“ 
– projekt i lidi ze zahraničí. Čímž uka-
zuje, že mezinárodní spolupráce se ne-
děje jen na nějakých vyšších úrovních 

a třeba na bázi výměny studentů, 
ale že lidi se opravdu zajímají o to, 
jak dělat naše prostředí hezčí.

Podporuje Městská část Praha 
6 neziskové organizace dobro-

volnického typu a jejich aktivity? 
Pokud ano, tedy jak?
Podporujeme je. Máme vypsáno 
několik různých grantů a dotač-
ních řízení, kam se neziskovky 

mohou hlásit. Zároveň třeba některým 

i přímo pronajímáme 
nebytové prostory 
– například Lize lesní 
moudrosti, která má 
klubovny na Praze 6.

Co byste vzkázal či popřál dětem 
a mládeži šestého pražského obvodu, 
v jehož čele stojíte?
Aby nepropadali beznaději nebo ja-
kémusi pocitu, že sami nic nezmůžou. 
Protože třeba i tady (při dobrovolnické 
opravě turistického altánku v Divoké 
Šárce) je vidět, že stačí malá parta 

lidí, aby se podařilo něco 
hezkého.

Děkuji za rozhovor.
Jiří Majer
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V rámci projektu Víkendovky, který 
v Tamjdem, o.p.s. pořádáme s cílem 
pomoci českým neziskovkám a pro-
pojit je s nadšenými dobrovolníky, 
jsme se v roce 2016 zapojili do práce 
v komunitních a bylinných zahradách, 
v ekocentrech a na biofarmě, na hra-
dě a v barokní památce, komunitních 
domech pro lidi s handicapem, volno-
časovém centru pro děti a mládež, na 
táboře, v sociálnímu podniku, buddhis-
tickému centru i během pohádkového 
festivalu...
V každé neziskovce za námi zůstal ob-
rovský kus práce. Postavené zdi, krás-
nější zahrady, hliněné omítky! Každý 
z nás se tak stal součástí života unikátní 
organizace, a to nejen během víkendu, 
ale díky své práci na opravdu dlouhou 
dobu.

Ani během víkendu 14.–16. října tomu 
nebylo jinak! Propojili jsme Tamjdem, 
neziskovku Propolis a projekt 72 ho-
din. Organizace Propolis na Křivoklát-
sku obnovila tradici vaření Chříčského 
piva a zrekonstruovala chátrající pivo-
var, kde zaměstnává lidi s různým ty-

pem znevýhodnění. Organizace se svou 
neuvěřitelnou energií zasazuje o rozvoj 
komunity ve vsi a blízkém okolí. Na 
projekt se vydala mezinárodní skupina 
15 dobrovolníků, včetně cizinců z Ru-
munska, Srbska a Španělska. Zažili jsme 
krásný slunný víkend plný kamení, cihel 
a tvárnic, piva, přírody a pohody. Na-
ším úkolem bylo pomoc s renovací sta-
ré pošty, kde Propolis plánuje vytvořit 
školu a rozšířenou klubovnu pro míst-
ní obyvatele a dobrovolníky. Bourali 
jsme nepotřebné zdi sbíječkou, vyklí-
zeli místnosti od harampádí a rozpára-
li staré pohovky. Druhým pracovištěm 
byla místní „Velká chříčská zeď“, která 
zpevňuje příkrý svah a unikátními scho-
dy propojuje horní a spodní pozemek. 
Bagrista vykopal základy, a my jsme ze 
zeminy vybrali kameny. Ty se zpět po-
užily na stavbu zdi a hlína se využila 
k zarovnání terénu na vrcholu našich 
hradeb. Zeď se zase „pohnula“ o znač-
ný kus! A není divu. Pod rukama nám 
prošlo pár tun kamení...
Ale Víkendovka nebyla jenom o práci! 
Dozvěděli jsme se i mnoho zajímavých 
věcí o historii pivovaru a o výrobě piva, 

seznámili jsme se s odvážnými vizemi 
Propolisu a díky projektu 72 hodin jsme 
na místě zasadili jabloň.

Tamjdem dobrovolníci letos do kampa-
ně přispěli 165 dobrovolnickými hodi-
nami. Těší nás, že zájem o projekt 72 
hodin každým rokem všeobecně roste! 
Ani příští rok si příležitost být součástí 
této skvělé celorepublikové kampaně 
nenecháme ujít.

Markéta Votavová

ředitelka Tamjdem, o.p.s.

Tamjdem, o.p.s. 
pořádá dobrovolnické dny, víkendy 
i dvoutýdenní workcampy, kde mezi-
národní skupina dobrovolníků fyzickou 
prací pomáhá neziskovým organizacím 
v ČR. Na dobrovolnické projekty vysílá 
Tamjdem zájemce i do zahraničí. Zapo-
jit se může kdokoliv starší 18 let. Čech 
i cizinec, starý i mladý, jaderný fyzik, 
student i zahradník…

Tamjdem! 
Práce zadarmo není nadarmo!
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V českých neziskovkách jsme letos strávili 
18 nezapomenutelných víkendů!
To je 1861 dobrovolnických hodin, 388 pomocných rukou 
a 194 skvělých lidí, kteří s radostí o víkendech odpočívají 
při manuální práci, která má smysl!



Před mladou generací českých skautů 
a skautek stojí významná událost – ce-
lorepublikové setkání pro 1500 účastní-
ků plné inspirace, zábavy a vzdělávání. 
Festival pro skauty a skautky ve věku 
15–24 let nese název Obrok a koná se 
jednou za dva roky. 

Ten nadcházející se bude konat v červ-
nu 2017 v Trutnově. 
Skauti se na něj rozhodli získat peníze 
i pomocí crowdfundingové kampaně 
na portálu HitHit.
Původním cílem kampaně bylo vybrat 
100.000 korun, které by organizátorům 
pomohly zlepšit chod akce, vyšperko-
vat program, a vytvořit tak nevšední 
zážitek pro všechny zúčastněné. Skauti 
stihli částku vybrat mimořádně rychle, 
a to během tří dnů – ve svém úsilí zís-
kat co nejvíce prostředků na organiza-
ci akce však pokračují dál. Ve videu na 
HitHitu se objevují nejen osobnosti ze 
skautského světa, ale také ti, kterým 
jsou myšlenky skautingu blízké – ces-
tovatelé Dan Přibáň a Ladislav Zibura, 
herec Jiří Bartoška, novinář Erik Tabe-
ry, režisérky Helena Třeštíková a Olga 
Špátová, výtvarník Roman Týc, kavárník 
Ondřej Kobza a další. „Moje děti i vnou-
čata jsou skauti. A když vidím, jak moc 
skaut do života pomáhá, myslím si, že si 
skauti svou odměnu v podobě Obroku 
rozhodně zaslouží,“ říká ve videu reži-
sér Arnošt Goldflam.
Kampaň Obrok 2017 na Hithitu potrvá 
až do začátku prosince. Motivací pro 
příspěvek nemusí být pouze sympatie 
ke skautingu, ale i jedna z odměn, kte-
ré skauti nabízejí – zveřejnění jména 

přispěvatele ve videu, dopis 
od organizačního týmu, VIP 
vstupenky na Obrok či skaut-
ský šátek. 
„Jsem nadšená z toho, jak 
nás lidé podporují a jakou 
rychlostí jsme cílovou částku 
vybrali. Budu moc ráda, po-
kud bude částka dále stoupat a podaří 
se nám vybrat třeba dvojnásobek. Po-
tom budeme schopni udělat z Obroku 

