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Žijeme ve světě, kde máme vše, na 
co si vzpomeneme. Pokud si v zimě 
usmyslíme, že bychom si dali nějaké 
tropické ovoce, jdeme jednoduše do 
obchodu a nějaké si vybereme. Často 
ale zapomínáme, že to, co je pro nás 
samozřejmostí, nemusí být stejně 
samozřejmé pro ostatní lidi z jiných 
zemí… Lidé starších generací, kteří 
si prošli válkou či tvrdým politickým 
režimem, znají pocit nedostatku. 
Avšak současná mládež si to mnohdy 
neuvědomuje. Mimo jiné i proto dnes 
existuje mnoho organizací, které se 
zabývají touto problematikou.
 
Z tohoto i jiných důvodů také stano-
vila Organizace spojených národů 
takzvané „Cíle udržitelného rozvoje,“ 
kterých by chtěla dosáhnout do roku 
2030. Společně s dalšími obdobnými 
organizacemi se nyní snaží dané cíle 
naplňovat. Ve studentské organizaci 
AIESEC máme snahu dostat nastolené 
problémy do povědomí mladých lidí 
okolo nás. Nejen tím, že jim o tom 
řekneme, ale i tak, že se postaráme, 
aby oni sami mohli jet do konkrétní 
země a pomáhat řešit tamní problém. 
Mají spoustu šancí, možností výběru. 
Od zlepšování vzdělávacího systému 
až po problémy spjaté s patriarchá-
tem v určité zemi. Každý si tudíž může 

přijít na své. Pořádáme také jedineč-
né „Youth Speak Forum“, kde mají 
studenti i ne-studenti možnost setkat 
se se zástupci velkých firem, jako je 
například Amazon, ale také s předsta-
viteli OSN a diskutovat o záležitostech, 
s nimiž se v dnešním světě potýkáme. 
Protože my, mladí lidé, můžeme 
přinést nové pohledy na události 
okolo nás a třeba i zajímavé, neotřelé 
způsoby řešení. Můžeme zkrátka vidět 
– a také udělat – leccos jinak, než bylo 
až doposud zvykem… 
Vždyť také vše, co se bude v příštích 
letech odehrávat, bude do jisté míry 
ležet na našich bedrech. Z historických 
faktů například víme, že izolacionis-
tické myšlení nebylo úspěšné, a proto 
bychom chtěli mládež nabádat ke 
spolupráci. Jak mezi generacemi, tak 
i mezi kulturami. Proto je také nutné 
učit se cizí jazyky, poznávat odlišné 
kultury, snažit se porozumět ostatním, 
nehledě na jejich zvyky. Dnes máme 
bezpočet možností, které se nám 
naskýtají, jen je nepropásnout. 
Vše začíná studiem a pokračuje 
výzvami, jichž je třeba využít. Protože 
jedině tak se něco nového naučíme 
– a posuneme dál sebe, a tím i společ-
nost okolo nás.

Noemi Holubová, AIESEC Zlín
foto Marek Krajči
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Mládež EVROPĚ 
– Evropa  mládeži



Pionýr je sice organizace působící na 
území České republiky, je ale také 
členem mezinárodní organizace 
IFM-SEI a některé pionýrské skupiny 
i krajské organizace mají vlastní 
dvoustranné vazby, například 
s organizacemi z partnerských měst, 
vyráží i na výpravy za hranice… Proto 
nám téma Evropa není cizí. Nechceme 
tu ale popisovat celou historii našich 
mezinárodních aktivit, pár aktuálních 
střípků postačí…

Skutečně mezinárodní seminář
Na podzim minulého roku se zástupci 
Pionýra zúčastnili semináře IFM-SEI, 
který nejen hostil účastníky z mnoha 
zemí, čemuž odpovídala i témata 
jeho programu, ještě k tomu probíhal 
na trajektu plujícím mezi Helsinkami 
a Stockholmem. I to asi přispělo 
k uvolněné a neformální atmosféře. 
Řeč byla zejména o využívání 
programu Erasmus plus, ale i o dalších 
otázkách, které spojují organizace 
napříč Evropou – třeba jak obtížné je 
dnes vysvětlování, co spolky našeho 
typu společnosti přinášejí, jak zvýšit 
význam neformálního vzdělávání či 
společenské ocenění dobrovolníků

