
2/2017

Čípak je to  
Smartphone ? 

ARCHA
Zpravodaj o výchově a využitÍ volného času dětÍ a mládeže

fo
to

 a
rc

hi
v 

Ex
pe

di
ce

 M
ar

s 
   



2

Letos je to třicet let od doby, kdy 
vznikl program Erasmus. Je to zároveň 
deset let od vzniku Erasmus Student 
Network Czech Republic. 
A tak mě napadá: Bez čeho jsme se 
museli před lety obejít a s čím dnes 
můžeme počítat docela běžně?
Média, internet, aplikace a sociální 
sítě. Jen si vzpomeňte, kolikrát Vás 
tyto vymoženosti zachránily v nouzi. 
Kolikrát byste se bez Google vyhle-
dávače ocitli úplně někde jinde. Kolik 
nových přátelství se rozvinulo díky 
sociálním sítím. Kolik přátel s námi 
díky nim sdílí své zážitky stovky i tisíce 
kilometrů daleko. 
Nemyslím, že všichni lidé všech vě-
kových kategorií na světě je využívají 
stejně. Je přirozené, že něčí babička 
na severu Norska či něčí táta v Ar-
gentině nepřipisují sociálním sítím 
a internetu takový význam jako já 
a má generace. Avšak ve světě stu-
dentů (a zejména těch zahraničních) 
mají zcela nepřehlédnutelný význam. 
Neumíme bez nich žít. A já si nejsem 
tak úplně jistá, jestli je to dobře. 
Jestli jsme se nezapomněli bavit mezi 
sebou a získávat informace i jiným 
způsobem, než si je vygooglit.
Stačí vystoupit z letadla či vlaku a na-
jednou Vás zahrne milion problémů. 
Jak se dostanu do města? Kde bydlím? 
Kam mám jít? A to jste jenom vystou-
pili z letadla. 

Různé vyhledávače nám ulehčují život 
takřka běžně a najít všechno online 
bez větší námahy je pro nás samozřej-
mostí. 
Vytáhnu z kapsy smartphone, ote-
vřu mapu a svět je zachráněn. Kdy 
mám jít do školy? Kam patřím? Kdo 
jsou moji spolužáci? To jsou jenom 
další otázky, se kterými se zahranič-
ní studenti (a studenti všeobecně) 
setkávají poměrně často. Sociální sítě 
jsou v tomto ohledu skvělým nástro-
jem pro sdělování informací. Vždyť si 
jenom uvědomte, kolik z nás využívá 
Facebook, a udržuje tak vztahy nejen 
s kamarády, ale také s kolegy či různý-
mi skupinami, na kterých jsme kolikrát 
při svém pobytu v zahraničí skutečně 
závislí.

I když se vrátím ve vzpomínkách zpát-
ky do doby, kdy jsem absolvovala svůj 
Erasmus, nevidím žádný rozdíl. I já, 
přesně tak jako studenti několik let po 
mém návratu, jsem se sociálními sítě-
mi doslova žila. Neumím si představit, 
jak bych fungovala, kdybych neměla 
Facebook, WhatsApp nebo Gmail. 
Tyhle věci jsou dnes samozřejmostí 
a jejich využití ve světě studentů je 
k nezaplacení.

Lenka Sivá
Erasmus Student Network CR

foto ESN CR
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Jakožto dětská organizace se, stejně 
jako ostatní, potýkáme s fenoménem 
„modré tváře“. 
Ať připravíme sebepoutavější 
program, najdou se děti, které 
nedokáží svůj mobilní telefon odložit. 
Pak nastává nerovný boj o to, zda dítě 
zůstane ve virtuálním světě, nebo zda 
se nám je podaří vtáhnout zpět do 
analogu.
A tak jsme na vzdělávací akci pro 
rovery zavedli fazolovou odvykací 
kúru. Po příjezdu každý z účastníků 
musel svůj telefon odevzdat. Místo 
něj obdržel 100 fazolí. Fazole se staly 
tvrdou měnou po celou dobu kurzu. 
V případě, že během kurzu nastaly 
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nevydržitelné abstinenční příznaky, 
měli účastníci možnost svůj mobil 
získat zpět. Za každou minutu zaplatili 
jednu fazoli. K našemu překvapení to 
zafungovalo. Až na drobné výjimky to 
většina vydržela po celou dobu bez 
mobilu. Díky tomu proběhl kurz ve 
zcela jiné atmosféře. Místo „modrých 
tváří“ byl i prostor k osobním 
kontaktům. Žel, ve chvíli, kdy jsme na 
konci kurzu vrátili mobily, ocitli jsme 
se zpět ve virtuálním světě, kde mají 
všichni modré tváře a každý je sám se 
svým zářičem.

Roman Buchtel – Růža, Klub Pathfinder
foto Roman Buchtel – Růža

Appka 
Im-proVe 

naše téma

Dobrovolnictví nabízí úžasnou 
příležitost seberozvoje, zvyšování 
kompetencí a získávání nových 
dovedností. Jak ale tento osobní růst 
měřit, zaznamenat a plánovat? A jak 
přesvědčit své okolí či zaměstnavatele 
o tom, že díky dobrovolnictví máte 
užitečné kompetence, které se budou 
hodit i jim? 
Mezinárodní projekt „ZDoKonal se“ 
byl zaměřen na tvorbu vůbec první 

aneb 
Zapiš si své dobrovolnické zkušenosti 

Nová appka IM-PROVE umožňuje 
dobrovolníkům „přeložit“ jejich 
zkušenost do soft skills (měkké 
dovednosti) a ukázat, co se díky 
dobrovolnictví naučili! Stačí se 
registrovat na improve.inexsda.cz 
a začít směle zjišťovat, kam jste se už 
posunuli.

on-line aplikace na bázi studijního 
deníku, která poskytne dobrovolníkům 
možnost sledovat svůj osobní růst 
a „přeložit“ své zkušenosti do jazyka 
kompetencí. 

Aplikace IM-PROVE vám umožňuje:
• zaznamenávat svou dobrovolnickou
   zkušenost
• zjistit, jaké soft skills jste si touto
   zkušeností rozvinuli
• plánovat svůj další rozvoj
• prezentovat svůj veřejný profil  
    navenek
• nastavit si aplikaci do angličtiny, 
   češtiny a slovinštiny
 
Můžete ji jednoduše začít používat 
– stačí přejít na improve.inexsda.cz, 
registrovat se a zaznamenat, čím jste 
už prošli!

Marek Šurkala, INEX-SDA
foto Marek Šurkala
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Na situaci mladých lidí, kteří jsou tzv. 
digital natives – s digitálními tech-
nologiemi a v on-line prostředí tráví 
velkou část svého volného času – re-
aguje nově vzniklá „Expertní skupina 
o rizicích, příležitostech a dopadech 
digitalizace na mládež, práci s mládeží 
a politiku mládeže“.
Svojí činností naplňuje jednu z prio-
rit Pracovního plánu EU pro mládež 
na období 2016–2018. Skupina má 
dvouletý mandát, který bude končit 
v prosinci 2017.
 
Hlavním výstupem práce expertů 
vyslaných členskými státy bude 
základní osnova školicího modulu, 
který bude možné použít na vzdělá-
vání pracovníků s mládeží. Ve skupině 

pracují společně zkušení odborníci 
na problematiku digitálního vzdělá-
vání mládeže, zástupci státní správy 
zodpovědní za politiku mládeže, ale 
samozřejmě také zástupci mládeže, 
konkrétně portugalské národní rady 
mládeže a Evropského fóra mládeže. 
V současné době skupina pracuje na 
formulaci specifických kompetencí 
pracovníka s mládeží potřebných k pl-
nému využívání digitálních možností 
pro práci s mládeží, na základě již ak-
ceptovaného obecného rámce Digital 
Competence Framework for Citizens 
(DigComp). Dalším aktuálním úkolem 
je příprava doporučení pro tvůrce 
politik k tomuto tématu, které budou 
zahrnuty do tvorby závěrů Předsed-
nictví Estonska EU. 

V diskusích, které proběhly během 
dosavadních čtyř jednání, se objevuje 
pravidelně otázka hodnot a postojů, 
jež souvisejí s životem pracovníka 
s mládeží „na síti“. Ten by měl umět 
vhodně pracovat mj. s osobními a pra-
covními profily, odlišovat přinejmen-
ším soukromý a vzdělávací obsah. 
Pracovník s mládeží v digitálním věku 
může využívat nové kompetence pro 
tzv. digitální práci s mládeží, která 
má stejné cíle jako standardní práce 
s mládeží. Využít tento potenciál pak 
může na různé úrovni – pro přípravu 
a realizaci nějaké inovativní aktivity 
pro mládež přímo nebo jako nástroj 
při práci s mládeží k efektivnějšímu 
dosažení cílů. Pro některé typy organi-
zací může být digitální práce s mládeží 
přímo hlavním obsahem vzdělávání.
  

Bezprostředním přínosem, z které-
ho mohou čerpat náměty zájemci 
v České republice již nyní, je výměna 
příkladů dobré praxe i nově vznikají-
cích projektů mezi členskými státy. Na 
Národní konferenci o mládeži, konané 
počátkem března v Praze, byl v rámci 
jednoho z workshopů představen 
např. projekt Lomap, který dává mla-
dým lidem možnost se pomocí jimi 
běžně užívaných aplikací vyjadřovat 
participativním způsobem k tomu, jak 
vypadá jejich město. 

Mgr. Michaela Přílepková 
MŠMT – odbor pro mládež, 

oddělení koncepce v oblasti mládeže

foto z Národní konference o mládeži 
Jonathan Kšajt

Výzvy a možnosti 
digitální éry pro 
prácI S mLádeží

naše téma
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Nové technologie lákají děti a dospí-
vající – přinášejí jim zábavné trávení 
volného času a možnost komunikace 
s jejich blízkými. 
Naproti tomu rodiče, učitelé a pra-
covníci s dětmi jsou často při pohle-
du na teenagery, kteří pomalu ne-
pustí chytrý telefon z ruky, rozpačití. 
Měli by děti v používání technologií 
odrazovat, nebo podporovat? Pří-
padně – jak moc?