2017 skutečně nezapomenu-
telný zážitek, který si účastní-
ci určitě zaslouží,“ komentuje 
ohromující podporu veřejnosti 
šéfka organizačního týmu Ka-
mila Buráňová. Ve svém týmu 
má mladé dobrovolníky z celé 
republiky, kteří už od letošního 

jara plánují program...
Jitka Taussiková, 

Junák – český skaut
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Skauti na HitHitu vybírali na celostátní setkání
Skauti na HitHitu vybrali na celostátní setkání Obrok v rekordním čase. Za 
podpory osobností jako Jiří Bartoška a Helena Třeštíková však pokračují...
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Jak to s tím „hraním“ začalo?
Za vznik herny vlastně mohou skauti 
z nedalekých Slatiňan, kteří na podzim 
roku 2007 pořádali ve své klubovně ví-
kend deskových a karetních her. U nás 
doma byly v té době hitem počítačové 
hry, u kterých moji dva synové doká-
zali trávit všechen svůj volný čas. A tak 
jsem hledal alternativu a vyrazili jsme 
společně ke skautům. Přiznám se, že do 
té doby jsem znal pouze šachy, Prší, žo-
líky, Dostihy a sázky a samozřejmě ne-
smím zapomenout na klasické Člověče, 
nezlob se!, avšak nic víc. Kluci i já jsme 
byli z moderních deskových a karetních 
her nadšeni a při návratu se mě v autě 
zeptali: „Tati, a proč není taková herna 
u nás v Chrudimi?“ 
A tím to celé začalo.

Proč bychom si měli hrát?
Deskové hry jsou zábava, u které si mů-
žete vyzkoušet to, co vám normální ži-
vot jen stěží nabídne. Chcete se vydat 
do vesmíru a objevovat nové galaxie? 
Chcete se starat o tlupu pravěkých lidí 
a zajistit jim obživu? Chcete farmařit 
u své středověké chaloupky a zabez-

pečit svou rodinu? To vše v deskových 
hrách můžete.
Deskové hry rozvíjí vaše mozkové závi-
ty, trénují vaši paměť, kombinační i em-
patické schopnosti. Hry lze rozdělit do 
několika kategorií podle obtížnosti, tak-
že své si najdou rodiče s dětmi i party 
ostřílených hráčů. A navíc, pokud mo-
derní deskové hry hrajete víckrát, jsou 
pokaždé jiné, takže vás ani po mnoha 
partiích neomrzí. A pokud ano, tak není 
těžké vybrat si další.

Jak vaše herna funguje a pro koho je 
určena?
Již od počátku byla herna myšlena jako 
otevřená. To znamená, že k ní má pří-
stup každý, bez ohledu na věk, kdo má 
chuť si zahrát deskové a karetní hry. 
Koná se vždy minimálně jednou měsíč-
ně v prostorách chrudimské Základní 
školy Dr. J. Malíka. Vstup do herny je 
a vždy bude zdarma. Hráči si mohou vy-
brat z velkého množství deskových a ka-
retních her. K dispozici tu jsou lektoři, 

kteří nováčkům rádi vysvětlí pravidla 
a zapojí je tak do hry. 

Daří se vám shánět nové a nové hry? 
Není to přeci mnohdy levná záleži-
tost…
Ano, to je pravda. Některé společenské 
hry opravdu nejsou laciné, ale díky vel-
mi dobré spolupráci s předními českými 
výrobci a distributory her, a hlavně také 
za finanční podpory města Chrudim se 
nám podařilo dát dohromady několik 
desítek moderních deskových a karet-
ních her.

Jaká je návštěvnost herny? Je o tuto 
aktivitu, zejména mezi dětmi, zájem?
Na zájem si určitě nemůžeme stěžo-
vat. Průměrná návštěvnost jednoho 
herního odpoledne se blíží ke čtyřem 
desítkám. A hráčskou komunitu u nás 
netvoří jenom děti ze základních škol, 
ale i studenti středních a vysokých škol. 
A poslední dobou také rodiče, kteří si 
jdou „vyzvednout“ své ratolesti, ale na-
konec s námi v herně zůstanou, zapojí 
se do hry a jsou mnohdy překvapeni, co 
nových her na trhu existuje.

Podíváte se s hernou i do „světa“?
Určitě ano – s hernou občas zavítáme 
mezi dětské pacienty chrudimské ne-
mocnice, naposledy to bylo na Den 
dětí, navštěvujeme také zdejší dětský 
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V letošním roce rozjela chrudimská herna deskových a karetních her 
„Hrajeme si s Chrudimkou“ již svoji devátou sezónu. Organizátorovi této 
akce, Jaromíru Zajíčkovi, fotografovi, redaktorovi portálu Chrudimka.cz 
a členu Občanského sdružení Altus, z.s., jsme položili pár otázek.

Devět let si hraje s dětmi a stále ho to baví

Rozhovor

12
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domov. Každoročně jsme se rovněž 
účastnili chrudimské Bambiriády a celo-
ročně pak dalších akcí, pořádaných ne-
ziskovými organizacemi v okolí včetně 
té naší.

Proč jste zvolili název herny zrovna 
„Hrajeme si s Chrudimkou“?

To je hrozně jednoduché: Chrudimka je 
název studentského kulturního a infor-
mačního portálu, který si vzal tuto her-
nu pod svoji patronaci a jehož někteří 
redaktoři jsou zároveň i lektory této 
herny.

A co vaši kluci, ještě si s vámi hrají?
Nejen to – oba mi pomáhají v herně 
jako lektoři. A nesmím zapomenout na 
svoji ženu Markétu, která mi v herně 
také pomáhá.