Pionýrské výchovné programy ve 
Finsku
Jednou z krajských organizací Pionýra, 
zmíněných v úvodu, je ta Olomoucko-
zlínská, která udržuje dvoustrannou 
spolupráci s finskou organizací Pinskut. 
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Před dvěma lety její zástupce nadchly 
naše výchovné programy – a vzhledem 
k tématu nemůžeme nezmínit, 
že vznikly hlavně díky podpoře 
Evropského sociálního fondu. Dnes 
už je mají přeložené a začínají s nimi 
fakticky pracovat, pořád ale čerpají 
zkušenosti od našich oddílů. Inspiraci 
nacházejí i v našem vzdělávacím 
systému.

Evropa je i pro děti
Řada mezinárodních aktivit je sice 
určena spíše dospělým či dospívajícím, 
ale Pionýr je tu hlavně pro děti, a tak 
stále hledáme – a nacházíme – cesty, 
jak jim tuto oblast otevřít. Příkladem 
je mezinárodní tábor IFM-SEI, který 
naposledy proběhl v létě 2016 
v Německu – a pionýři samozřejmě 
nechyběli. Více našich skupin (např. 
Pionýři z Rokycan a Holešova) zve 
zahraniční hosty na své vlastní letní 
tábory, Výři ze Stráže pod Ralskem 
zase tradičně vyrážejí na puťáky za 
hranice – naposledy například do 
rumunských hor…

Víc než projekty a semináře
Když ale mluvíme o Evropě, nesmíme 
zapomenout, že nejde jen o projekty, 

Téma Evropa 
nám není cizí

naše téma
granty, mezinárodní iniciativy, 
rozšiřování či ztenčování Evropské 
unie… 
To vše je současnost, je ale důležité 
si stále uvědomovat, že Evropa je 
kulturní prostředí, které nám nabízí 
staletími vytříbené hodnoty, jejichž 
předávání dětem a mládeži patří 
k našim hlavním úkolům. 
V Pionýru mají podobu sedmi ideálů 

(Paměť, Pomoc, Poznání, Pravda, 
Přátelství, Překonání, Příroda), v jiných 
organizacích je pojímají jinak, to ale 
není podstatné. Pokud se nám podaří 
přispět k jejich upevnění v povědomí 
dětí, nezáleží na tom, pod jakou 
hlavičkou, s jakým logem či z jakého 
grantu svou činnost uhradíme. To 
jsou jen prostředky, nálepky, naším 
cílem musí vždycky zůstat výchova 
slušných lidí, ať už v nich vidíme Čechy 
či Evropany. 

Jakub Kořínek, Pionýr
foto archiv Pionýra
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Pravidelně každým rokem o jarních 
prázdninách se náš turistický oddíl 
Kadao z Opavy vydává na tradiční 
lyžařský zájezd do Alp. Letošním ro-
kem jsme započali již druhou desítku 
těchto alpských zájezdů (poté co jsme 
projezdili téměř všechny slovenské 
skiareály). Tentokrát našim cílem byla 
italská provincie Belluno, konkrétně 
lyžařská střediska Civetta, Arabba/
Marmolada, San Pellegrino a Alta 
Badia. Kromě prvně jmenovaného 
střediska jsme již všechny navštívili 
v předchozích letech.
Po čtrnáctihodinové, plynulé, devíti-
setkilometrové cestě autobusem jsme 
dorazili do rodinného hotýlku Villa 
Eden na kraji vesničky Rocca Pietto-
re. Cesta by trvala o hodinu méně, 
pokud by na cestě SR48 za Cortinou 
d’Ampezzo nebyl 3,2 metry vysoký 

tunel, do kterého se náš autobus Bova 
prostě nevešel. Hned po přivítání 
s provozní hotelu paní Sabrinou jsme 
věděli, že hotel nebude mít nejmenší 
chybičku.
Ale dost cesty, pojďme se podívat, 
kde jsme lyžovali. Jelikož jsme měli 
předem objednány Dolomiti super-
skipassy, platné ve všech skiareálech 
v Itálii, nemuseli jsme dennodenně 
čekat poměrně dlouhé fronty u pokla-
den, a raději jsme se věnovali lyžová-
ní. První den jsme strávili v Civettě, 
což je středisko nacházející se 9  km od 
našeho hotelu. Z krásného městečka 
Alleghe, nacházejícího se na břehu 
jezera v nadmořské výšce cca 1000  m 
jsme vystoupali dvěma kabinovými 