Pro děti je důležité naučit se tech-
nologiím rozumět a pracovat s nimi, 
už jen proto, že počítače, notebooky, 
chytré telefony a tablety se staly 
nepostradatelnou součástí různých 
sfér života, a ony se s nimi budou ve 
svém životě potkávat skoro na každém 
kroku.
Je ale obtížné vidět užitečnost tech-
nologií ve chvíli, kdy dítě „visí“ na 
Facebooku či u nejnovější počítačové 
hry. Přitom i tyto aspekty používá-
ní technologií mají v jejich životě 
důležité místo. I když vypadají jako 
izolované činnosti, ve skutečnosti to 
bývají způsoby kontaktu s vrstevníky. 
Facebook a podobné služby jsou mezi 
dospívajícími oblíbené a odtržení 
dítěte od nich by mohlo přispívat 
k jeho vyčlenění z kolektivu vrstev-
níků a narušit jeho přátelské vazby. 
Podobné je to u her. Některé hrají děti 
se svými kamarády přes internet, jiné 
hrají samy, ale pak si o nich se svými 
přáteli povídají, porovnávají si herní 
skóre nebo si doporučují další hry. 
Technologie tak jsou jedním z kanálů, 
jejichž prostřednictvím se v dnešní 

době realizují přátelské vztahy a i tím-
to způsobem jsou užitečné.
Pro většinu rodičů je používání tech-
nologií dětmi otázkou míry. Univer-
zální množství ale neexistuje, pro ně-
které dítě to může být hodina denně, 
pro jiné celá sobota. Vždy je třeba vzít 
v potaz kontext a další aktivity dítěte. 
V případě, že to vypadá, že dítě tráví 
„příliš“ času s technologiemi a vede 
to k jeho izolaci, nemusí být na vině 
samotné technologie a jejich zákaz by 
k ničemu nevedl.
K omezení používání technologií 
nejlépe přispívá pozitivní motivace. Je 
třeba se dítěte ptát, co ho baví, a spo-
lu s ním hledat další způsoby, jak jeho 
zájmy rozvíjet. Jím oblíbené používání 
technologií k tomu může pomoci. Po-
kud chlapec či dívka například sleduje 
videa, je možné ho/ji podpořit v tom, 
aby zkusil/a podobné video vytvořit – 
a další členové rodiny nebo kamarádi 

mu v tom mohou pomoci (opatrně 
ale potom se zveřejňováním, vždy je 
třeba mít na paměti soukromí všech 
zúčastněných). Pokud dítě hraje hry, 
je možné mu nabídnout, ať zkusí najít 
deskovou hru, která by ho bavila, a tu 
opět může hrát celá rodina.

Také je ale možné, že trávení času 
u technologií a v izolaci je příznakem 
potíží v životě dítěte, v jeho rodině 
či ve školním kolektivu, a pomocí 
technologií dítě hledá únik od těchto 
problémů. Při podezření na takovou 
situaci je nejlepší kontaktovat odbor-
níka, například dětského psychologa.

V neposlední řadě dospělé znervóz-
ňuje, co se může dětem při používání 
technologií stát – mohou narazit na 
násilný nebo pornografický obsah, 
stát se obětí kyberšikany, podlehnout 
svodům cizích lidí a mnoho dalšího. 
Zde se nabízí paralela s ježděním 
na kole. Nezakazujeme to dětem, 
protože by z kola mohly spadnout 
nebo je mohl někdo srazit. Namísto 
toho je naučíme, jak jezdit, vysvětlíme 
dopravní předpisy a proč se vyhýbat 
velkým křižovatkám. A uklidňuje nás, 
že i kdyby se dítěti něco stalo, tak mu 
buď zvládneme odřené koleno ošetřit 
sami, nebo zavoláme doktora.

S technologiemi je to podobné, jen 
o to těžší, že na rozdíl od ježdění na 
kole se i my sami musíme naučit, jak 
se technologie používají a udržovat 
si povědomí o současných trendech, 
abychom to mohli dětem vysvětlit. 
Sami si musíme zjistit, jaká jsou rizika 
a jak jim předcházet, případně jak 
reagovat, kdyby se něco stalo. 

Pomoci v tom mohou zdroje na 
http://www.bezpecne-online.cz 
nebo 
http://blogs.lse.ac.uk
/parenting4digitalfuture/.

Pro děti by nebylo dobré, kdyby 
technologie nepoužívaly. Jednou 
v našem světě existují a podobně 
jako tužka nebo nůž jsou to nástroje, 
jejichž používání s sebou nese rizika, 
ale v mnoha situacích jsou užitečné 
a těžko nahraditelné. 
Co můžeme udělat, je skrze vlastní 
příklad a pozitivní motivaci naučit 
děti používat technologie k jejich 
prospěchu.

Věra Žůrková
ilustrační foto z fotobanky

Proč dětem nebrat 
tablety a telefony 

naše téma
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Otázka technologického pokroku 
byla v předešlém roce pro Mezi-
národní cenu vévody z Edinburghu 
(DofE) a všechny osoby s ní spojené 
velkým tématem. Do praxe totiž 
vstoupila dlouho očekávaná mobilní 
aplikace, která výrazně změnila život 
mnoha lidem zapojených do progra-
mu. 

Jen pro upřesnění – cílem Mezinárod-
ní ceny vévody z Edinburghu je pod-
pořit komplexní rozvoj mladých lidí ve 
věku 14 až 24 let skrze dlouhodobé 
a pravidelné aktivity ve čtyřech pro-
vázaných oblastech: rozvoji talentu, 
sportu, dobrovolnictví a dobrodružné 
expedici.
Až do poloviny roku 2016 si pak všich-
ni účastníci vedli záznamy o svých 
aktivitách do papírových deníků, 
tzv. účastnických knížek. Tato sku-
tečnost se změnila od školního roku 
2016/2017, kdy byla místo účastnic-
kých knížek zavedena mobilní apli-

kace, do níž si účastníci aktivity nově 
zapisují.
Jak k takové změně vůbec došlo? 
S myšlenkou mobilní aplikace přišli 
o prázdninách roku 2015 členové 
správní rady, Michal Jelínek a její 
předseda Jiří Zrůst. Ve spolupráci 
OKIN Group, a.s. a vývojářské firmy 
Inloop se pak aplikace začala vytvářet, 
dokončena pak byla na začátku roku 
2016. 
 „Uvědomili jsme si, že papírová 

knížka nám do budoucna nevystačí. 
Mladá generace žije technologiemi, 
ať se nám to líbí, nebo ne. Shodli jsme 
se, že moderní technologie v podo-
bě mobilní aplikace nemusí jít proti 
smyslu programu, naopak, účastní-
kům mohou ulehčit spoustu práce 
s papírováním,“ upřesňuje výkonný 
ředitel DofE v ČR Tomáš Vokáč. Účast-
níci mohou kromě jednoduchého 
zapisování aktivit sdílet své fotografie 
z plnění DofE na sociálních sítích, pro 
jejich vedoucí je pak vytvořena druhá 
aplikace, v rámci které mohou kontro-
lovat právě aktivity svých účastníků. 
Jak už to však u změn výraznějšího 
charakteru bývá, samotný proces 
nahrazení papírových knížek mobilní 
aplikací nebyl snadný.  „Museli jsme 
brát v potaz skutečnost, že prakticky 
přeskakujeme jeden mezistupeň, 
protože z papírových knížek nepřechá-
zíme k počítači, ale rovnou k mobilu. 
Za celým procesem uvedení aplikace 
do praxe tak bylo velké penzum práce 
a trpělivé komunikace,“ říká Martin 
Batko, který měl celou implementaci 
aplikace na starost. „Nicméně se nám 

vše povedlo ještě lépe, než jsme dou-
fali. V současné chvíli máme na aplika-
ci přes 1000 účastníků, 300 vedoucích 
a 90 místních center, což jsou opravdu 
výborná čísla,“ doplňuje. 
Samotní studenti si aplikaci velmi po-
chvalují a oceňují především výrazné 
zjednodušení celé administrace pro-
gramu. Stejně tak aplikace ulehčuje 
práci jejich vedoucím, kteří mohou 
aktivity svých svěřenců jednoduše 
kontrolovat jedním kliknutím v mo-
bilu. „Pokud si potřebuji něco ověřit 
u svého účastníka, už se jej nemusím 
snažit složitě zastihnout, ale prostě 

Mobilní aplikace DofE 
a její úSpěch

naše téma

si jeho plnění DofE rychle zkontroluji 
v mobilu,“ chválí aplikaci např. Adéla 
Balcarová z Gymnázia J. Seiferta.  
Pomocníkem je aplikace také pro ko-
ordinátorky programu v naší Národní 
kanceláři. „Odpadla nám spoustu 
papírování a administrativních úkonů, 
my samy si můžeme přes server, na 
kterém aplikace běží, kontrolovat, jaké 
aktivity účastníci plní, a máme tak 
celkově daleko větší přehled,“ dodá-
vají koordinátorky Anna Simonová 
s Kateřinou Patákovou. 
O tom, že se aplikace skutečně poved-
la, svědčí také její budoucí meziná-
rodní uplatnění. Ve druhé polovině 
tohoto roku se mobilní aplikace rozšíří 
do 140 zemí světa pro více než milion 
mladých lidí, čímž se propojí jejich 
příběhy, aktivity a posílí se mezinárod-
ní komunita mladých lidí v rámci DofE. 
Značnou roli v celém procesu hraje 
právě Česká republika, kde se celá 
myšlenka aplikace začala skutečně 
realizovat. 

Martin Batko
foto DofE
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Dne 6. 3. 2017 byla na Univerzitě 
Hradec Králové spuštěna první mo-
bilní aplikace pro OS Android, díky 
které bude možné na území České 
republiky zachránit více volně žijících 
zvířat a která usnadní tento proces 
jak veřejnosti, tak složkám inte-
grovaného systému a záchranným 
stanicím. 

Aplikaci pro „chytré“ telefony vytvo-
řili ve spolupráci s koordinátorem 
vývoje pro Android Miroslavem 
Poživilem studenti Fakulty informa-
tiky a managementu UHK a zdarma 
ji poskytli k užívání stanicím Národní 
sítě záchranných stanic Českého 
svazu ochránců přírody (ČSOP) a celé 
veřejnosti.
„Pomoc zraněnému či jinak handica-
povanému volně žijícímu zvířeti už 
nemůže být snadnější! Aplikace pro 
„chytré“ telefony umožní nálezci zvíře-
te kontaktovat příslušnou 
záchrannou stanici. Končí 
tak zbytečné obtelefono-
vávání složek integrova-
ného systému, útulků či 
stanic na kilometry vzdá-
lených. V záchranných 
stanicích si zase slibují, že 
ubyde zbytečně donese-
ných mláďat, neboť díky telefonátům 
bude možné přesvědčit nálezce, že 
některé případy nevyžadují převzetí 
zvířete do péče,“ řekla koordinátorka 
Národní sítě záchranných stanic Čes-

kého svazu ochránců přírody Zdeňka 
Nezmeškalová.
Aplikace Zvíře v nouzi fungovala od 
léta pouze pro telefony s platformou 

iOS (Apple, iPhone). Od 
března 2017 je k dispozici 
také verze pro telefony se 
systémem Android, který 
obsahuje většina chytrých 
telefonů v ČR. První verzi 
Českému svazu ochránců 
přírody – koordinátorovi 

Národní sítě záchranných stanic – 
nabídl zcela zdarma vývojář Miroslav 
Poživil. K vytvoření verze pro Andro-
id byla oslovena Univerzita Hradec 
Králové v loňském roce a úkolu se ujali 
studenti Fakulty informatiky a mana-
gementu UHK David Bárta a Martin 
Hromádko.
„Najdete-li v přírodě volně žijící zvíře, 
u kterého se domníváte, že není něco 
v pořádku, aplikace díky vaší GPS po-
zici vyhledá záchrannou stanici, v jejíž 
působnosti se právě nacházíte, a na-
bídne vám možnost rovnou do stanice 
zavolat. Dále pak umožní poslat do 
záchranné stanice GPS souřadnice 
místa nálezu, nebo naopak vás navi-

guje do stanice, pokud se domluvíte 
na předání zvířete tam. Samozřejmos-
tí je také možnost zaslat do stanice 
fotografii zvířete pro jeho snadnější 
identifikaci,“ popsal význam aplikace 
student FIM UHK David Bárta.

Velkým přínosem aplikace je možnost 
podpory dané záchranné stanice či 
veřejné sbírky Zvíře v nouzi obecně. 
Jednoduše vás navede na zaslání 
jednorázové či měsíční dárcovské 
esemesky, případně nabídne podporu 
prostřednictvím platby na sbírkový 
účet. Sbírka Zvíře v nouzi je význam-
ným zdrojem financí pro zajištění 
chodu stanic.