-zaj-

Představujeme

13

Hrajeme si 
s Chrudimkou

 
www.chrudimka.cz/

herna

www.facebook.com/
hrajeme.si.

s.chrudimkou
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Cílem pobytu, který byl realizován ve 
spolupráci s Krajem Vysočina, bylo na-
vázat spolupráci s místními dětskými 
organizacemi a zjistit, jaké společné 
projekty by bylo možné realizovat.
„Během týdne jsme navštívili několik 
škol, setkali se s vedoucí místních skau-
tů a dalších organizací,“ říká Jan Burda 
z Rady dětí a mládeže kraje Vysočina 
a upřesňuje: „Navštívili jsme dvě místa, 
kde chceme rozjet společné projekty. 
Situace v Užhorodu, který je krajským 
městem, je zcela jiná než v Bohdanu, 
což je horská obec na hranicích s Ru-
munskem.“
V Bohdanu, kde je vysoká nezaměstna-
nost a složitá finanční situace, nefun-
guje z volnočasových aktivit téměř nic. 
Výjimkou jsou letní tábory, které pořádá 
místní farář, jenž je i významným part-
nerem Kraje Vysočina. Na druhou stra-
nu, v Užhorodu je několik domů dětí, 
které navštěvují tisíce dětí. Společným 
zájmem je výuka češtiny pro místní ve-
doucí i děti, výměna zkušeností a rozvoj 
nových aktivit v místech, kde pro děti 
taková nabídka není.
„Rádi bychom využili naše zkušenosti 
a s pomocí Kraje Vysočina a fondu ViZa 
pomohli rozvoji volnočasovek na Zakar-
patské Ukrajině. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o bývalou součást naší republi-

ky, je naše kultura v mnohém podobná 
a české stopy jsou patrné na každém 
kroku. První kroky byly učiněny a nyní 
začneme intenzivně připravovat první 
společné projekty, které bychom rádi 
realizovali už v příštím roce,“ uzavírá 
Jan Burda.
Výjezd delegace dětských spolků z Vy-
sočiny na Zakarpatskou Ukrajinu byl re-
alizován díky podpoře Kraje Vysočina.

Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina 
vznikla v roce 2001 nejen za účelem 
koordinace všech neziskových organiza-

cí působících v Kraji Vysočina, ale také 
za účelem zprostředkování komunikace 
mezi nimi a orgány státní správy a za-
jištění přísunu informací všem členům 
i zájemcům z řad veřejnosti. V současné 
době sdružuje více než 20.000 individu-
álních členů ve dvacítce organizací.
V současné době RDMKV realizuje ně-
kolik projektů. Například:
www.projektprotebe.cz, 
www.tabory-vysocina.cz, 
www.volnycas-vysocina.cz 
a další. 
Více informací o RDMKV najdete na 
webu www.rdmkv.cz.  

Pomůžeme volnočasovkám na Ukrajině
Poslední říjnový týden prožila delegace Rady dětí a mládeže kraje Vysočina 
v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. 
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Začátkem července jsem na webu ČRDM našel možnost přihlásit se 
do výměnného projektu mezi zástupci organizací dětí a mládeže z ČR a Izraele. 
Tak jsem to zkusil a ejhle, byl jsem přijat…

Na první schůzce nás Marek, který 
má celý projekt na starosti, uvedl 
do obrazu. Na další jsme už dáva-
li náměty na program, vymýšleli 
seznamovací hry… a za týden začala 
výměna. 

Dostal jsem za úkol vyzvednout hosty 
na letišti. Obavy z jazykové bariéry 
byly zbytečné, anglicky jsme se do-
mluvili v pohodě. 
Po chvíli odpočinku v hotelu jsme 
mohli vyrazit na prohlídku Prahy, 
při které kolegové z Izraele hltali 
naše památky a na všechno se ptali. 
Později u večeře jsme se blíže sezná-
mili s tím, kdo vlastně jsme a čím se 
zabývají naše organizace.
Druhý den jsme na ČRDM prezen-
tovali činnost našich spolků a pojídali 
tradiční české koláče, které si Izraelci 
oblíbili stejně jako místní pivo. :) 
Následovala návštěva u dobrovol-
ných hasičů na Zličíně. Nikdy jsem 
neviděl dobrovolné hasiče v akci 
a musím uznat, že je to fakt super. Po 
krátké debatě a zkoušce naší fyzičky 
při hašení jsme se odebrali zpět na 
ČRDM, kde na nás čekal můj kamarád 
Zaid (původem irácký uprchlík), 
kterého jsem sehnal na diskuzi o up-
rchlické krizi a postavení Čechů k to-
muto citlivému tématu. Při asi hodi-
nové diskuzi naši noví přátelé zasypali 
Zaida všetečnými otázkami.
Třetí den jsem měl na starosti tak 
trochu já. Dali jsme si sraz na Nových 
Butovicích a šel jsem kolegům ukázat 
volně přístupnou přírodu jen kousíček 
od centra Prahy. Jejich úžas jsem 
opravdu nečekal. Inu, není se čemu 
divit, když žijete v zemi, kde je zeleně 
minimálně. Dál jsme se vypravili do 
Dejvic omrknout činnost Ligy lesní 
moudrosti. Musím uznat, že se mi 
opravdu líbila, stejně jako hostům. 
Poznal jsem nové hry i kamarády. 
Nakonec jsme se vydali směr Leten-
ská pláň na open air operu Kouzelná 
flétna. Bylo to opravdu super! Na 
úplný závěr dne nám ještě kolega 
z Asociace TOM udělal světelnou 
show, na kterou asi jen tak neza-
pomenu. 
Čtvrtý den se jelo do Brna. Mne 
ovšem zradil budík… No nic, za ho-

dinu jsem už seděl v jiném autobuse 
směr Brno! Nikdy jsem v Brně nebyl 
a moc jsem od něj nečekal, ale vy-
vedlo mě z omylu – je to opravdu 
hezké město. Vyškrábali jsme se na 
Špilberk (což po obědě nebyl úplně 
nejlepší nápad) a pak jsme pod ním 
nakoukli do činnosti místních skautů. 
Opět jsem se naučil pár nových her 
a zjistil pár nových faktů o skau-
tech, a to jak z hlediska českého, tak 
celosvětového.
Následoval den volna a po něm pro 
mne den školy, kdy jsem se nemohl 
zapojit, ale věřím, že Slovanská 
epopej v Národní galerii měla úspěch, 
stejně jako další prozkoumávání tajů 
a koutů Prahy. Poslední den jsme 
strávili mezi pražskými židovskými 
památkami, uzavřeli ho společným 
vyhodnocením první části výměny 
a volnou debatou při večeři – mimo 
jiné i o tom, na co se můžeme těšit, 

až v listopadu dorazíme do Izraele. 
Už teď se nemůžu dočkat!

Honza Paulík, 63. PS Sosna
Projekt je realizován s podpo-
rou Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy.