lanovkami na druhý nejvyšší bod stře-
diska do výšky 1950  m n. m. 
Středisko se vyznačuje zejména 
lehkými a středně těžkými, poměrně 
úzkými sjezdovkami; většina z nich se 
nachází v lese. I přes to, že jsme Civet-
tu navštívili v neděli, fronty byly oproti 
jiným střediskům malé. K odpočinku 
mohu doporučit restauraci Refugio 
Col dei Baldi, z jejíž terasy je krásný 
výhled na masiv Civetty, podle níž je 
areál pojmenovaný.
Druhý den nás autobus zavezl do ves-
ničky Malga Ciapela, vzdálené 10  km 
od hotelu. Přímo z Malgy totiž vede 
kabinová lanovka pod vrchol nejvyšší 
hory Dolomit Marmolady (3343  m 
n. m.). Výchozí stanice této obrovské 
kabinky je ve výšce 1450  m n. m. a po 
přestupech ve dvou mezistanicích vy-
veze lyžaře do konečné stanice Punta 
Rocca ve výšce 3265  m n. m. Jedná 
se tedy o lanovku s jedním s největ-
ších převýšení v Alpách (1815 m). 
Z ochozů stanice Punta Rocca se 
nám hory ukazují ve své celé kráse. 
Výhled je opravdu fascinující, a tak se 
není čemu divit, že jsme lyže nasadili 
o hodinu později než obvykle. Z Pun-
ta Rocca vede do údolí nádherná 
červená sjezdovka s názvem Sass del 
Mul. Zejména pokročilí lyžaři ocení její 
spád, ale hlavně přírodní sníh, kterým 
je pokryta. Zpět do Malga Ciapely 
totiž sjezdovka měří přes 8  km, což je 
na přírodním sněhu luxusní zážitek.
Po sjetí této sjezdovky jsme zamířili 
směr Arabba. Z Arabby vedou tři velké 
kabinové lanovky k restauraci Luigi 
Gorza. Na tomto místě je opět krásný 
výhled jednak na celou Marmoladu 
na jižní straně, a jednak na celý masiv 
Sella na severu. Zpět do Arabby vede 
odsud hned několik sjezdovek červe-

TOM Kadao 
na lyžích v iTálii 

naše téma
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Dobrovolníci z neziskovky Hnutí 
Brontosaurus každoročně vyrážejí do 
několika evropských zemí pomáhat 
přírodě, památkám i lidem.
Hnutí Brontosaurus se sice snaží 
působit zejména místně s pomocí 
lokálních dobrovolníků, kteří mají ke 
svému okolí blízký vztah, nebojí se ale 
ani výzev spojených s dobrovolnictvím 
v zahraničí. Ať už jde o spolupráci 
s českými krajany v srbském Banátu 
nebo značení turistických stezek na 
Ukrajině, dobrovolníci z Hnutí Bron-
tosaurus hledají cesty, jak spojovat 
zdánlivě vzdálené světy s tím naším.
Spolupráce samozřejmě těší nejenom 

české dobrovolníky, kteří se mohou 
vyrazit podívat, jak to vlastně funguje 
v kulturně odlišných společenstvích, 
ale i místní obyvatele. „Jsme moc 
spokojeni, že společně s mladými 
lidmi z České republiky děláme něco 
pro naši obec,“ říká starosta Českého 
Sela v srbském Banátu Ladislav Tesař. 
„S Brontosaury spolupracujeme rádi, 
vždy to tady velmi ožije,“ dodává. 

Brontosauři za pomoci dárcovských 
výzev tam plánují revitalizovat místní 
park s ohništěm a vytvořit webové 
stránky, které by sloužily jako místní 
kronika. 
Ukrajinská brontosauří sekce zase 
neúnavně připravuje letošní ročník 
značkařského tábora. Dobrovolníci 
každoročně vyrážejí do Zakarpatské 
Ukrajiny, tedy na území bývalého 
Československa, aby tam podporovali 
šetrnou turistiku a zavedli více života 
do malebných vesniček poschováva-
ných v místních kopcích.
V České republice ovšem Brontosau-
rus také nezahálí, nedávno proběhla 
víkendová akce zaměřená na komu-
nikaci bez jazykových bariér. Té se 
zúčastnili i mladí lidé z Bulharska, 
Arménie, Kuby, Slovenska, Ázerbadžá-
nu i Turecka. 
Letos se brontosauři kromě do Srbska 
a na Ukrajinu podívají také do rumun-
ské části Banátu nebo třeba na řeku 
Vislu v Polsku.