ČSOP
Více informací naleznete na 
www.zvirevnouzi.cz

Zachraň ZVíře 
aplikací pro telefony 
s iOS i Android

Srnče správně zachráněné, se zlome-
ninou zadní nohy, foto M. Tomešek

Postřelený čáp bílý, foto M. Tomešek

Krmení veverčátka, foto Jan Kašinský

Kojení zbytečně zachráněného mládě-
te zajíce, foto M. Tomešek
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Od té doby, co se používání mobilních 
telefonů rozšířilo natolik, že většina 
z nás je bere jako samozřejmou sou-
část života, se vedou debaty o tom, 
jak s používáním (dnes už chytrých) 
telefonů postupovat u dětí. 
Jsem špatný rodič, když nechci svému 
dítěti koupit mobil? Jsem špatný 
učitel, když po žácích vyžaduji, aby své 
telefony během vyučování nepoužíva-
li? A jsem snad špatný vedoucí, když 
svým svěřencům řeknu, aby si mobil 
nebrali na schůzky nebo tábor?
Většina autorit by odpověděla ne, 
většina dětí ano. Tak jak se v tom 
vyznat? Můžeme se vůbec zavděčit 
oběma stranám? A měli bychom se 
o to snažit?

Mít mobil: ještě před pár lety 
privilegium, dnes normální věc
Byly doby, kdy telefon, natož mobilní, 
nikdo neměl, a společnost fungovala. 
Nelze ale zastavit pokrok a tvářit se, 
že není 21. století. Na druhou stranu 
je nutné si přiznat, že mobily přidaly 
novou rovinu problémů do dětských 
kolektivů. (Ovšem také není možné 
tvrdit, že do té doby mezi dětmi žád-
né problémy nebyly, samozřejmě byly. 
Jen se například dříve lépe zajištěné 
děti smály těm méně movitým třeba 
kvůli botám, teď kvůli mobilu, podsta-
ta je stále stejná.)

Zatímco před takovými deseti lety 
bylo „něco“, když si dítě na prvním 
stupni přineslo do školy telefon, dnes 
už se nad tím nikdo nepozastavuje. 
Kdo nemá mobil, jako by nebyl. Nebo 
spíš kdo nemá smartphone, jako by 
nebyl. Se čtyřiadvacetihodinovým 
připojením na internet a chytrými 
aplikacemi, které dokáží všechno od 
kontroly zralosti melounu po založení 
virtuálního požáru, se smartphony 
v rukou dětí často stávají „časovanou 
bombou“. Nemluvě o tom, že mohou 
být i nástroji kyberšikany ostatních 
dětí i dospělých, například učitelů…
Možná si říkáte, že jde přece o ná-
stroj, díky kterému je dítě v kontaktu 
s kamarády. Ona ale „internetová 
socializace“ je jen chabou náhražkou 
opravdové komunikace s vrstevníky. 
Výzkumy ukazují, že děti jsou stále 
línější, sociálně neschopnější a distan-
covanější od skutečného světa. Navíc 
přestávají číst, špatně píšou, zhoršuje 
se jim zrak (což není jediné zdravotní 
riziko nadužívání mobilních telefonů, 
jak ukazují některé zahraniční studie), 
o pokročilé závislosti na sociálních 
sítích u teenagerů nemluvě…

Hoří? Počkej, jen to postnu 
na instagram a hned volám hasiče
Se závislostí na mobilech a neustálém 
připojení k internetu ale nebojují jen 

děti. Stále častější je, že se dospělí 
lidé místo jeden na druhého dívají na 
displeje telefonů, ráno po probuzení si 
nejprve přečtou zprávy, maily, upozor-
nění ze sociálních sítí, a až pak začnou 
plnohodnotně fungovat. Ochuzují 
se o skutečný kontakt s ostatními, 
a svou komfortní zónu opouštějí čím 
dál méně, což má dopady na jejich 
schopnost řešit konflikty, poznávat 
nové lidi, a vůbec na jejich fungování 
ve skutečném světě.
Rodiče občas ignorují své děti (popří-
padě poslouchají jen na jedno ucho), 
někteří učitelé jsou špatným příkla-
dem tím, že v hodinách zvedají tele-
fony (v horších případech si kontrolují 
Facebook či maily). A co děti vidí, 
to i dělají. Často mají potíže vnímat 
hranice toho, co je vhodné, co by 
mělo zůstat osobní, či co je naprosto 
zbytečné komukoliv sdělovat. Inter-
net, zavalený naprosto nepodstatnými 

Jak na mobily – tipy pro inspiraci 

– Mobil má sloužit, ne zotročovat 
– musíme proto vytvářet pravi-
dla, která nás mají ke slušnému 
a praktickému užívání mobilů 
vychovat.
– Na schůzkách mohou mobily 
zůstat například v kapse bundy 
nebo na ně můžeme vyhradit 
misku, kam se při příchodu do 
klubovny odloží.
– Na výpravě vyhradíme pro 
užívání mobilu konkrétní čas – 
například poté, co dorazíme na 
místo ubytování, řekneme dětem, 
ať dají nyní zprávu domů.
– Před táborem se dohodneme 
s rodiči o čase, kdy mohou děti 
kontaktovat, aby nerušili (osvědčil 
se například polední klid – od 12 
do 14 hodin), po zbytek času je 
vhodné ponechat telefon vypnutý 
(aby šetřil energii).
– Připomínáme dětem také 
situace, kdy se hovory s rodiči 
nehodily (např. při vysvětlování 
pravidel hry).
– Pokud děti hraji hry na mobilu 
(např. během výpravy), mají zřej-
mě volný čas, který by zkušený 
vedoucí mohl využít k jiné zábavě 
– připravte si pro tyto příležitosti 
dostatečnou zásobu aktivit a her, 
aby děti mohly hrát spolu (bez 
virtuální reality).

mobIL: 
Nejlepší přítel ?

naše téma
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aneb
Jak spoJit turistiku s moderní technikou

Zmínek o tom, jak je naše společnost přetechnizovaná, 
jak mobily a počítače odvádějí děti od skutečného života 
a brzdí jejich samostatný rozvoj, najdeme mnoho. 
Není to žádná náhoda, ono na nich totiž určitě je dost 
pravdy a i my v Pionýru si s tím občas lámeme hlavu. 
Ale na druhou stranu, kdyby moderní technické vymo-
ženosti byly jen špatné, 
nejspíš bychom se s nimi 
nepotkávali na každém 
kroku a neměli je sami po 
kapsách…
Technika ale na druhou 
stranu může člověku sloužit 
i k tomu, aby zažil dobro-
družství v přírodě s kamará-
dy, užil si turistiky a pozná-
val nová místa. 

Přesně tohle má za cíl pro-
jekt pionýrský geocaching, 
který vytváří podmínky 
pro pionýrské oddíly, jež se 
chtějí zapojit do celosvětové 
hry na „hledání pokladů“ 
s využitím GPS navigace 
– anebo třeba chytrého 

telefonu. Nabízí jim nejen hmotnou podporu (navigace 
k zapůjčení, schránky na kešky apod.), ale také spoustu 
námětů, kam za „keškami“ vyrazit. 
Ostatně je můžete vyzkoušet sami – 
stačí si na webu našeho zpravodaje 
Mozaika Pionýra (mozaika.pionyr.
cz) najít v části „Náměty“ rubriku 
„Geopozvánky“. A pak už můžete jen 
listovat a vybírat, na jaké místo byste 
chtěli vyrazit.
Součástí projektu je například i každoroční geocachingová 
hra při Ledové Praze, vzniklo už několik ryze pionýrských 
„kešek“. 
Také byl vypuštěn takzvaný travel bug s označením RESET 
2017. Jeho úkolem je putovat z kešky do kešky a před Re-
publikovým setkáním pionýrských oddílů v červnu v Ostra-
vě navštívit co nejvíc zajímavých míst. Díky jeho nezamě-
nitelnému kódu TB6CKW ho můžete spolu s námi snadno 
sledovat. Kdo ví, třeba přistane někde blízko vás a budete 
ho moci vzít na výlet. :)

Jakub Kořínek
foto archiv Pionýra 

pro zaJímavost

Téměř na každé pionýrské 
tiskové konferenci se některý 
z novinářů zeptá, zda dětem na 
táborech povolujeme mobily. 
Ani mezi novináři není zpravidla 
jasno, zda zakazovat, či neřešit.

naše téma

Pionýrský 
GeocachInG

informacemi od a o celebritách, tomu 
samozřejmě nepomáhá…

co s tím?
Do boje proti oslabování mezilidských 
vazeb v dětských kolektivech vystupují 
více či méně tvrdě i školy. Některé po-
užívání telefonů ve škole přímo zaka-

zují, další se jej snaží různě regulovat. 
Jako ve všech výchovných otázkách 
ale bude těžiště v rodině. Ani my ale 
nemůžeme zůstat stranou. Naše úlo-
ha by měla být především v nastavení 
pravidel založených na východisku, 
že telefon je nástroj, který může být 
opravdu k nezaplacení, když je nutné 
dítě sehnat, najít, nebo dokonce když 
potřebuje samo zavolat o pomoc, ale 
mimo takovéto situace zkrátka může 
počkat, i kdyby na něm naskočilo se-
bevíc upozornění z Facebooku… Takže 
během společných aktivit může být 
klidně odložený nebo vypnutý. Tato 
lekce – že je možné se dvě hodiny 
dobře bavit s kamarády a po telefonu 
při tom ani nevzdechnout – může 
být pro některé děti velmi cenná. 
Důležité ale je o pravidlech s dětmi 

mluvit a pečlivě jim je vysvětlit. A asi 
ještě důležitější je, abychom se podle 
dohodnutých omezení řídili i my sami 
a nutné výjimky uměli dobře zdůvod-
nit.

Pionýr, z.s. 
(psáno pro měsíčník Mozaika Pionýra)

ilustrační foto fotobanka
Zdroje:
www.nazeleno.cz/bio/alternativni-medicina/mo-
bily-a-deti-bezpecnost-versus-zdravotni-kompli-
kace.aspx
www.mobilmania.cz/mobily-a-deti-idealni-spoje-
ni-ci-danajsky-dar/a-1100623
www.mesicnikzdravi.cz/vztahy/mobily.htm
www.tyden.cz/rubriky/domaci/skolstvi/skoly-bez-
mobilu-reditele-je-chteji-zakazat_346102.html
www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1519084-k-
vuli-tabletum-a-mobilum-maji-deti-spatny-zrak-i-
problemy-s-komunikaci
blisty.cz/art/21500.html
www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=1527
cdr.cz/clanek/uvaha-mladez-a-chytre-mobilni-te-
lefony
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Řada mládežnických or-
ganizací v České republice 
i na Slovensku se potýká 
s různými mezigenerač-
ními problémy – jak najít 
následovníky, jak organi-
zaci správně předat, jak 
do jejího chodu zapojit 
všechny generace… 

Často se ale řeší i drobnější problémy 

Zapojte se do Evropského týdne udržitelného rozvoje!

Každoročně od 30. května do 5. června probíhá Evropský 
týden udržitelného rozvoje (ETUR). Jedná se o celoev-
ropský projekt, jehož cílem je šířit myšlenku udržitelného 
rozvoje a podpořit iniciativy, které k němu přispívají.