Izraelci (nejen) v Praze
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Po dubnovém setkání v Polsku 
pokračoval v posledním červnovém týd-
nu náš projekt „Spolupráce pro inova-
tivní vzdělávání sociálních a občanských 
kompetencí“ mezinárodním seminářem 
ve Vilniusu. Litevská metropole s krás-
ným historickým centrem, sociali-
stickými rezidenčními čtvrtěmi, ale 
i moderními budovami uvítala třicítku 
mladých lidí a vzdělavatelů z ČR, Polska 
a Litvy, aby se zde věnovali především 
kompetencím.
Jelikož je projekt jako celek zaměřen 
na inovativní vzdělávání ke zvyšování 
sociálních a občanských kompetencí 
(jeho výstupem má být vzdělávací 
„stezka“), na začátku litevské akce 
se účastníci zamysleli nad tím, které 
z nich jsou pro ně důležité a měli 
by se u mladých lidí rozvíjet. Po-
mocí „stroje času“ se pak poku-
sili kreativním a vtipným způsobem 
(prostřednictvím divadla) vyjádřit, 
jak se tyto kompetence vyvíjely 
a rozvíjely od dávné minulosti až po 
dnešek.
V dalším dni mladí lidé vyrazili do 

města, aby si kromě jeho objevování 
a poznávání rovněž procvičili a rozvinuli 
své sociální kompetence. Za úkol totiž 
měli zjistit, co obyvatele Litvy trápí, co 
by ve městě i v lidech chtěli změnit. 
Během aktivity se účastníci dostali i do 
zajímavých a překvapivých situací, kdy 
kromě běžných místních lidí vyzpoví-
dali i známého divadelního herce. Na 
základě zjištění pak dali hlavy dohro-
mady a vymysleli několik „občanských 
akcí“, kterými chtěli něco udělat s ne-
gativními jevy ve společnosti.
Jedna skupinka například rozdávala 
úsměvy (protože Litevci se prý málo 
usmívají a smějí), jiná zas zkoumala 
reakce kolemjdoucích na mladou 
„bezdomovkyni“ (představovanou 

jednou z účastnic) a bavila se s nimi 
o lidech bez přístřeší. Tyto společné 
akce měly účastníkům umožnit 
vyzkoušet si na vlastní kůži, že mladí 
lidé díky svému zapálení a aktivitě 
mají šanci děni kolem sebe pozitivně 
ovlivnit.
K lepšímu uchopení konceptu aktivního 
občanství jim pak pomohla návštěva 
progresivně, moderně a interaktivně 
pojatého Centra občanského 
vzdělávání v litevském prezidentském 
paláci. Obsahové zaměření semináře 
do-plňovaly aktivity cílené na hlubší 

vzájemné seznámení a stmelení mezi-
národního týmu. Místo v programu se 
našlo i pro zhodnocení práce mladých 
lidí a vzdělavatelů na národní a míst-
ní úrovni v době mezi setkáními, 
stejně jako naplánovaní navazujících 
společných aktivit.
Z Litvy odjížděli čeští účastníci plni 
nápadů a zapálení pro úspěšné 
plánování a realizaci dalšího mezi-
národního semináře v rámci našeho 
projektu, který se uskuteční v březnu 
2017 na domácí, české půdě.

Marek Krajči

Stezkou ke kompetencím v Litvě

S podporou programu 
Evropské unie Erasmus+
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...přijalo do řad členských organiza-
cí ČRDM dalšího nováčka – Folklorní 
soubor Kvítek Hradec Králové, z.s. – 
a schválilo i platbu členských příspěvků 
na příští rok v jejich dosavadní výši. De-
legáti a delegátky 45. VS ČRDM rovněž 
vyslechli řadu informací z Představen-
stva České rady. Týkaly se rozličných ob-
lastí, jež se do spolkové práce s mládeží 
promítají, zejména oblastí ekonomické 
a legislativní.

Přijetím Folklorního souboru Kvítek 
Hradec Králové se počet členských or-
ganizací aktuálně zvýšil na 99. (Tato cif-
ra je proměnlivá, dlouhodobě osciluje 
kolem stovky.) FS Kvítek má nyní 46 in-
dividuálních členů, z toho 36 ve věku do 
26 let. Jeho dřívější „střecha“ v podobě 
někdejšího Folklorního sdružení ČR (FoS 
ČR) ukončila činnost, Kvítek se tudíž hlá-
sil do ČRDM samostatně. Na jarním VS 
mu bylo doporučeno posečkat, jestli se 
v Královéhradeckém kraji vbrzku neu-
stanoví krajská mládežnická rada – to 
se však nestalo.
45. VS ČRM hlasovalo i o přihláškách tří 
dalších adeptů na členství – šlo o Vzdě-
lávání a rozvoj, z.s., Zalezsi.cz, z.s. a Ko-
munitní školu Roztoky, z.ú. Jmenovaným 
organizacím se doporučuje ucházet se 
o členství v příslušné krajské radě dětí 
a mládeže.
Čerpání rozpočtu ČRDM krátce oko-
mentovala ekonomka České rady Zu-
zana Popková. Místopředseda ČRDM 
Ondřej Šejtka předestřel a okomentoval 
statistické údaje o pojištění sjednaném 
Českou radou a poté rekapituloval vý-
sledky celorepublikového dobrovolnic-
kého projektu 72 hodin. „Díky hasičům: 
překonali se o dva projekty oproti loň-

skému roku. Procentuální nárůst vidíme 
i u skautů, kteří se vždycky pohybovali 
kousek nad hranicí deseti projektů 
a nyní se blíží dvacítce, což nás také 
velmi těší. A tradičně pionýři a tomíci, ti 
se vždycky také umisťovali na předních 
místech. Takže díky jim – a samozřejmě 
i všem ostatním, kteří projekt vzali za 
svůj. Za rok se opět chystáme tuto akci 
pořádat,“ řekl Ondřej Šejtka.
Informoval i o kandidatuře členky Před-
stavenstva ČRDM Zuzany Vaněčkové do 
představenstva Evropského fóra mlá-
deže (v druhé půli listopadu pak byla 
zvolena, pozn.).
Místopředea ČRDM poté tlumočil in-
formaci od Českých drah, že od 11. 12. 
2016 už nebude možné na pokladnách 
kupovat jízdenky pro skupiny pěti a více 
lidí. Koupi skupinových jízdenek je tře-
ba hlásit aspoň tři dny předem. Pěti-
procentní sleva pro registraci v e-shopu 
platí i nadále.
Předseda ČRDM Aleš Sedláček mj. při-
blížil situaci kolem tzv. vodního záko-
na, jehož necitlivou aplikaci na místní, 
obecní úrovni už některé oddíly tábořící 
u menších toků neblaze pocítily. „Nám 
to přišlo divné, když opravdu na těch 
místech se desítky let tábořilo a regulo-
vané už to bylo… Tak jsme komunikovali 
asi půl roku s Ministerstvem životního 
prostředí, které nakonec vydalo stano-
visko, že když se buduje tábor na zelené 
louce, tak v té (záplavové) zóně můžou 
být právě ty stany, protože se dají od-
nést, ale nemůže tam být nějaká trvalá 
stavba, protože ta se odnést nedá; (ně-
které) obce tvrdily přesný opak,“ shrnul 
Aleš Sedláček. ČRDM usiluje o legisla-
tivní nápravu nejasného paragrafu. „Teď 
to má jít do prvního čtení, jestli na tom 