Luděk Wiesner, Hnutí Brontosaurus
foto archiv Hnutí Brontosaurus

se severně od San Pellegrina. 
Poslední den ráno jsme se sbalili 
a všechny věci naházeli do autobu-
su, abychom se už odpoledne po 
lyžování nemuseli vracet na hotel. 
Autobus nás odvezl opět do Malga 
Ciapely, jenže v ní na nás nečekal až 
do konce lyžování jako obvykle, ale 
přejel do vesnice Corvara, která leží 
při okruhu kolem Selly. Středisko je 
vhodné zejména pro začátečníky nebo 

pro lyžaře, kteří se již poslední den 
nechtějí namáhat na těžkých sjezdov-
kách. Krásnými místem, které potěší 
nejednoho lyžaře, je okolí restaurace 
Pralongia. Nachází se zde nádherná 
kaplička, která s horami v pozadí tvoří 
krásnou scenérii. Fajnšmekři ocení 
také vedle kapličky stojící vrtulník, 
kterým se může kdokoliv za 110 € 
proletět.
Náš lyžařský týden se nám povedl na 
jedničku. Vyšlo nám počasí, skvěle 
jsme si zalyžovali, pobavili se a taky 
jsme ochutnali spoustu nových ital-
ských jídel a poznali nová místa. Tak 
kam vyrazíme příště?

Adam Weicht, TOM Kadao
(red. kráceno)

foto TOM Kadao

né a černé barvy. Osobně doporučuji 
černou sjezdovku Fodoma, jelikož 
bývá nejméně rozbitá a nejezdí po ní 
tolik lidí.
Další dva dny jsme strávili ve středisku 
San Pellegrino. Výchozí bod bylo pro 
nás městečko Falcade vzdálené 25  km 
od hotelu. Středisko je poměrně malé, 
ale každý si v něm najde to svoje. 
Nachází se zde jak sjezdovky pro začá-
tečníky, tak krásné a dlouhé sjezdovky 
pro pokročilé lyžaře. Doporučil bych 
zejména sjezdovku La Volata, která 
vede pod kabinovou lanovkou z Pelle-
grina. V době, kdy jsme zde byli, bylo 
na této černé sjezdovce asi 10  cm 
prašanu a sjezd byl opravdu libový. 
Milovníci italské kuchyně si přijdou na 
své v restauraci Paradiso, nacházející 

Brontosauři se 
dobrovolnicTví 
v zahraničí nebojí

naše téma
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Každé čtyři roky se koná největší 
sportovní svátek hasičského sportu. 
9.–16. července 2017 se v rakouském 
Villachu sejdou na jednom sportoviš-
ti mladí hasiči a dospělí, aby změřili 
své síly v klasických disciplínách CTIF 
a v požárním sportu. Letos to tedy 
bude již XXI. Mezinárodní soutěž 
mladých hasičů v disciplínách CTIF 
a XVI. Mezinárodní soutěž v klasic-
kých disciplínách CTIF. Celkem na 
olympiádu přijedou reprezentanti 
třiceti zemí.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska (SHČMS) vysílá na olympiádu 
celkem 21 družstev, která budou bo-
jovat o medaile a poháry v tradičních 
disciplínách CTIF (7 družstev mužů, 
5 družstev žen, 2 družstva dívek 
a 2 družstva smíšená) a v požárním 
sportu (2 družstva mužů a 3 družstva 
žen). Zvláště v mládežnické soutěži 
se máme jistě na co těšit – v katego-
rii dívek budou obhajovat prvenství 
z polské Opole (2015) dívky z Pískové 
Lhoty. 
Hasičské olympiády jsou oslavou ha-
sičského mládežnického sportu, a to 
nejen v soutěžní části. Vždy je na celý 
týden připraven úžasný volnočasový 
program pro mladé. Tradičními sou-
částmi akce bývají prezentační výstavy 
jednotlivých zúčastněných států, tzv. 
Výstavka národů, a Vystoupení náro-