V průběhu tohoto týdne budou po celé ČR i Evropě 
probíhat tisíce rozličných akcí pro veřejnost. Můžete tak 
navštívit řadu workshopů či přednášek s environmentální 

a sociální tematikou, exkurze v chráněných krajinných 
oblastech a geoparcích, výstavy, vzdělávací semináře či 
například ekologický festival. Veškeré zaregistrované akce 
pořádané v ČR bude od poloviny března možné prohlížet 
na www.tydenudrzitelnosti.cz.
 
Pokud se zároveň sami udržitelným rozvojem zabýváte 
a chcete o svých aktivitách dát vědět ostatním, můžete 
uspořádat vlastní akci a na ETURu se podílet i aktivně! 
Zapojit se mohou všechny projekty a akce, které tematic-

ky souvisí s udržitelným rozvojem 
a nejsou čistě komerční aktivitou. 
Jednotlivé akce jsou tříděny dle 
17 cílů udržitelného rozvoje, které 
vyhlásila OSN na podzim 2015. 
V praxi tak vlastní aktivity pod hla-
vičkou ETUR pořádají rozličné státní 
instituce, samosprávy, výzkumná 
centra, školy, muzea, nadace, 
komunitní sdružení, neziskové 

Týden 
udržIteLného 
roZVoje 2017

meZIGenerační 
učení 
vedoucích mládeže

související např. s jiným pohledem na 
fungování organizace, s neochotou 
starší generace využívat ve své práci 
moderní technologie nebo třeba v ne-
schopnosti předat mladším zpětnou 
vazbu tak, aby pro ně byla přínosná 
a ne zraňující. 
Díky podpoře programu Erasmus+ 
realizoval Galénův nadační fond sérii 
přeshraničního vzdělávání, na kterém 
se účastníci zabývali právě touhle pro-

blematikou. Celkem přes sedmdesát 
vedoucích a pedagogů napříč různými 
organizacemi a institucemi z České 
republiky a Slovenska se během čtyř 
setkání učilo, jak efektivně řešit mezi-
generační problémy, a vyměňovali si 
vlastní dobré i špatné zkušenosti. 
Projekt byl navázán na myšlenku 
přátelství rozrůzněných, kterou propa-
goval Jan Šimáně – Galén. V projektu 
se kromě různých organizací podařilo 
propojit také různé generace a osob-
nosti s různými životními příběhy 
a pohledy na svět. Díky tomuhle 
nastavení lze projekt považovat za 
jedinečný. 
Účastníky celým vzděláváním dopro-
vázela řada zkušených lektorů, např. 
Olga Medlíková či Jiří Zajíc – Edy. Také 
Ludmila Pohanková – Kolčava a Jan 
Burda – Tatanka, kteří byli zároveň 
hlavními řešiteli projektu. 
Jedním z výstupů projektu bude sbor-
ník, ve kterém budou shrnuta všechna 
probíraná témata a prezentovány 
příklady (nejen) dobré praxe. 
Galénův nadační fond se rozhodl 
v podobných iniciativách pokračovat 
a v únoru letošního roku podal na 
Erasmus+ žádost o podporu dalšího 
projektu s podobným zaměřením. 
To už bychom ale předbíhali…

Kateřina Katóba Palová 
koordinátorka projektu  
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samozřejmě vznikly dvě varianty, a to 
pro první stupeň, do nějž 
jsou více zapojeny hry 
a soutěže, a pro druhý 
stupeň.
Konkrétní výukový pro-
gram vedou tři až čtyři 
studenti, kteří dvouho-
dinovou aktivitu zahajují 
prezentacemi na vybraná 

témata − požární ochrana, práce 
složek IZS, požární prevence (např. 
rozdělávání ohně v přírodě) nebo 
ochrana obyvatelstva při mimořád-
ných událostech. 
po prezentacích následuje diskuse 
studentů-lektorů s žáky nebo zodpo-
vězení jejich otázek. Nedílnou součástí 
jsou také praktické činnosti − práce 
s hasicím přístrojem, příprava eva-
kuačního zavazadla, zkouška plné 
výstroje zasahujícího hasiče nebo 

Již sedmým rokem zajišťují studen-
ti Střední odborné školy 
a Středního odborného 
učiliště Dubno z oboru Stroj-
ník požární technik realizaci 
vzdělávacího programu po-
žární prevence pro základní 
školy, od roku 2013 s ná-
zvem Hasičské jiskření. 
Partnerem projektu je Sdru-
žení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
(SH ČMS). 

Studenti pracují  pod dohledem koor-
dinátorky Oleny Gažové, která s nápa-
dem v roce 2010 přišla. Projekt vznikl 
z požadavků základních škol a je konci-
pován jako zájmový výukový program 
aplikovaný v principu děti dětem. Na 
místo kantora totiž tentokrát přichází 
skupina studentů SOŠ a SOU Dubno. 
S ohledem na rozdílnost posluchačů 

nácvik chování osob za mimořádných 
událostí (např. evakuace, volání z mís-
ta mimořádné události, první pomoc).
Studenti-lektoři využívají informace 
získané během teoretického a praktic-
kého vyučování na SOŠ a SOU Dubno, 
ale čerpají také ze stránek HZS ČR 
a dalších organizací věnujících se pre-
ventivně výchovné činnosti v oblasti 
požární ochrany a chování při mimo-
řádných událostech.

Dalšími cíli jsou propagace požárního 
sportu, TFA mladého hasiče a práce 
s mládeží v Sdružení hasičů Čech, Mo-
ravy a Slezska.  Každoročně absolvuje 
program přes 500 žáků základních 
škol především na Příbramsku, ale 
také v Ostravě nebo v jižních Čechách.

Jaroslava Čečrdlová
foto SH ČMS

tak trochu jIný 
preventivně 
výchovný program

organizace, podniky i jednotliví občané a občanky. 

V ČR celý projekt pořádá Odbor pro udržitelný rozvoj 
Úřadu vlády a záštitu nad ním každoročně drží premiér 
a předseda Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Letos je 
ETUR pořádán již třetím rokem – jedná se o společný 
projekt evropských zemí. Nápad uspořádat celoevropský 
týden udržitelného rozvoje vznikl díky spolupráci ministrů 

životního prostředí životního prostředí Francie, Němec-
ka a Rakouska. Jejím cílem bylo sjednotit starší projekty 
v těchto zemích a inspirovat podobnou iniciativu i v dalších 
částech Evropy. V roce 2016 se ETUR zúčastnilo 29 zemí, 
ve kterých dohromady proběhlo více než 4.000 akcí.

Adam Hron
Odbor pro udržitelný rozvoj, Úřad vlády
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Náš měsíc v New Yorku v roli 
Mladých delegátek do OSN

Počátkem října 2016 jsme vycesto-
valy do New Yorku jako první mladé 
delegátky České republiky do Organi-
zace spojených národů (OSN) s cílem 
reprezentovat naši zemi a zastupovat 
zájmy a práva české mládeže na mezi-
národní úrovni. 
Pro nás se jednalo o jedinečnou mož-
nost okusit diplomacii a zákulisí OSN 
zblízka, rozšířit si obzory o politice 
mládeže a lidskoprávní agendě a zažít 
podzimní atmosféru jednoho z nejži-
vějších měst světa.

V průběhu celého měsíce jsme 
spolupracovaly se Stálou misí České 
republiky při OSN a v rámci agendy 
lidských práv a práv dětí a mládeže, 
které jsou součástí našeho mandá-
tu, jsme se účastnily jednání Třetího 
výboru Valného shromáždění OSN, 
jenž se zabývá sociálními, humanitár-
ními a kulturními záležitostmi. Valné 
shromáždění je největším orgánem 
OSN, zastřešujícím zájmy všech 193 
členských států a funguje podobně 

jako parlament  – diskutují a schvalují 
se tam rezoluce mající mezinárodní 
dosah. Jelikož je záběr témat orgánu 
velmi široký, měly jsme jedinečnou 
možnost prohloubit si naši znalost 
o sociálním rozvoji, humanitárních 
tématech a současné situaci lidských 
práv v různých koutech světa, jak od 
zvláštních zpravodajů a zastupitelů vý-

borů a orgánů OSN, tak i představitelů 
členských států samotných.

Hned na úvod našeho působení 
v New Yorku jsme čelily naší první 
výzvě – během pouhého dne jsme 
měly za úkol napsat náš vlastní 
proslov jménem České republiky 
a české mládeže a rovněž pro něj 
získat schválení od zástupce paní vel-
vyslankyně české Stálé mise při OSN. 
Několikrát jsme od diplomatů a pra-
covníků OSN slyšely, že umět rychle 
reagovat na nečekané situace je tam 

program 
mladých 
dElEgátů 
do osn
Mládež, čímž se rozumí mladí 
lidé do 30 let, celosvětově tvoří 
přes 50 % celosvětové populace, 
nicméně její zastoupení v poli-
tice a rozhodovacích procesech 
na lokální, národní, ale i svě-
tové úrovni je podprůměrné až 
minimální. Program mladých 
delegátů do OSN usiluje o zvý-
šení zapojení mladých lidí do 
politických struktur, a po vzoru 
více než 35 zemí světa se ho letos 
poprvé účastní i Česká republika. 
Program realizuje Česká rada 
dětí a mládeže ve spolupráci 
s Ministerstvem zahraničních věcí 
a Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy.

Měsíc v roli 
mLadých 
deLeGátek oSn

Petra Bezděková a Zuzana Vuová v OSN 
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na dennodenním pořádku, a naše 
zkušenost je toho pravým příkladem. 
V této nelehké výzvě jsme naštěstí 
obstály a následující den jsme v křesle 
České republiky promluvily k Třetímu 
výboru Valného shromáždění OSN 
během obecné rozpravy k sociálním 
otázkám.* Díky živému přenosu na 
internetových stránkách OSN si mohl 
kromě přítomných delegátů i celý svět 
vyslechnout naše vyjádření o potřebě 
kvalitního vzdělávání s důrazem na 
kritické myšlení a posílení participa-
ce mládeže. Rovněž jsme vyjádřily 
znepokojení nad neplacenými stážemi 
a vyzvaly ke zvýšené toleranci mezi 
různými skupinami lidí. Pocity z na-
šeho pětiminutového proslovu jsou 
jen těžko popsatelné, čest a respekt 
z možnosti hovořit za Českou republi-
ku a českou mládež střídaly adrenalin 
i nervozita, abychom se nezakoktaly. 
Vzbudily jsme však pozornost mnoha 
lidí v sále, což nebývá u proslovů vždy 
zvykem, a byla to pro nás tedy malá 
výhra během prvních dní v OSN.

Během pracovních dní se mezi formál-
ním jednáním výborů konala také ne-
formální vyjednávání členských států 
k jednotlivým rezolucím, kde se státy 
snažily shodnout na společném znění 
rezolucí. Dále se konaly různé „side 
events“ (doprovodné akce) a my se 
měly možnost vyjádřit před důležitými 
činiteli OSN a jiných předních organi-
zací k nejtíživějším výzvám současnos-
ti. Kromě nově nabytých znalostí nás 
tato zkušenost povzbudila a ukázala 
nám, že názory mladých lidí jsou zde 
nejen vítány, ale i podporovány.