bude shoda, je možné, že se to povede 
opravit,“ věří předseda.
Informoval dále o právní analýze povin-
nosti vést elektronickou evidenci tržeb 
(EET) ve vztahu k dětským organizacím 
(více v článku na ADAMu).
Přítomným také sdělil, že byl stažen 
problematický paragraf o omezování 
vstupu do lesa z novely zákona o mysli-
vosti. ČRDM se proti tomuto paragrafu 
vymezovala, naposledy např. formou 
krátkého filmu. Třeba to pomohlo,“ 
odtušil Aleš Sedláček (film zaznamenal 
14.000 zhlédnutí jen na Facebooku).
Představil také program vysílání mla-
dých delegátů do OSN a možnosti jeho 
dalšího rozvoje. Na výzvu ČRDM přišlo 
58 přihlášek; dvě vybrané delegátky pů-
sobily měsíc (v říjnu) v sídle OSN v New 
Yorku, kde se zapojily do jednání 71. za-
sedání Valného shromáždění OSN.
Zahraniční sekretář ČRDM Marek Krajči 
prezentoval pokračující projekt mlá-
dežnické výměny mezi ČRDM a Radou 
hnutí mládeže v Izraeli. Letošní ročník 
výměny mládeže je sedmým v řadě; 
česká část proběhla v září, izraelská se 
koná ve dnech 7.–13. 11. 2016.
Příští, tedy šestačtyřicáté Valné shro-
máždění ČRDM bude volební. Starosta 
Junáka – českého skauta Josef Výprach-
tický závěrem toho pětačtyřicátého, 
konaného 3. listopadu 2016 v zasedací 
místnosti v budově odborových svazů 
SMOSK na pražském Senovážném ná-
městí, poděkoval současnému předsta-
venstvu v čele s předsedou za dosavad-
ní činnost. Zároveň předběžně vyslovil 
skautskou podporu Aleši Sedláčkovi, 
pokud ten by se rozhodl znovu kandi-
dovat.

Jiří Majer

..
.

Bylo obsažné, dělné a věcné. Pětačtyřicáté Valné shromáždění České 
rady dětí a mládeže (VS ČRDM) především schválilo rozpočet na rok 2017...

45. Valné shromáždění ČRDM 
přijalo dalšího člena. Teď jich je 99
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Ve večerních hodinách v úterý 1. listopadu 2016 se setkala ministryně školství 
Kateřina Valachová se zástupci organizací dětí a mládeže k neformální besedě, 
moderované předsedou ČRDM Alešem Sedláčkem.

Ministryně Valachová besedovala se zástupci 
organizací dětí a mládeže

Stalo se tak v klubovně Ligy lesní 
moudrosti v pražských Dejvicích, kde 
se sešlo asi třicet zástupců mladých 
hasičů, pionýrů, ymkařů, skautů, 
mladých debatérů, tomíků a dalších 
organizací, pracujících s dětmi 
a mádeží.

V první části hovořilo šest mladých 
lidí, každý z jiné organizace. Sdíleli 
své zkušenosti z vlastní organizace 
a vysvětlili, co jim pomohlo v dalším 
životě, jak je to ovlivnilo například 
při výběru povolání nebo v životních 
postojích.

V závěru první části padla otázka, co 
považují přítomní za největší touhu 
dnešních dětí. Z odpovědí vyplynulo, 
že je to snaha nebýt sám, potřeba 
kamarádství, potřeba někam patřit. 
Aleš Sedláček k tomu podotkl, že tyto 
touhy se shodují s výsledky výzkumu, 
které ČRDM dělala asi před deseti 
lety.
Paní ministryně se zaujetím vyslechla 
zkušenosti mladých lidí a ocenila, že 
dobrovolnické organizace zastávají 
významnou pedagogickou činnost.
Ve druhé části se debata s paní min-
istryní stočila na palčivé problémy, 
které organizace dětí a mládeže trápí. 
Tyto organizace totiž stojí zejména 
na dobrovolnictví a vedoucí dělají 
svoji výchovnou práci bez nároku 

na finanční odměnu. Přesto musejí 
řešit mnohé problémy, které jim 
práci znesnadňují. Například kvali-
fikace pro vedoucí není kompatibilní 
s pedagogickým vzděláním a naopak. 
Organizacím mnohdy brání rozbu-
jelý úřední šiml, některé nesmyslné 
předpisy, ale i nízký rozpočet MŠMT 
na volnočasové mimoškolní aktivity. 
I přesto, že vedoucími jsou dobrovol-
níci, činnost s dětmi a mládeží úplně 
bez finančních prostředků dělat nelze 
– jsou potřeba klubovny, základny, 
pomůcky k činnosti atd. Kromě toho by 
organizace rády poskytly i úředníkům 
ministerstva školství své zkušenosti 
a poznatky, ale není jak - toky infor-
mací se někde zadrhly, stěžovaly si 
například (nejen) zástupkyně lesních 
školek a dětských skupin. 

Dětské organizace se také obávají 
dopadů některých připravovaných 
zákonů a vyhlášek, například vod-
ního zákona, který by výrazně mohl 
omezit táboření okolo potoků a říček, 
nebo novely zákona o myslivosti, 
který by dovolil myslivcům kdykoliv 
kusem papíru omezit vstup do lesa 
a následné pokutování porušovatelů, 
kteří ale ani nemají šanci se o zákazu 
dozvědět.

Paní ministryně slíbila podporu 
i nápravu – u některých problémů 
v řádech dnů či měsíců, u inovace 
a zjednodušení systému samotného 
v řádu nejbližších let.
S přítomnými se rozloučila po 
dvouhodinové debatě se slovy: 
„Děkuji Vám za setkání, bylo to pro 
mne hodně inspirující. Myslím si, že 
je dobře, že jste si chytili svou minis-
tryni a řekli jste jí, jak to je, a určitě 
vám slibuji, že to, co jsem tady for-
mulovala – ty úkoly – že rozhodně 
splním.“  

Michala K. Rocmanová 
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Dne 24. listopadu si ji ve zrekonstruo-
vaných prostorách Písecké brány v Pra-
ze 6 převzali tito laureáti a laureátky: 
Ing. Mgr. Libor Bezděk, Ing. Jana Fialo-
vá, MBA, Vladimír Farský, Johana Fuxo-
vá, Mgr. Petr Kořenek a Roman Petrus. 
Udílení Ceny Přístav 2016 se uskutečni-
lo za přítomnosti starosty šesté měst-
ské části Ondřeje Koláře a náměstka 
člena vlády Jaroslava Fidrmuce, který 
ocenění předával spolu s předsedou 
ČRDM Alešem Sedláčkem. Během ve-
černího programu došlo i na světelnou 

show a nápaditou zábavnou soutěž 
spojenou s hravými prezentacemi ně-
kolika dětských organizací. Cena Přístav 

je symbolickým výrazem uznání těm, 
kteří o podporu mimoškolní činnosti 
nadstandardně dbají. 
Na jejich výběru se přitom podílejí 
samy neziskové organizace pracující 
s dětmi. Cena má podobu skleněné, 
ručně broušené „trosečnické“ láhve 
v moderním provedení.