dů, tedy zajímavé a netradiční kulturní 
programy jednotlivých mládežnických 
týmů nebo „táborová olympiáda“. 
Sportovce z České republiky provází 
již od Ostravy 2009 početná enkláva 
fanoušků nejen z řad rodičů a přátel. 
A jak se vedlo českým mládežnickým 
týmům na minulých olympiádách? 
V krásném historickém městě Opole 
(Polsko) se uskutečnila 19.–26. čer-
vence 2015 XX. mezinárodní soutěž 
mladých hasičů v disciplínách CTIF. 
Naši republiku reprezentovala druž-
stva SDH Písková Lhota v kategorii dív-
ky a SDH Poniklá ve smíšené kategorii, 
jež je dle mezinárodního řádu soutěž-
ně začleněna do kategorie chlapců. 
V celkovém účtování 45 družstev 
z  23 států se smíšený tým z Poniklé 
umístil na 9. místě ve své kategorii, 
a děvčata z Pískové Lhoty dokázala 
v té své dokonce poprvé v historii pro 
ČR vybojovat zlatou medaili. 
XIX. Mezinárodní soutěž mladých 
hasičů v disciplínách CTF proběhla 
ve francouzském Mulhouse (2013). 
Českou republiku reprezentovala 
družstva SDH Písková Lhota v katego-
rii dívky, SDH Chlumec nad Cidlinou 
v kategorii chlapci a SDH Poniklá 
ve smíšené kategorii. V celkovém 
účtování 46 družstev z 23 států se 
dívky z Pískové Lhoty ve své kategorii 
umístily na 2. místě a smíšený tým 
z Poniklé dokonce na 3. místě v cel-

kovém pořadí. Chlapci z Chlumce nad 
Cidlinou obsadili celkovou 20. pozici. 
ČR jako nejpočetnější výprava akce, 
opět ukázala nejen popularitu hasič-
ského sportu u nás, ale i nadvládu ve 
světovém měřítku, když se počtem 
získaných medailí stala nejúspěšnější 
výpravou!
XVIII. Mezinárodní soutěž mladých 
hasičů v disciplínách CTIF se konala 
ve slovinském městečku Kočevje. 
Čeští mladí hasiči přijeli na toto klání 
s velkými ambicemi − obhájit abso-
lutní prvenství z roku 2009 z Ostravy. 
Českou republiku reprezentovala tři 
družstva: chlapci z SDH Chlumec nad 
Cidlinou, dívky z SDH Písková Lhota 
a smíšené družstvo z SDH Poniklá. Na 
start hlavního závodu se pak postavilo 
47 družstev z 27 zemí světa. V celko-
vém součtu obou disciplín: požárního 
útoku CTIF a štafety CTIF a věkové 
bonifikace se v kategorii chlapců 
opakovaně nejlépe vedlo českému 
týmu z SDH Chlumec nad Cidlinou 
a v kategorii děvčat hasičskému sboru 
Zbilje ze Slovinska. České dívčí zastou-
pení, děvčata z SDH Písková Lhota, 
vybojovalo „bramborové“ medaile 
a poslední český zástupce v soutěži, 
smíšený tým z SDH Poniklá skončil ve 
své kategorii na 12. místě. 
Díky chlumeckým mladým hasičům 
tak zůstala slavná trofej Vetter Cup 
v „majetku“ ČR. 

V roce 2009 se světový sportovní 
svátek mladých hasičů – XVII. Meziná-
rodní soutěž mladých hasičů v disci-
plínách – konal v Ostravě. Na start se 
postavilo 47 družstev z 27 zemí světa. 
V celkovém součtu obou disciplín: 
požárního útoku CTIF a štafety CTIF 
a věkové bonifikace se v kategorii 
chlapců nejlépe vedlo českému týmu 
z SDH Chlumec nad Cidlinou a v kate-
gorii děvčat hasičskému sboru Zbilje 

Světová hasičská 
olympiáda

naše téma
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Největší evropskou akcí Royal Ran-
gers je Eurocamp, což je přibližně 
týdenní letní setkání dětí a vedou-
cích z této křesťanské organizace ze 
všech států Evropy. 