I když se čtyři týdny zdály jako dlouhá 
doba na objevování různých zákoutí 
New Yorku, brzy jsme zjistily, že práce 
delegátů v OSN je časově velmi nároč-
ná, a možnost poznávat “město, které 
nikdy nespí” jsme měly nakonec pou-
ze o víkendech. Po jednání Valného 
shromáždění byly často na programu 
recepce k příležitostem oslav národ-
ních svátků nebo kandidatur člen-
ských zemí do různých struktur OSN, 
účastnily jsme se také událostí orga-
nizovaných OSN pro mladé delegáty. 
Naše večery jsme tedy trávily velmi 
pestře – posloucháním jazzové hudby 
v salonku pro delegáty, debatováním 
s vysoce postavenými diplomatický-
mi představiteli o nízké participaci 
mládeže, avšak nejvíce vzrušujícím 
zážitkem pro nás bylo nečekané 
setkání s Leonardem DiCapriem, který 
na půdě OSN zrovna uváděl svůj nový 
dokumentární film o dopadech změn 
klimatu. 

Kromě výše zmíněných zážitků jsme 
si odvezly odhodlání šířit pozitivní 
aktivismus a zdůrazňovat důležitost 
principů a cílů OSN, a to nejen v ob-
lasti lidských práv, ale také v otázkách 
míru, bezpečnosti a udržitelného 
rozvoje. Nyní máme za cíl předávat 
naše nabyté zkušenosti mladým lidem 
a přiblížit politiku práv dětí a mládeže 
a práci OSN také širší veřejnosti.

Pokud vás program Mladých delegátů 
do OSN a naše práce oslovila, nevá-
hejte nás sledovat či kontaktovat na 
naší facebookové stránce @Czech UN 
Youth Delegates/Mladí delegáti do 
OSN, na Twitteru @CzechUNYouth 
nebo na Instagramu @Czechunyouth.

Petra Bezděková, Zuzana Vuová
foto z archivu autorek

* Video s naším proslovem je dostup-
né na https://www.youtube.com/
watch?v=nz5jDuC-clA

Rezoluce 
Rady bezpečnosti OSN 2250
MládEž, MíR A bEZPEČnOSt
V prosinci 2015 Rada bezpečnosti OSN jednomyslně schválila rezoluci 2250. 

Rezoluce propojuje agendu mládeže, míru a bezpečnosti a zabývá se 
dopady, které mají nejen válečné konflikty na život mladých lidí, i způ-
soby, jak je co nejlépe zmírnit. Uvádí také, že mládež hraje důležitou 
roli při mírových procesech, a apeluje na efektivní zapojení mladých lidí 
v této oblasti. Rezoluce podporuje začleňování mládeže a její reprezentaci 
v politických strukturách, poskytuje prostředky pro boj s násilným extre-
mismem a mimo jiné také požaduje odpovědnost členských států při její 
implementaci. 
Rezoluce 2250 je přelomem v mezinárodním pojetí práv mládeže a její role 
ve společnosti.
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Ve čtvrtek 2. března 2017 se sešel mi-
nistr kultury Daniel Herman se zástup-
ci organizací a platformy „Svobodu 
médiím!“ Setkání s panem ministrem 
a jeho náměstkyní pro řízení sekce 
živého umění Kateřinou Kalistovou se 

Poslanci odmítli senátní verzi novely 
zákona týkajícího se národních 
parků

Poslanecká sněmovna potvrdila pů-
vodní verzi novely zákona o ochraně 
přírody a krajiny, navzdory stanovisku 
prezidenta Miloše Zemana. Odmítnu-
tý senátní návrh by podle jeho kritiků, 
k nimž náleží i Česká rada dětí a mlá-
deže, mohl vést až ke konci národních 
parků jako nejcennějších chráněných 

území. Předloha pakí zamířila k po-
souzení prezidentu Zemanovi, který ji 
vetoval.

V původním vyjádření České rady dětí 
a mládeže z 20. února 2017 se píše:
Této „střešní“ organizaci, jednající 
jménem stovky dětských a mlá-
dežnických spolků, vadí zejména 
priority, které senátní návrh sleduje. 
Navrhovaná legislativní úprava totiž 
jednoznačně upřednostňuje rozvoj 
obcí před ochranou přírody, přičemž 
u národních parků tomu má být podle 
přesvědčení zástupců ČRDM právě 
naopak.
„Věříme, že poslanci se přikloní k pů-
vodní vládní verzi. To, že ji podporují 
jak ekologické organizace, tak Mi-
nisterstvo životního prostředí, je pro 
nás dobrým signálem vyjednaného 
kompromisu,“ doplňuje Aleš Sedláček.

Poslanci se budou zmíněnou legis-
lativní úpravou zabývat opakovaně. 
Proti senátnímu návrhu, a tedy pro 
původní verzi z Poslanecké sněmov-
ny se vyslovil mj. i ministr životního 
prostředí Richard Brabec.

-maj-
foto Jiří Majer

týkalo novel zákonů o České televizi 
a Českém rozhlase. 
Přítomní si vysvětlili přístup ke 
zmíněným novelám projednávaným 
ve sněmovně. Zástupci organizací 
zdůraznili podporu stávajícímu znění 

novel, svoji připravenost k diskuzi nad 
případnými připomínkami a nutnost 
posílení nezávislosti a kontroly médií 
veřejné služby.
Jeden z návrhů k novelám prosazuje, 
aby se na utváření mediálních rad 
obou veřejnoprávních médií mohla 
podílet občanská společnost repre-
zentovaná 22 organizacemi, mezi 
něž patří i Česká rada dětí a mládeže 
(ČRDM).

Předseda ČRDM Aleš Sedláček panu 
ministrovi představil Českou radu dětí 
a mládeže a v diskuzi zdůraznil naše 
přesvědčení, že věrohodný kandidát 
s pozadím znalosti dětské a mládež-
nické problematiky by byl přínosem.
I přesto, že vnímáme v současné době 
zájem o naše témata ze strany ČT 
i ČRo, jde nám o systémovou změnu, 
která by učinila systém odolný a posíli-
la dlouhodobou stabilitu veřejnopráv-
ních médií.

ČRDM 

(Zdroj: Aleš Sedláček a FB Českého fil-
mového a televizního svazu FITES, z.s.)

foto Martin Vadas 

K novele 
Zákona 
o NP

z črdmč

S ministrem kultury 
na téma médIí
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V pondělí 6. března v krutou hodinu 
ranní přijal ministr financí Andrej 
Babiš zástupce České rady dětí a mlá-
deže. 
Na programu čtyřicetiminutové věcné 
a svižné schůzky byla zejména žádost 
zástupců České rady dětí a mládeže, 
aby pan ministr podpořil navýšení do-
tačních prostředků pro spolkovou čin-
nost v letošním roce o 50 milionů Kč. 
Tyto prostředky přislíbila ministryně 
školství Kateřina Valachová zástupcům 
spolků již vloni. Později se ukázalo, že 
není zcela jednoduché navýšení peněz 
„zúřadovat“. 
Zástupci ČRDM po poradě s vedením 
ministerstva školství oslovili v této věci 
přímo ministra Andreje Babiše. Pan 
ministr vyjádřil pro naše požadavky 
pochopení a přislíbil, že bude společ-
ně s ministryní školství hledat cestu, 
jak této žádosti vyhovět.
Dalšími tématy jednání byl návrh 
ČRDM, aby byla zrušena povinnost 

Zástupci črdm  
u ministra financí

zveřejňovat výkaz o majetku a závaz-
cích a přílohu účetní závěrky. Důvod? 
Další byrokratická povinnost spolky 
zbytečně zatěžuje. K této věci se na 
místě souhlasně vyjádřil příslušný 
náměstek ministra financí.

Zástupci ČRDM požádali ministra 
financí, aby nepodporoval Zákon o ve-
řejné prospěšnosti. Spolky považují 
tento zákon za nadbytečný, opět by 
jen zvyšoval administrativní zátěž.
Náměstkyně ministra paní Alena 
Schillerová objasnila přítomným 
zástupcům ČRDM problematiku daně 
z příjmu pro neziskové organizace. 
Cílem by mělo být co nejjednodušší 
vykazování této daně.
Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka 
se dotázal ministra financí na názor 
stran kofinancování dotací dobrovol-
nickou prací. Z diskuze vyplynulo, že 
je nutné se v této věci vrátit na Úřad 
vlády a navrhnout mu vypracování 

jednotné metodiky pro centrální 
orgány.
Posledním bodem, kterého se ujal 
šéf Junáka – českého skauta Josef Vý-
prachtický, byla iniciace samostatného 
podvýboru pro mládež v Poslanecké 
sněmovně. Spojení problematiky 
sportu a mládeže v jednom podvýbo-
ru znamená, že témata mládeže jsou 
upozaďována. Ministr financí navrhl, 
aby ho s touto problematikou Česká 
rada dětí a mládeže oslovila krátce po 
volbách konaných na podzim letošní-
ho roku.

Ministr Andrej Babiš přijal na závěr 
schůzky Velkou knihu o tomících – pro 
lepší představu o práci neziskových 
organizací.
Schůzky se zúčastnili zástupci ČRDM 
Aleš Sedláček, Josef Výprachtický, To-
máš Novotný, Ondřej Šejtka a Martin 
Bělohlávek.

Tomáš Novotný
foto Tomáš Novotný a Aleš Sedláček
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Ilustrovaný časopis Ben Já Mína si objednávají i mateř-
ské školy.

Původně časopis pro 
„benjamínky“ – tedy 
nejmladší skautskou 
věkovou kategorii, nyní 
skauti představují také 
široké veřejnosti, zejmé-
na mateřským školám, 
dětským skupinám a ma-
teřským centrům. Nabízí 
tak dětem i pedagogům 
možnost kvalitního tráve-
ní času, spoustu podnětů 
k činnostem a společným 
hrám. 

Ben Já Mína 
je nový ilustrovaný časopis pro děti ve věku čtyř až sedmi 
let. Je o partě kamarádů Benovi, Míně, vedoucí Jance a je-
jich dobrodružství. S pomocí dospělého i nečtoucí holky 
a kluci hravě zvládnou všechny úkoly v oblastech, jako 
je tvoření, pokusy, vaření, poznávání místa, kde žijeme, 
vyprávění, příroda a mnoho dalších. Děti vede k aktivitám, 
bádání i tvorbě. „Časopis Ben Já Mína nás zaujal přede-
vším množstvím rozmanitých námětů a svými zdařilými 
ilustracemi. Vybízí ke společnému vyprávění, objevování 

a prožívání nového, vede k zamyšlení a tvořivosti. Oceňu-
jeme nápady na míru šité pro celé dětské skupiny, nejen 
pro jednotlivce, na které se soustředí většina dnešních 
dětských časopisů,“ hodnotí časopis Michaela Ehrebergo-
vá, ředitelka Montessori školy Jonáš.

Pro vedoucí a pedagogy je ke každému číslu k dispozici 
metodický materiál s rozvedením jednotlivých rubrik, 
doplňujícími komentáři a dalšími nápady, jak s rubrikami 
pracovat. Obsahuje také texty o práci s předškoláky, které 
lze využít i mimo časopis. I když je časopis Ben Já Mína 
určený primárně pro práci v dětském kolektivu, využijí jej 
i jednotliví rodiče.  „Chceme, aby každé číslo přinášelo 
vedoucímu, učiteli či rodiči nápady na aktivity s dětmi 
a dětem zase prostor 
pro jejich tvořivost 
a rozvoj. Skloubit obojí 
dohromady v daném 
formátu není jedno-
duché, zvlášť při ome-
zení textu, kterého do 
časopisu vkládáme co 
nejméně,“ doplňuje 
šéfredaktorka Julie 
Zemanová.