-red-

ČRDM udílela cenu Přístav

Po šesti letech od vstupu do celoevrop-
ské střechy národních mládežnických 
rad má ta naše – Česká rada dětí a mlá-
deže (ČRDM) – svoji zástupkyni Zuzanu 
Vaněčkovou v Představenstvu Evrop-
ského fóra mládeže.
Za pilíř Národních rad mládeže skončila 
Zuzka na krásném třetím místě z šes-
ti – a jen s minimálním odstupem od 
nejlepší kandidátky z norské rady, sdělil 
z Bruselu do Prahy člen Představenstva 
ČRDM Jan Husák.
„Byla radost, když za mnou v průběhu 
chodila i řada lidí a měli radost, že Zuz-
ka kandiduje, neboť všichni obdivovali 
její přehled v obsahu, konkrétní vizi do 
budoucna i vřelost,“ uvedl Jan Husák.

„To je krásné :) Velký úspěch. Moc bla-
hopřeji,“ reagoval na zprávu o zvolení 
Zuzany Vaněčkové předseda ČRDM 
Aleš Sedláček. Další z gratulantů, člen 
Představenstva České rady Miroslav 

Jungwirth, napsal: „Velká gratulace Zuz-
ce, to je skvělá zpráva! Je to také velká 
příležitost pro ČRDM, která má mož-
nost relativně krátce po svém přijetí 
ovlivňovat chod této významné organi-

zace, což je jednoznačně úspěch!“
Ke gratulaci Zuzaně Vaněčkové se při-
poila i redakce časopisu Archa a serve-
ru ADAM.cz.

-red-

Výroční Cenu Přístav, pravidelně udělovanou Českou radou dětí a mládeže 
(ČRDM) zástupcům veřejné správy a samosprávy za jejich podporu 
mimoškolní práce s naší nejmladší generací, letos obdrželo šest lidí. 

ČRDM má svoji zástupkyni – Zuzanu Vaněčkovou 
– v Představenstvu Evropského fóra mládeže
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Ve chvíli, kdy se setmí, vycházejí všichni 
doprostřed vesnice, kde náčelník křesá-
ním zažehne nový – čistý – oheň. Všich-
ni si oddechnou, když v tom větrném 
dni zaplápolají plamínky výš a každý 
přitom na oheň přidá nějakou oběti-
nu – placku, oříšky, jablíčko... Dnes je 
Samhain, Dušičky, kdy se prolíná svět 
živých a mrtvých... 
Dnes Keltové oslavují také svátek nové-
ho roku, a právě s touto oslavou spojil 

kmen Boii zahájení provozu archeo-
skanzenu pro veřejnost. Při malém pří-
pitku medovinou popřál senátor Petr 
Šilar skanzenu i jeho tvůrcům do bu-
doucna ještě hodně sil.
Dokončena je zhruba čtvrtina zamýšle-
ného areálu – klešťovitá brána, dvorec 

kováře a správní budova před bránou, 
která bude sloužit zejména k výukovým 
programům. 
Boii, z.s. čeká ještě mnoho práce, drž-
me palce, aby jim elán vydržel. 

Michala K. Rocmanová
Více: www.boii.cz

Listopadové počasí, že by psa nevyhnal. V hliněných chýších s rákosovými 
střechami keltské vesničky v Nasavrkách na Pardubicku je ale živo. Děti 
vytvářejí skřítky z plodin, zájemci si mohou vyzkoušet několik řemesel.

Samhain v keltském archeoskanzenu
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I dobrovolník může být odborník. Jde o to vhodnou 
formou uznat jeho kvality
Formální a neformální vzdělávání, respektive možnosti jejich vzájemného 
propojování a doplňování. A zejména pak uznávání hodnoty praktických 
„výstupů“ z neformálně vzdělávací činnosti – typicky například té, které 
se odehrává v rámci mimoškolní výchovy v dětském oddíle. To byly hlavní 
obsahové okruhy, na něž se soustředili účastníci konference „Vzdělávání 
v organizacích dětí a mládeže“ s podtitulem „I dobrovolník může být 
odborník“. 

Celodenní konference, konané 10. lis-
topadu 2016 v jihlavské Ville Eden, se 
zúčastnily zhruba tři desítky zájemců 
o danou problematiku. Vedle před-
stavitelů resortu školství a „střešních“ 
mládežnických organizací – České 
rady dětí a mládeže (ČRDM), Rady dětí 
a mládeže Moravskoslezského kraje 
(RADAMOK) a Rady dětí a mládeže Kra-
je Vysočina – rovněž zkušení oddíloví 
praktici z Ligy lesní moudrosti, Junáka 
– českého skauta, Asociace TOM, Pio-
nýra, České tábornické unie, Sdružení 
přátel Jaroslava Foglara či Hnutí Bron-
tosaurus. Dále lidé z České debatní 
společnosti, Českého svazu chovatelů, 
Projektu Odyssea a některých dalších 
neziskovek. Nezůstalo tak u pouhého 
referování, ale zafungovala i pověstná 
„zpětná vazba“ v podobě trefných po-
střehů z praxe, které průběh diskusního 
setkání zpestřily.
Cílem konference podle předsedy 
ČRDM Aleše Sedláčka bylo zvýšit pově-
domí o tom, jak by mohli dobrovolníci 
pracující v organizacích dětí a mládeže 
využít toho, co se naučili, například 
pro svou profesní nebo studijní dráhu. 
„Dalším cílem je pokusit se ovlivnit 
nebo motivovat stát, respektive mi-
nisterstvo školství a další zodpovědné 
resorty k tomu, aby nastavovaly co nej-
lepší podmínky pro to, aby kompeten-
ce, které se naučí ti naši dobrovolníci, 
byly opravdu akceptované. Konkrétně 
by se mohlo jednat o úpravu zákona 
o pedagogických pracovnících, který 
by konstatoval, že splněná kvalifikace 
vedoucího, která je již dnes zanesená 

v Národní soustavě kvalifikací, by byla 
akceptovaná jako pedagogické vzdělá-
ní,“ míní Aleš Sedláček. „To znamená, že 
by to umožnilo našim dobrovolníkům, 
aby mohli profesionálně pracovat jako 
pedagogové například v domech dětí 
a mládeže,“ dodal na vysvětlenou.
Podobný pohled na věc nabídl i ředi-
tel Odboru pro mládeže MŠMT Michal 
Urban, který na dotaz serveru ADAM.
cz odpověděl: „Všeobecně se v rámci 
činnosti odboru pro mládež snažíme 
o to, aby když se někdo něco naučí ve 
volnočasových aktivitách nebo dobře 
vede volnočasové aktivity, tak aby mu 
to následně pak někdo mohl uznat – 
v případě, že tento člověk změní ka-
riéru, pokračuje někam do dalšího 
zaměstnání nebo se chce dále vzdělá-
vat.“  Odbor by podle svého ředitele 
rád využil možností, které nabízí zákon 
o uznávání dalšího vzdělávaní i Národní 
soustava kvalifikací. „I díky předchozím 
projektům jako Klíče pro život nebo K2 
se podařilo připravit všechny podkla-
dy tak, aby byly definované minimální 
kompetenční profily u vybraných po-
zic v organizacích, které pracují s dět-
mi a mládeží. Nyní je vše připraveno 
tak, abychom v případě, že by došlo 
k umožnění novelizovat zákon o peda-
gogických pracovnících, byli připraveni. 
Tedy abychom mohli kupříkladu umož-
nit nějakému vedoucímu volnočaso-
vých aktivit neziskové organizace zís-
kat kvalifikaci potřebnou k tomu, aby 
mohl vést podobnou aktivitu třeba ve 
středisku volného času,“ rozvedl Michal 
Urban.