Pořádá se jednou za 4–5 let, a to 
formou společného stanového tábo-
ra. V roce 2016 se konal Eurocamp 
v polské Vratislavi, kde se na přelomu 
července a srpna shromáždilo 7164 
účastníků z 34 zemí. Nejednalo se 
přitom pouze o občany evropských 
států, ale i o hosty z jiných kontinen-
tů. Českou republiku reprezentovala 
výprava o 86 účastnících. Delegace 
byly ubytovány v několika táborových 
vesnicích, například Češi sdíleli 5. 
vesnici s Finy, Nory, Chorvaty, Slovinci, 
Němci a Poláky. Poslední dvě národ-
nosti ale byly zastoupeny v každé 
vesnici, jelikož Němci dorazili na 

Eurocamp v hojném počtu více než tří 
tisíc účastníků a Polsko bylo pořada-
telskou zemí. Hlavním dorozumívacím 
jazykem akce byla angličtina.
Prvořadým cílem Eurocampů je 
navázání a prohloubení vztahů mezi 
Royal Rangers z různých koutů Evropy. 
Velice oblíbenou formu v této oblasti 
představují dopolední i odpolední 
návštěvy jednotlivých vesnic, kde mívá 
každá delegace pro hosty připraveny 
různé workshopy. Tak například v jed-
né z polských vesnic si bylo možné 
vyzkoušet odlévání drobných kovo-
vých šperků. Švédové zase představili 
plnohodnotnou polní kovárnu, kde 
se účastníci mohli na čtyřech výhních 
a osmi kovadlinách vcítit do práce 
kováře při výrobě železných skob 
a háků. Norové předvedli funkční 
polní kolotoč bez jediného hřebíku. 
A ve švýcarském táboře připravili 

tamní Royal Rangers tolik aktivit, že 
tam návštěvy mohly strávit klidně celý 
den. Jiná z polských vesnic pak byla 
laděna do žánru fantasy a nacházela 
se v ní i výstava o anglickém spisova-
teli J. R. R. Tolkienovi ke stému výročí 
bitvy na Sommě. Česká výprava se 
blýskla jednak parostrojním worksho-
pem, ale také mletím obilí na replice 
pravěkého kamenného mlýna, což se 
líbilo zejména Francouzům a Něm-
cům. A zaujali jsme i zpravodajský 
štáb polské státní televize, která 
o Eurocampu natočila reportáž. Večer 
návštěvy mezi vesnicemi pokračovaly, 
jen se místo workshopů otevřely ka-
feterie, kde se podávala krmě typická 
pro daný národ či region. Například 
v české vesnici se mouka umletá přes 
den proměnila v chutné placky, které 
se pekly na ohni a podávaly návště-
vám s povidly či s česnekem. U bu-
rácejícího táborového ohně se pak 
hovořilo a zpívalo dlouho do noci.
Důležitý prvek programu představo-
valy rovněž soutěže v individuálních 
i kolektivních sportech. Češi zazářili 
ve dvou disciplínách. První z nich 
byl turnaj ve hře ringo, který české 
barvy plně ovládly. Červenomodrobílá 
vlajka však hrdě zavlála i při vyhlašo-
vání vítězů terénního běhu Ranger 
Run, jenž dal účastníkům bez ohledu 
na věkovou kategorii pěkně zabrat. 
Česká výprava dále vynikla také na 
poli dobrovolnictví. Více než čtvrtina 
účastníků z ČR totiž dorazila již na 
stavění tábořiště Eurocampu o tý-
den dříve a i v průběhu samotného 
tábora, kdykoliv organizátoři vyzvali 

Eurocamp 
Royal Rangers 

ze Slovinska. České dívčí zastoupení, 
děvčata z SDH Písková Lhota z okre-
su Nymburk, vybojovalo bronzové 
medaile a poslední český zástupce 
v soutěži, chlapci z SDH Horní Hradiště 
z okresu Plzeň-sever, skončil ve své ka-
tegorii na 19. místě. Díky chlumeckým 
mladým hasičům tak poprvé v historii 
doputoval do České republiky Vetter 
Cup pro absolutního vítěze mládežnic-

ké hasičské olympiády a tento úspěch 
se zapsal zlatou barvou do české 
hasičské mládežnické historie. 

Věříme, že i v rakouském Villachu 
předvedou naši reprezentanti skvělé 
výkony!