Ke spolupráci na gra-
fické podobě časopisu 
skauti přizvali zkušené 
výtvarnice, pro obsah 
jednotlivých rubrik re-
daktorky, které pracují 
s předškoláky. Časopis 
vychází pětkrát ročně 
a na novinových stáncích ho zatím veřejnost nenajde  – 
lze si ho ovšem předplatit. Ben Já Mína může sloužit jako 
inspirace pro program jednotlivců i skupin. Pro skupinovou 
práci s časopisem je vhodné, aby každé dítě mělo svůj 
výtisk časopisu.

Junák – český skaut
foto z fotogalerie na Ben Já Mína

Další informace naleznete na http://benjamina.skaut.cz

Skauti slaví 
úspěch 
S čaSopISem 
pro předškoláky

knihovnička
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Dětství strávené ve skautu má pozi-
tivní vliv i v dospělosti, tvrdí vědci

Britský výzkum mezi dospělými 
respondenty, kteří strávili dětství ve 
skautském oddíle, ukázal na menší 
pravděpodobnost výskytu úzkostí 
a depresí v pozdějším životě. Po-
tvrdil tak, že pobyt v přírodě, parta 
kamarádů, osobní rozvoj a přebírání 
zodpovědnosti v raném věku přispívají 
k celoživotní duševní pohodě. O dob-
ré zkušenosti se skautingem svědčí 
také stále stoupající zájem českých 
dětí i rodičů a narůstající počet členů 
skautského hnutí.

Členství ve skautských oddílech mla-
dým lidem pomáhá učit se doved-
nostem potřebným pro život, zapojit 
se do skupinových činností a užívat si 
aktivit v přírodě. Všechny tyto body 
jim tak mohou pomoci k lepšímu 
dlouhodobému duševnímu zdraví. 
I v dospělosti jim totiž zkušenost ze 
skautu přináší kontakt s lidmi, zájem 
o celoživotní učení, svět okolo sebe 
a pomoc ostatním. Profesor Richard 
Mitchell z Centra pro výzkum prostře-
dí, společnosti a zdraví na univerzitě 
v Glasgow uvedl pro BBC, že stejný 
přínos se neprokázal u žádného jiného 
typu dobrovolnické činnosti.
Mitchell vysvětluje: „Výsledky, které 
jsme získali, ukazují, že tyto přínosy se 
týkají speciálně skautingu. Nenalezli 
jsme stejný preventivní efekt u jiných 
organizací. Domníváme se, že důvo-
dem je strukturovaná povaha akti-
vit, které skauti dělají. Tedy když ve 
skautu přemýšlíte, co se bude týden 
co týden dít, čelíte novým výzvám. 
Učíte se, jak tyto výzvy překonávat za 
pomoci svých kamarádů, a získáváte 
nové dovednosti. Zvyknete si překoná-
vat neočekávané situace a my věříme, 
že právě to je základem přínosu 
skautingu.“
Výzkum byl proveden vědci z univerzit 

skóre duševního zdraví bylo o 2,28 
bodů vyšší. Současně bylo zjištěno, 
že členství v církevních skupinách 
a dalších dobrovolnických organiza-
cích nemělo na duševní zdraví žádný 
zaznamenatelný efekt.

Výsledky britského výzkumu samo-
zřejmě potěšily také české skauty. 
„O dobré zkušenosti dětí i rodičů se 
skautingem svědčí jejich stále stou-
pající zájem o členství ve skautských 
oddílech. Rodiče, kteří sami prošli 
skautskou výchovou, vědí, že skauting 
je pro děti nejen výborná zábava, ale 
především skvělá průprava pro život,“ 
doplňuje Josef Výprachtický, starosta 
Junáka – českého skauta.

Že skautská výchova posiluje duševní 
zdraví a odolnost jedince potvrzuje 
také PhDr. Vladimír Smékal, emerit-
ní profesor psychologie na Fakultě 
sociálních studií Masarykovy univer-
zity v Brně: „Do skautu jsem vstoupil 
v r. 1945 jako desetiletý. Dodnes si 
pamatuji, jak nám naši rádcové, kteří 
přežili nacistické koncentráky, vyprá-
věli, že je skautské ideály podporovaly 
v naději a jak i díky svým zkušenos-
tem z přírody dokázali přežít. I mne 
samotného zkušenost ze skautingu 
udržovala po celou dobu komunismu 
v optimismu a vůli žít slušně. Na sou-
časných mladých skautech, jimž občas 
přednáším na setkáních, pozoruji, že 
jsou to slušní lidé, kteří realizují v živo-
tě etickou kulturu osobnosti a vnášejí 
do vztahů s lidmi sounáležitost a pozi-
tivní hodnoty.“

Junák – český skaut
foto archiv Junáka – českého skauta

www.skaut.cz

Zdrojové články naleznete zde: 
www.nhs.uk/news/2016/11Novem-
ber/Pages/Scouts-and-Guides-grow-
up-to-have-better-mental-health.aspx 
a www.bbc.com/news/uk-scotland-
37923133 

v Edinburghu a  Glasgow, publikován 
v akademickém časopise Journal of 
Epidemology and Community Health 
a je přístupný ke stažení. Jedná se 
o generační studii, jejímž cílem bylo 
zjistit, zda je dětství ve skautu nějak 
spojené se stavem duševního zdraví 
v dospělosti, a jestli a jak toto sou-
visí se sociálním původem. Studie 
prokázala, že očekávané horší duševní 
zdraví spojené s nižším sociálním 
původem se nevztahuje na děti, které 
byly skauty. Tento výsledek vypovídá 
o pozitivním vlivu skautingu – pro-
středí, kde se setkávají děti ze všech 
společenských vrstev.

Vědci tvrdí, že dětství ve skautu může 
být budoucím základem odolnosti 
vůči stresujícím životním situacím. 
Došli také k závěru, že podpora 
mládeže k zapojení se do skautského 
hnutí může být významnou a efektivní 
prevencí špatného duševního zdraví 
v pozdějším životě. „Je překvapující, 
že tato odolnost se u jedinců vyskytu-
je ještě tolik let poté, co byli skauty,“ 
prohlásil vedoucí výzkumu profesor 
Chris Dibben z Edinburské univerzity.
Vědci použili informace z britské 
Národní studie o vývoji dítěte a ur-
čili si jako respondenty lidi narozené 
ve stejném týdnu roku 1958. Se 
skupinou 9790 lidí byly provedeny 
rozhovory o jejich duševním zdraví 
v roce 2008, kdy jim bylo 50 let, a byly 
využity informace o jejich dětství až 
do současnosti. 28 % respondentů 
bylo v dětství skauty. Jejich průměrné 

SkautInG 
utužuje 
duševní zdraví  
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Marná sláva, kulaté výročí 
je kulaté výročí a zaslouží si 
důkladnějšího připomenutí. 
Ovšem vtěsnat pětadva-
cet let historie našeho 
spolku do jedné jediné 
knihy, slovem i obrazem, 
byl opravdu úkol až 
trochu sisyfovský. Tento 
šutr si svá bedra (více či 
méně) dobrovolně na-
ložilo ústředí Asociace 
TOM, jmenovitě Tomáš 
Novotný, Zuzana Antošová, 
s přispěním Lukáše Huška. 
Na knížce spolupracovali 

i další kolegové z ústředí tomíků a hlavně vedoucí, kteří 
poslali své fotky, zážitky a články z oddílových kronik.
Nastalo dvouleté údobí shromažďování a třídění výchozího 
materiálu, tedy článků, log, fotografií, různých tabulek, 
hlášení, plakátů, výsledkových listin, hlášení, prohlášení, 
smluv, bilancí, prostě všeho, s čím se jednotlivé oddíly 

Hronovské Domino v březnu hostilo 
První turnaj v League of Legends
Stáli za ním lidé – často dobrovolníci, 
kterým se kromě zajímavého progra-
mu pro děti podařila další meta  – do-
stali děti z okolních měst do Hronova. 
Kdo je Tomáš Hnyk, Matěj Šulc, Jakub 

turnaje na dojmy. „Turnaj hodnotíme 
velmi kladně. Síť byla rychlá, teamy 
byly vyrovnané a dobrý počin byla 
komunitní místnost, kde mohly ostatní 
hráči naživo sledovat všechny zápasy 
v televizi. Často se odtamtud rozlé-
halo hlasité povzbuzování, které nám 
velmi pomáhalo.“ 

Karel Neuschl, DDM Domino Hronov
foto Tomáš Buriánek

www.dominohronov.cz

Fulka, Martin Lelek a Matěj Hrzán? 
Všechno to jsou mladí veselí lidé, ale 
od 11. 3. jsou to také vítězové turnaje 
v počítačové hře League of Legends. 
Podařilo se jim v konkurenci dalších 
4 pětičlenných teamů nejlépe uplatnit 
svůj hráčský um. Napjatá atmosfé-
ra, 8 hodin dřiny, ale také smysl pro 
fair play a hodně pizzy. To vše hráče 
provázelo celý sobotní den v Dominu. 
Domů se totiž vraceli takřka za tmy. 
Optali jsme se Jakuba Fulky – hro-
novského rodáka a nejlepšího hráče 

Velká kniha 
o tomících

LoL
v Hronově

i jejich ústředí 
při své činnosti 
mohly setkat. 
Velkoformátové 
fotografie i řada 
dalších zdařilých 
snímků jsou 
z dílny Milana 
Blšťáka. 
Velká kniha o to-
mících nemůže 
být lexikonem, 
v němž najdete úplně vše. Kdo ale chce mít vhled do 
oblastí činností, jimiž se tomíci zabývají, bude nepochybně 

spokojen. A víte co? Prohlédněte si, nebo ještě 
lépe – pročtěte si Velkou knihu sami. V pětadva-
ceti bohatě ilustrovaných kapitolách se dozvíte, 
co je hlavní náplní tomícké práce s dětmi, spatříte 
zajímavá místa, na která jezdíme, klubovny, zá-
kladny, chalupy. Zjistíte, čím vším se zabýváme.

Kniha není na prodej, získat ji ale můžete za 
vskutku symbolický poplatek 70 Kč, který zaplatíte 
na účet Asociace TOM (plus 50 Kč za poštovné). 

Tento obnos posílá ústředí na charitu, jmenovitě pro 
Nadaci Naše dítě, na pomoc dětem s SMA (Spinální 
muskulární atrofií) a pacienty postižené nemocí motýlích 
křídel (DEBRA ČR, z. ú.) Celkem jsme na sněmu vybrali a na 
dobročinné účely odeslali částku ve výši 10 330 Kč.

Knihu je možno objednat na adrese ustredi@a-tom.cz. 
Jiří Chour

foto Asociace TOM
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aneb Dobrovolnické léto v zahraničí

Přidej se k archeologickým 
vykopávkám ve Španělsku, zapoj 
se do příprav festivalu ve fran-
couzské vesnici nebo do oprav 
středověkého hradu v Němec-
ku, pomáhej v národním parku 
v Irsku nebo připrav nezapome-
nutelné prázdninové zážitky pro děti 
v Estonsku. Pojeď v létě na dobro-
volnický projekt a nudit se rozhodně 
nebudeš. Poznáš svět i sám sebe, 
zajímavé lidi, získáš spoustu zkušenos-
tí a nevšedních zážitků a navíc můžeš 
přidat ruku k dílu na smysluplném 
projektu. To všechno a mnohem víc 
může být workcamp!