O to, aby účastníci konference získali na 
probíranou problematiku co nejzasvě-
cenější pohled, se postarali také další 
řečníci. Jmenovitě Daniela Havlíčková 
z pelhřimovské neziskovky Hodina H, 
která hovořila mj. o systému Národní 
soustavy kvalifikací a možnosti uzná-
vání neformálního vzdělávání v naší 
republice, Irena Palánová vedoucí od-
dělení pro spolupráci a koordinaci pro-
jektů Národního ústavu pro vzdělávání, 
která přiblížila novinky v oblasti tzv. Eu-
ropassu, a Jaroslav Kompán z Katedry 
telesnej výchovy a športu FF Univerzity 
Mateja Bela, který seznámil přítom-
né s reáliemi neformálního vzdělávání 
a možnostmi jeho uznávání na Sloven-
sku.
Dění na konferenci bylo péčí ČRDM 
zprostředkováno díky online přenosu 
i zájemcům, kteří se jí nemohli osobně 
zúčastnit.
Téma uznávání neformálního vzdělává-
ní poslední dobou rezonuje silněji. Po-
čátkem listopadu při setkání se zástup-
ci dětských a mládežnických spolků 
ministryně školství Kateřina Valachová 
vyjádřila přístupu ČRDM k této proble-
matice své sympatie a podporu. 
Konference byla předzvěstí návazné 
Celostátní vzájemné výměny zkušenos-
tí (CVVZ) 2016, konané v Jihlavě v době 
od 11. do 13. listopadu. Jde o dlouhole-
tou, již tradiční mládežnickou iniciativu, 
zaměřenou právě na neformální vzdě-
lávání lidí, kteří ve svém volném čase 
vedou rozmanité dětské oddíly, druži-
ny, skupiny, kluby či kmeny.

Jiří Majer
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CVVZ 2016 Jihlava
Vedoucí dětských oddílů, družin, skupin a klubů, instruktoři i pedagogové, dobrovolníci i profesionálo-
vé – ti všichni se každoročně scházejí na výroční Celostátní vzájemné výměně zkušeností (CVVZ), tradič-
ním setkání pracovníků s dětmi a mládeží. Na tu letošní „cévévézetku“, konanou v Jihlavě, se jich sjelo 
na osm set, aby načerpali inspiraci, zažili něco neobyčejného, našli tu nové přátele i užitečné kontakty 
a porovnali si své znalosti, dovednosti a názory s druhými. CVVZ spojuje dobrovolníky z celé republiky. 
Vznikají tu kamarádské vztahy a navazuje se prospěšná spolupráce mezi organizacemi. Z takovýchto 
základů vyrůstá občanská společnost spojená solidaritou a tolerancí. 
Atmosféru jihlavské akce trochu lépe přiblíží série fotografií na této stránce.                 -red-
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Voda krásně nadlehčuje, při plavání si 
přirozeně uvolňujete svaly, pomáháte 
kloubům a podporujete činnost kar-
diovaskulárního systému. Lidé, kteří 
pravidelně plavou, jsou odolnější vůči 
fyzické a psychické únavě. 
Tedy samá pozitiva :) 

Abyste se tomuto zdravému pohybu 
mohli věnovat co nejčastěji, domlouvá-
me pro vás – držitele karet EYCA – růz-
ná zvýhodnění do bazénů a aquacenter 
v ČR: 

Liberecký kraj: • Sport Jablonec nad 
Nisou, s.r.o.: najdete snadno – nachází 
se u krásné Jablonecké přehrady:). Dr-
žitelům Karet EYCA je v rámci plavecké-
ho bazénu v Jablonci poskytována výše 
vstupného v souladu s aktuálním cení-
kem. Aktuální vstupné je poskytováno 
držitelům při prokázání věku do 26 let, 
případně dětské vstupné při prokázá-
ní věku do 15 let (viz údaje na kartě 
EYCA). 
• Městská sportovní Turnov s.r.o. zvý-
hodňuje vás držitele karet EYCA (platí 
zde snížený tarif „Děti 6–15 let, Studen-
ti do 26 let“) dokonce ve dvou svých 
sportovištích:). V létě (červen–srpen) 
v rámci Sportovního a rekreačního are-
álu v Maškově zahradě, mimo letní 
prázdniny, pro změnu v krytém bazénu 
Výšinka. 
• Sport Česká Lípa nabízí vám držite-
lům karet EYCA do 18 let a držitelům 
karet EYCA Student při individuálním 
návštěvě tzv. zvýhodněné vstupné. 
• Bazén Liberec poskytuje zvýhodně-
nou cenu (pro držitele karet EYCA platí 
snížený tarif „Děti a studenti do 26 let“) 
nejen na plavání v 50 metrů dlouhém 
bazénu, ale i v rámci wellness a spin-
ningu, a to od 15 let.
• V krytém plaveckém bazénu v Jilem-
nici pro vás držitele karet EYCA platí sní-
žený tarif určený pro „Mládež do výš-
ky 150 cm, dospělí nad 65 let, držitelé 
průkazu ZTP, ZTP/P a jejich doprovod“. 
Toto zvýhodnění platí pro bazén, saunu 
a solnou jeskyni. 
• Na Vysočině prozatím svoji kartu 
EYCA využijete v Pelhřimově, pro drži-
tele karty EYCA je k dispozici zvýhodně-
né vstupné, sleva se poskytuje na vstup 
do plaveckého bazénu v tzv. zimním 

provozu bazénu, tj. 1. 9–31. 5., a to 
konkrétně v následujících časech: út + 
čt 14–16 hod., st + pá 14–18 hod. 
• Středočeši mají na dosah Aquapark 
Kolín, kde je vám držitelům karet EYCA 
nabízena 15% sleva na veškeré aktivity 
v rámci Vodního světa Kolín. 
• To držitelé karet EYCA ve východních 
Čechách mohou zase ocenit sportovní 
areál v Chrudimi, ve kterém je bazén 
tím nejnavštěvovanějším sportovištěm. 
Čeká tu na vás navíc prima bonus, a to 
„vstupní“ ceny určené běžně pro „děti 
do 15 let“.
• Praha nabízí dvě vodní plochy, první 
– Sportovní centrum YMCA – najdete 
přímo v centru, v ulici Na Poříčí 12, kde 
je vám tam k dispozici studentská sle-
va, a to nejen v plaveckém bazénu, ale 

i v sauně a posilovně. Ta druhá – Aqua-
centrum Šutka – se nachází v Praze 8 
a vězte, že na držitele karet EYCA  se 
tam vztahuje dětské (platí od 6 do 15 
let) resp. studentské vstupné (do 26 
let). 
• Na jižní Moravě si prozatím s kartou 
EYCA výhodněji zaplavete ve dvou kou-
palištích. První se nachází v Němčič-
kách, kde má sport na starost místní TJ 
Sokol. Kromě plaveckého bazénu pro-
vozují místní sokolové v zimě i sjezdov-
ku, také se slevou na kartu EYCA. 
Druhé koupaliště „Pohoda“ potkáte 
nedaleko Znojma v Únanově. I tady je 
držitelům karet EYCA poskytována zvý-
hodněná cena, běžně určená dětem do 
145 cm výšky. 