Co je to vlastně workcamp?
Workcamp je dvou- až třítýdenní dob-
rovolnický projekt, kde spolu pracuje 
a tráví volný čas skupina dobrovolníků 
z různých koutů světa. Je to jedinečná 
příležitost poznat různé země a jejich 
kulturu z úplně nové perspektivy, 
podpořit svou prací veřejně prospěšný 
projekt a naučit se nové věci, poznat 
zajímavé lidi i sebe sama. O ubytování 
a stravování se strachovat nemusíš, 
zajistí je zahraniční organizace na mís-
tě. Na tobě je pak zajištění si cesty na 

workcamp a zpátky a připojištění.
„Poznala jsem, že dokážu být samo-

statná, když jsem se v pořádku 
dokázala sama dostat až do 
místa, kde probíhal work-
camp, aniž bych předtím 
vůbec letěla letadlem nebo 
uměla španělsky. Nejlepší bylo 
poznání nových lidí, všichni 

jsme si výborně rozuměli a stále jsme 
v kontaktu a plánujeme společné 
setkání,“ říká dvacetiletá Kateřina.

Dobrovolnictví v globálních 
souvislostech
I když většina českých dobrovolníků 
vyjíždí na workcampy v rámci svého 
nejbližšího okolí, tedy po Evropě, 
můžeš v rámci tzv. Cyklu globálního 
dobrovolnictví vyjet na projekt také 
do Střední a Jižní Ameriky, Afriky nebo 
Asie. 
„Workcamp v Tanzánii se pro mne 
stal prostředkem k vzájemnému 
učení, sdílení zkušeností a názorů, 
bourání zažitých představ, stal se též 
průvodcem tanzanskou kulturou, 
přírodou a jejími dennodenními 
rituály, a v neposlední řadě mi přinesl 
spoustu radosti, ostatně jako každý 
jiný workcamp,“ říká o své zkušenosti 
z Tanzánie Lucie. 

Za dobrovolnictvím nejen 
do zahraničí
Dobrovolníci si často myslí, že na 
workcamp se dá vyjet jen do zahrani-
čí. Ale není to tak. Můžeš se zúčastnit 
i workcampu v Česku. Zvlášť zajíma-
vou příležitostí je pak vedení work-
campu. Vedoucí je dobrovolník, který 
zprostředkovává kontakt zahraniční 
skupiny s místními lidmi. Mnohé se při 
tom naučí a zároveň podpoří smyslu-
plný projekt.

A jak na to?
Většina dobrovolnických projektů 
v zahraničí je otevřena všem nad 
18 let. Existuje ale i řada projektů pro 
teenagery (15–17 let) nebo nadšené 
rodiny s dětmi. V databázi dobro-
volnických projektů si můžeš vybrat 
workcampy podle věku, zaměření 
dobrovolnické práce, délky trvání, 
termínu nebo země. Svoje odhodlání 
vydat se za dobrovolnickým dobro-
družstvím potvrdíš registračním po-
platkem a do 2–3 týdnů budeš vědět, 
jak to dopadlo. Většina přihlášek je ale 
úspěšných a téměř každý si ten svůj 
projekt najde.

Kdo za tím stojí?
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit.  
Jsme nevládní nezisková organizace, 
která se od roku 1991 zabývá mezi-
národním dobrovolnictvím a mezikul-
turním vzděláváním. Naším posláním 
je prostřednictvím dobrovolnických 
projektů, vzdělávacích programů 
a kampaní podporovat rozvoj tole-
rantní otevřené společnosti a aktivní-
ho odpovědného přístupu k okolnímu 
světu 
nejen v Čechách, ale i na celém světě. 
Jsme členy mezinárodních sítí (např. 
Aliance evropských dobrovolnických 
organizací), díky kterým ti můžeme 
nabídnout dobrovolnické projekty 
našich zahraničních partnerů. 
Více informací lze nalézt na 
www.inexsda.cz

INEX-Sdružení dobrovolných aktivit
foto INEX-SDA

Vyjeď v létě
na 
workcamp 
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Šest pedagogů bude usilovat o titul Zlatý Ámos 2017

Semifinále ankety Zlatý Ámos ve středu 
1. března rozhodlo o šestici finalistů. 
V zrcadlových sálech MŠMT o postup usilo-
valo šestnáct pedagogů, kteří do semifinále 
postoupili z regionálních kol.
Na cestu do Prahy je museli jejich žáci 
vybavit třemi věcmi, které dokládají jejich vzájemný vztah. 
Tak například porota viděla sůl, protože paní učitelku mají 
její žáci raději než zlato, most slepený ze špejlí, který unese 
130 kg, dokumentoval, jak je pevné spojení pedagoga, žáků 
a rodičů, tři oříšky velikosti zelné hlávky a mnoho dalších 
vtipných předmětů. Nápaditost žáků a studentů mnoho-
krát překvapila nejen porotu, ale i samotné semifinalisty. 
O to těžší bylo rozhodování, kdo postoupí do finále.

Při slavnostním vyhlášení výsledků gratulovala finalistům 
ministryně Kateřina Valachová. Mimo jiné řekla: „Anketa 
Zlatý Ámos si mě získala. Děti hlasují pro své učitele s re-
spektem, úctou a láskou. To je největší přidaná hodnota 
této ankety.“ 
A pak už předseda poroty MUDr. Jan Cimický oznámil jmé-
na šesti finalistů. Jsou to: Radka Dlabalová ze ZŠ Rokycany, 
Hana Kolpaková ze ZŠ Miloše Šolleho v Kouřimi, Lukáš Lis 
ze ZŠ Soběslav, Pavel Novák ze ZŠ a MŠ Kameničky, Alena 

Šedivá z Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře a Michal 
Zajíček ze ZŠ Stěbořice.

V závěrečném klání čekalo pedagogy ještě několik dalších 
úkolů. 
Dospělá porota uděluje titul Zlatý Ámos uděluje dospělá 
porota. Dětská porota, složená ze zástupců škol finalistů, 
uděluje titul Dětský Ámos a prostřednictvím hlasování na 
webu ČT :D může každý zasáhnout do volby Ámose sym-
paťáka. Kromě toho je udělován také titul Nejoblíbenější 
učitel fyziky, Nejoblíbenější učitel chemie, Ámos češtinář 
a Matematický Ámos. 
Slavnostní korunovace všech vítězů proběhla v sobotu 
25. března na Galavečeru ankety Zlatý Ámos a Kantor-
ském bále v hotelu Ambassador-Zlatá Husa na Václavském 
náměstí v Praze..

Dětská tisková agentura (DTA)
foto DTA

Vzhledem k uzávěrce tohoto čísla Archy najdete finalisty  
na www.zlatyamos.cz  a na Facebooku Zlatý Ámos.

Zlatý 
ámoS 2017

„Chytrý telefon“ s aplika-
cemi, vytvořený žáky pro 
paní učitelku, vážil přes 
4 kg a zahrnoval mj. lampu, 
sluchátka, amplion a přede-
vším bytelnou transportní 
konstrukci J
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Ceny třebíčské srdíčko byly uděleny
Město Třebíč společně s Radou dětí a mládeže kraje 
Vysočina udělilo „TŘEBÍČSKÉ SRDÍČKO“ – Cenu Antonína 
Hobzy. V Třebíči pracují desítky dobrovolníků v dětských 
organizacích. Jejich práce je náročná a často nedoceněná. 
Přitom pravidelná zájmová volnočasová činnost má zásad-
ní význam ve výchově dětí a mládeže…

Jan Burda, Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, 
www.rdmkv.cz

liberečtí debrujáři si hráli s přírodními zákony
Kroužek malých debrujárů při ZŠ nám. Míru Liberec se 
účastnil akce pro veřejnost „Hrajeme si s přírodními záko-
ny“, kterou zaštiťuje Krajská vědecká knihovna v Liberci. 
A právě v jejích prostorách bylo během sobotního do-
poledne 11. února 2017 možné si přijít vyzkoušet různé 
fyzikální, matematické a chemické hrátky a pokusy.

Alena Šafrová, Asociace malých debrujárů ČR, 
www.debrujar.cz

létající cirkus přilétl s jarními prázdninami
Jako obvykle, když mají děti z dětských domovů školní 
prázdniny, přijde s nimi i pobyt Letního domu. Tentokrát 
však nepřišel, spíše přilétl, protože tématem pobytu byl 
cirkus, a to ne ledajaký, jednalo se totiž o Cirkus létající. 
Takový létající cirkus si létá z jedné země do druhé a sho-
dou okolností se nacházel zrovna na chatě Piktych v Láz-
ních Libverda ve stejném čase, kdy tam byly i děti z dět-
ských domovů. 

Letní dům, z.ú., www.letnidum.cz

kurz indiánského tancování v tuchlovicích
O víkendu 14.–15. 1. 2017 se v Tuchlovicích tancovalo, zpí-
valo, bubnovalo a pořádalo malé powwow. Účastníků bylo 

více než 20 a už po prvním dnu tuší co je to sneak up, crow 
hop, mans traditional, womans fancy, fancy feather dance, 
grass dance, round dance, jingle dress dance, womans 
traditional atp.

Filip Chmel, Liga lesní moudrosti, 
www.woodcraft.cz

ZdrSEM – první pomoc zážitkem
je druhou nejdéle působící organizací v oblasti výuky první 
pomoci v České republice. Navazuje na tradici kurzů první 
pomoci pod hlavičkou Prázdninové školy Lipnice od roku 

1996. Absolventi kurzů 
ZDrSEM by měli být schopni 
poskytnout první pomoc 
i v emočně vypjatých 
situacích.

ZDrSEM – první pomoc 
zážitkem, z.s., 

www.zdrsem.cz

blanenská Kolpingova rodina uspořádala tradiční karne-
val pro děti
Již tradiční Dětský karneval v režii Kolpingovy rodiny 
Blansko se uskutečnil v neděli 19. 2. 2017 v odpoledních 
hodinách v sále Katolického domu v Blansku. Pro děti 
v maskách byly připraveny hry, soutěže se sladkou odmě-
nou, občerstvení i bohatá tombola. Nejmenší děti do 4 let 
přednesly básničku nebo zazpívaly písničku, samozřejmě 
za odměnu. Nejmladším účastníkem karnevalu byl čtyřmě-
síční Egon v masce andílka.

Josef Kupčík, Kolpingovo dílo ČR 
www.kolping.cz

U Royal Rangers  se školili hlavní vedoucí táborů
Školení pro hlavní vedoucí dětských táborů proběhlo v ter-
mínu 17.–18. 2. 2017. Dorazilo na něj 15 účastníků z deseti 
různých organizací. Školení proběhlo ve velmi přátelské at-
mosféře. Prodiskutovali jsme právní předpisy, bezpečnost, 
programovou přípravu a mnoho dalšího. Zkušenosti všech 
zúčastněných a jejich sdílení bylo pro všechny obohacující. 
Hodnocení účastníků vyznělo velmi pozitivně. Absolventi 
získají certifikát s trvalou platností.
Toto školení v současné době vyžaduje ministerstvo škol-
ství pro všechny dotované tábory.

Petr Walach, Royal Rangers v ČR, 
www.royalrangers.cz

Krásné gorolské prostory a poctivá práce lidí
Tak se dá charakterizovat výstava fotografií a rukodělných 
prací klientů Slezské diakonie, žáků Mateřské, základní 
a střední školy Slezské diakonie a uživatelů Dobrovolnické-
ho centra SD, produkty sociálního podniku Chrpa a básní 
uživatelů střediska JORDÁn v Gorolském turistickém 
informačním centru, v dřevěnce na Fojtství v Mostech 
u Jablunkova. Nádherné prostory dřevěnky, které vybí-
zejí k zamyšlení nad historií a poctivou práci Goralů, jsou 
důstojným místem pro ruční práce lidí, kteří i přes své 
zdravotní omezení jsou schopni vytvářet výrobky, které 
mohou sloužit lidem či jim přinášet radost.

Slezská diakonie, www.slezskadiakonie.cz

ilustrační fotografie z archivů organizací

krátce 
z dětských 
organizací 
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Vezeme Vám 
spolupráci 
s objekty 
Národního 
památkového ústavu  

Národní památkový ústav (NPÚ) je 
největší příspěvkovou organizací Mi-
nisterstva kultury ČR. Současnými zá-
kony, zejména zákonem památkovým, 
je mu svěřena řada odborných úkolů 
týkajících se státní památkové péče. 
Poskytuje např. odborné podklady pro 
rozhodnutí výkonných orgánů, meto-
dicky působí na sjednocení přístupů 
při záchraně a rozvíjení hodnot pa-
mátkového fondu na území ČR, jehož 
soupis také vede. Aktivně zasahuje 
do procesu prohlašování jednotlivých 
předmětů, objektů a území kulturními 
památkami a zajišťuje v rámci svých 

možností jejich dokumentaci. Pro vý-
kon odborné složky památkové péče 
disponuje sítí 14 územních odborných 
pracovišť se sídlem v každém kraji. 
Jako vědecká a výzkumná organizace 
se Národní památkový ústav podílí 
na mnoha projektech, plní výzkumné 
úkoly, poskytuje odborné vzdělávání 
v oblasti památkové péče a ročně 
vydá desítky publikací.

Vedle toho NPÚ spravuje více než 
sto nemovitých památek v majetku 
státu – hrady a zámky (od Karlštejna 
přes Hlubokou, Jindřichův Hradec až 
po Lednicko-valtický areál), klášterní 
areály (Plasy, Kladruby u Stříbra, Zlatá 
Koruna a další), památky lidové archi-
tektury (Hamousův statek ve Zbečně, 
skanzeny v Zubrnicích, Příkazích či na 
Veselém Kopci) i průmyslové památky 

(Důl Michal v Ostravě), z nichž většina 
je přístupná veřejnosti, k vidění pro 
vás, nadšence do českých památek.

dobrá zpráva pro Vás – držitele Karet 
EYCA do 26 let: 
při návštěvě jednotlivých historických 
objektů Národního památkového 
ústavu se Vás týká snížené vstupné J

Tak přejeme příjemné poznávací 
výlety s kartou EYCA a spoustu prima 
zážitků…!

Martina Štecherová
oddělení marketingu a služeb 

správ památkových objektů NPÚ

Šimáně a jeho přátelé, o další pokra-
čování tradice pečuje Galénův nadační 
fond.

Vít Oplatek  
(7. stupeň – bílý)

1) V jaké organizaci působíš, co 
s dětmi děláš a co tě na práci s dětmi 
baví? 
Už patnáctým rokem působím v or-
ganizaci, která se jmenuje Studentský 
klub Katolického gymnázia HALAHOJ 
v Třebíči. Předtím jsem vedl několik 
let i skautský oddíl a celé mládí jsem 
prožil jako zapálený skaut a člen klubu 
v duchu knížek Jaroslava Foglara. 
V Halahoji s dalšími svými pomocníky 
a instruktory děláme mnoho aktivit 
pro děti a mládež – vedení třídních 
teambuildingů pro jednotlivé třídy, in-
tegrační víkendy pro lidi s mentálním 
postižením, večerní hry v ulicích měs-

Březový lístek je ocenění, které si mezi 
sebou v České republice navzájem 
udělují vedoucí dětských oddílů za 
práci s dětmi a pro děti. Má dvanáct 
stupňů, které postupně vyjadřují 
rozsah práce oceněného vedoucího. 
Historie Březových lístků sahá až do 
roku 1966, u jeho zrodu stál Jan Galén 

ta (Detektivky, Poselství ze Stínadel), 
sportovní šílenosti aneb 24-hodinové 
zápasy ve fotbalu a florbalu v tělocvič-
ně, křesťanské akce, tábory a zážit-
kové kurzy, puťáky... Každý týden pak 
v čajovně míváme koncerty, přednáš-
ky, cestovatelské besedy. A jak jsem 
se stával otcem, tak jsme začali dělat 
i akce pro nejmenší – dětské karne-
valy, vznikl malý oddílek Holahoj pro 
nejmenší či příměstské tábory. Stále 
je činnosti moc a moc a člověk má 

EYCA 
a 
památkY
npú

Březové 
lístky

Ledebourský palác v Praze, sídlo NPÚ, foto Jan Sommer
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oslavný Dotyk po deseti letech a kro-
mě krásného poděkování všech lidí, 
co tam stále jezdí či jezdili, tak jsem 
dostal i BL.
Každý březový lístek je pro mne 
velkým oceněním a vyznamenáním 
a i motorem pokračovat dál, nezasta-
vit se. Pro mne byl a stále je velkým 
vzorem pan Jaroslav Foglar, který má 
zlatý BL. Když jsem dostal svůj první, 
zelený BL, tak jsem byl ve velkém 
úžasu. Najednou jsem byl na prvním 
schodě a začal se přibližovat ke svému 
velkému vzoru, učiteli. A tak to i beru 
s každým dalším oceněním... že jsem 

velikou radost, že to vše může konat 
a být obklopen úžasnými lidmi, kteří 
své bohatství, svůj volný čas, chtějí 
věnovat a dávají druhým lidem. Díky 
své práci také mohu poznávat mnoho 
zajímavých lidí, kteří za námi přijíždějí 
uvádět své programy. 

Při jaké příležitosti jsi dostal(a) svůj 
poslední Březový lístek a co to pro 
tebe znamená? 
Svůj sedmý březový lístek jsem dostal 
na akci DOTYK 20, což je křesťanská 
víkendová akce, která se koná dvakrát 
ročně na faře u Třebíče... Tedy to byl 

o krok dál a zároveň o krok blíž...
Připravili Kateřina Palová a Jan Burda

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

foto z archivu respondenta

omluva
V minulém čísle Archy jste si na tomto 
místě mohli přečíst odpovědi nositelky 
Březového lístku, která se jmenuje 
Lenka Palánová, přezdívkou „Léňa“. 
Do jejího příjmení se omylem vloudilo 
zdrobňující „k“, za což se omlouváme. 

Za redakci Jiří Majer,
vedoucí redaktor časopisu Archa

katarína klamková
ředitelka neziskové organi-
zace IQ Roma servis, z.s.

Pro mě určitě dobrým slu-
hou. V životě se dlouho usi-
luji nebýt ovládána „pány“ 
a cokoli co mě k tomu 
stahuje, považuji za dobrý 
trénink. Používám starý 
Iphone5s, jejž jsem dostala 
od sestry, a jinak Windows 
10 a Office 365 pro starší 
tablet Asus transformer 
a lehký notebook Lenovo 
yoga, oba mám však taky 
připojené k monitoru a bez-
drátové klávesnici, když 
pracuji dlouhodoběji. Tele-
fon je vlastně mým osob-
ním asistentem (žádného 
stejně nemám, a potřebuji) 
a během prázdných míst 
– tramvaj, kadeřník, cesty 
vlakem, čekání a proluky, 
s ním operativně vyřeším 
množství agendy – pláno-

nijak moc nechci. Ta moje 
stará briketa mi bohatě 
stačí. A nikoho s ní neotra-
vuju. (Je to holý neštěstí 
poslouchat ty kraviny, co do 
toho různý lidičky v tramva-
jích napovídaj), ale s tím už 
asi nic nenaděláme, jelikož 
za všechno se holt platí 
daň. No a na závěr snad 
jen tolik, že i když Einstein 
dávno před internetem pro-
rokoval, že lidstvo jednou 
zahubí jeho vlastní techno-
logie, tak já doufám, že si 
s tímhle nebezpečím nějak 
poradíme. Nic jinýho nám 
koneckonců nezbejvá…

foto: Martin Maňas, 
Wikimedia Commons, 

licence CC BY 2.5 (výřez)

vání, kalendář, úkolování, 
delegování, zpětná vazba, 
četba emailů včetně příloh, 
vyhledávání map, míst, in-
formací a souvislostí na in-
ternetu, PR práci, fotografie 
a scany s rychlou obsluhou 
sociálních sítí. Vyhovuje 
mi flexibilita, intuitivnost 
i osobní užitečné apky, 
například diář, OneNote 
či Trello. Technologie mi 
pomáhají využít potenciál 
moji kreativity, zaostřit můj 
focus, propojit souvislosti 
a naopak nebýt sluhou 
či otrokem podružných 
podnětů v době, kdy mohu 
promýšlet, vnímat, komuni-
kovat, být v přítomnosti. Jak 
intenzivně a ráda intera-
guji s technologiemi, je to 
pro mě jako si hrát a něco 
objevovat, tak jsem ještě 
raději za svobodu, prostor 
a klid, které mi v mnohém 
rozšiřují. Je pravda, že mám 
občas v měsíci tzv. roztěka-
nější dny, kdy častěji sahám 
po internetu a telefonu, ale 
to řeším přesměrováním zá-
jmu či prostě vybitím (sebe 
či) přístroje a odložením. 
Rozhodně ale nepatřím 
k „ťukačům“ a tento trend, 
kdy již nežijeme a nevní-
máme, nenapojujeme-li se, 
považuji za nehezký únik 
a snažím se tomu bránit – 

soukromě i v pracovních 
interakcích a kultuře IQ 
Roma servisu.

foto archiv 
Kataríny Klamkové

petr Šabach
spisovatel 

Se mnou je to tak, že mně 
se tyhle věcičky jedno-
značně líběj a uvažuju 
o nich jako o pro mě velmi 
důležitejch a dneska už 
vlastně i nepostradatel-
nejch pomocnících. Baví 
mě psaní, kterým neruším 
okolí, můžu si opravovat, 
jak chci, a nehrozí, že bych 
si do psacího stroje navinul 
papíry s obráceně vložený-
mi kopíraky, což bejvávala 
dřív celkem běžná šlamasti-
ka. Fantastická věc je, že si 
můžu skajpovat se svejma 
třema vnoučatama, který 
bydlej v Americe, a skvělej 
je taky Google, kterej po-
užívám asi ze všech funkcí 
nejvíc. Nemám moc rád 
e-maily. Sváděj k rychlejm 
a ukvapenejm reakcím. 
Doba mezi přečtením 
zprávy a odesláním odpo-
vědi by měla bejt rozhodně 
delší, než jen pár vteřin. 
Často to zabrání všelijakejm 
nepříjemnostem… Chytrej 
telefon nemám a ani ho 

anketa: Jsou pro Vás různé „civilizační výdobytky“ typu PC, chytré 
mobily, sociální sítě apod. spíš dobrým sluhou, nebo zlým pánem?
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