Plavte, plavte, plavte. A průběžně nám 
posílejte nápady, kde bychom vám 
mohli nějakou další prima slevu domlu-
vit:). 
Podrobnější verzi tohoto „plaveckého“ 
článku najdete na www.adam.cz. 

Marek Kráčmar

Evropské karty mládeže EYCA
EYCA karty jsou mezinárodním identifikačním a slevovým průkazem pro mladé 
lidi ve věku od 5 do 30 let, a to jak pro studenty, tak nestudenty. Zajímavé mož-
nosti přináší využití karet EYCA v neziskových organizacích a ve školách.
Držitelů karet EYCA je v ČR nyní již asi 25.000 a mohou využívat přes 1000 slev 
a výhod. V Evropě je Evropská karta mládeže nejrozšířenější slevovou kartou 
pro mladé – má více než 5 milionů držitelů, kteří mohou čerpat přes 60.000 slev 
ve 39 evropských zemích. Karty EYCA se také dají využít jako studentský průkaz 
na školách (a to jak na vysokých a středních, tak i na základních) a také jako 
členská karta v neziskových organizacích.                  www.eyca.cz

To, že je plavání zdraví nakloněno, věděli již staří Egypťané 
a Řekové:). V současnosti tomu není jinak a objektivně můžeme 
plavání považovat za tělu nejprospěšnější pohyb vůbec.
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Miriam Prášilová
koordinátorka duchovní služby Slezské 
diakonie

Právě jsem se vrátila ze školení dobro-
volníků. Školila jsem dobrovolníky pro 
doprovázení těžce nemocných a umíra-
jících pacientů. To je ta nejtěžší forma 
dobrovolnictví a vyžaduje si kvalitní 
investici do vlastního školení. Pro mě 
jsou dobrovolníci nejlepší skupinou lidí, 
kterou jsem kdy vyučovala. Sama jsem 
začínala jako dobrovolnice v nemocnici 
a pak jsem se posunula do role lektorky 
i supervizorky. Několik let jsem působila 
přímo jako koordinátorka dobrovolníků 
v nemocnici, kde si dobrovolníci a celý 
organizovaný dobrovolnický program 
hledal své místo. To bylo průkopnické 
a zároveň velice obohacující období. 
K dobrovolnictví mám tedy vysoce po-

zitivní vztah, fandím dobrovolnictví na 
sto procent. 
Je mým snem, aby jednou v budoucnu, 
jak je tomu běžné na západě, si člověk 
mohl napsat do životopisu, že působil 
jako dobrovolník v jisté oblasti, kde zís-
kal nové zručnosti a zkušenosti, a aby 
se mu to pozitivně počítalo při hledání 
zaměstnání.

Ondřej Kolář
starosta MČ Praha 6

Pozitivní. Ačkoliv já jsem tedy jako 
dobrovolník pracoval snad jen asi 
dvakrát v životě. 
Jednou to bylo po povodních v roce 
2002, ale to byla spíš taková „povin-
nost“, protože jsme uklízeli spoušť 
ve veslařské loděnici, kde jsem tou 
dobou fungoval jako jeden z veslařů. 

A potom předloni, když jsme tady 
v Šárce (Ondřej Kolář odpovídal na 
anketní otázku v Divoké Šárce, kde 
v rámci dobrovolnické akce 72 hodin 
pomáhal při kompletní rekonstruk-
ci turistického přístřešku, pozn.) 
uklízeli odpadky. Ale jinak jsou 
mé zkušenosti s dobrovolnictvím 
opravdu minimální.

Tomáš Vach
filmový producent

Já si myslím, že každý by měl věnovat 
aspoň trochu energie něčemu, za co 
nebude oceněn finančně a co má třeba 
nějaký vyšší smysl. 
Aspoň jednou za čas udělat nějaký ta-
kový projekt nebo pomoci něčemu, 
z čeho nebude mít nějaký bezprostřed-
ní příjem. Myslím, že je to důležité.

Jaký je Váš vztah k dobrovolnictví?

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

Milan Appel – „Mikin“

1. V jaké organizaci působíš, co s dět-
mi děláš a co tě na práci s dětmi baví?
V Pionýru jsem 37 let vedl 176. pio-
nýrský tábornický oddíl Vlčata a v něm 
i nadále vypomáhám (péče o tábořiště 
v České Kanadě, občasné vaření na vý-
pravách a expedicích apod.). Většinu 
náčelnického času mne nejvíc bavila 
příprava a realizace táborů a expedic 
a výprav, celotáborové hry a úplně nej-
víc práce s těmi nejstaršími členy oddílu 
(12–16 let), vytváření programů pro ně 
s cílem vychovat z nich pro oddíl nové 

rádce a pro život slušné lidi a dobrou 
partu. Jsem rád, že se této práci nyní 
věnují v oddíle ti nejlepší z mých ná-
sledovníků. „Na stará kolena“ mne ale 
začala bavit i práce s „vlčecí školkou“, 
tedy předškoláky. A specifická část mé 

náčelnické práce patřila práci s rodi-
či oddílových dětí – myslím si, že tady 
jsem byl i hodně úspěšný.
Mimo to od roku 1989 řediteluju Lu-
žánkám – největšímu středisku volného 
času v naší vlasti.

2. Při jaké příležitosti jsi dostal svůj po-
slední BL a co to pro tebe znamená?
Šedý BL jsem obdržel za můj podíl na 
našem celostátním setkávání, na CVVZ. 
Kdysi dávno před lety (1998 a 2003) 
jsem byl náčelníkem této akce a v roce 
2014 jsem byl aspoň členem přípravné-
ho teamu. Pokaždé to bylo jiné a pokaž-
dé to bylo krásné. Vlastně ten odznak je 
jenom zhmotněním či památkou na tu 
dobu společného krásného díla.

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 
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Snímky ze soutěže „Vyfoť se s Dobrošem“, v rámci projektu 72 hodin 2016

Fotogalerie Archy