Jaroslava Čečrdlová, 
tisková mluvčí SH ČMS

foto archiv SH ČMS

RO
YAL

RANGERS
R
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účastníky k nárazovému doplnění 
stavu dobrovolníků, tvořili obyva-
telé české vesnice významnou část 
nových posil. Dobrovolnická služba 
sice výrazně omezovala možnosti 
poznávání dalších evropských kultur 
formou návštěv vesnic a worksho-
pů, ale kromě uspokojujícího pocitu 
z přispění ke zdaru společného díla 
bylo možné i zde navázat přátelství 

s kolegy dobrovolníky z jiných ev-
ropských zemí. Prim mezi nimi hráli 
samozřejmě Poláci a Němci. Nutno 
dodat, že šlo o šťastnou kombinaci, 
neboť spojení polského nadšení a ně-
mecké důkladnosti výrazně přispělo 
k organizačnímu zdaru Eurocampu. 
Z množství detailů, na které organi-
zátoři mysleli, nás ohromily například 
vlastní eurocampové pohlednice, 

naše téma
které bylo možné ofrankovat zvláštní 
edicí eurocampových známek polské 
státní pošty.
Týden na Eurocampu utekl jako voda, 
ale vzpomínky zůstávají stále živé. 
Všichni zúčastnění se shodli, že akce 
měla jen jednu vážnou chybu, a to, 
že byla příliš krátká. Množství aktivit 
a workshopů bylo totiž takové, že 
se vše prostě nedalo za těch několik 
málo dní stihnout navštívit a vyzkou-
šet. Pro účastníky z řad vedoucích 
pak bylo velmi inspirativní vidět, jak 
v rámci Royal Rangers probíhá práce 
s dětmi a mládeží v jiných evropských 
zemích a jakými různými způsoby 
lze tábořit ve volné přírodě. Nové 
kontakty navázané ve Vratislavi již při-
nášejí první ovoce. Například v České 
republice se slibně rozvíjí spoluprá-
ce s Maďary a Poláky, a to zejména 
v oblasti společných víkendových akcí. 
Další Eurocamp je potom připravován 
na rok 2020 ve Švýcarsku, na což se již 
nyní velmi těšíme.

Josef Jan Kovář – Jožka
Royal Rangers Brno

Práci, kompetence, ale i zábavu. To 
všechno přineslo třetí mezinárodní 
setkání v rámci projektu „Spolupráce 
pro inovativní vzdělávání sociálních 
a občanských kompetencí“, které 
se uskutečnilo 6.–11. března 2017. 
Účastníci z Česka, Polska a Litvy se 
tentokrát přesunuli do Náměště nad 
Oslavou a organizace ležela na bed-
rech českého týmu.
Je pondělí odpoledne a areál bývalé 
náměšťské továrny začíná ožívat. 

Místo už dávno neslouží k výrobě 
koberců, zato se v něm nachází nově 
vybudované Centrum environmen-
tálních technologií a technik (CETT), 
které bude v nadcházejícím týdnu 
využívat třicet účastníků mezinárodní-
ho projektu o občanských a sociálních 
kompetencích. Jakmile je na místě 
celý desetičlenný český tým, který se 
poprvé ocitá v pozici organizátorů, je 
čas pustit se do příprav. Naši zahra-
niční partneři přijíždějí zanedlouho 
a společně vyrážíme do příjemné 
kavárny Caffee Zappé, kde na nás čeká 
bohatá a hlavně chutná slavnostní 
večeře na uvítanou.
Budíme se do překrásného březno-
vého rána s pořádnou energií. Bude jí 
potřeba, na programu je toho hodně! 
Sdílíme s ostatními naše očekávání, 
hodnotíme experimentální fázi a pre-
zentujeme si vzájemně metody, které 

sTEzka
ke kompetencím

jsme od Litvy měli možnost vyzkoušet. 
Vracíme se také k hlubšímu porozu-
mění občanským a sociálním kom-
petencím, což je přínosné především 
pro ty, kteří se do projektu zapojili až 
později.
Večer nás čeká netypická aktivita, 
respektive více aktivit. Někteří z nás 
si připravili krátké, dvacetiminutové 
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workshopy, v rámci kterých můžeme 
s ostatními sdílet naše zájmy, naučit 
se něco nového a pobavit se. Překva-
pivě zjišťujeme, že máme opravdu 
různorodé oblasti zájmu – od zpěvu, 
přes šerm, až po fyzikální a chemické 
pokusy.
Uprostřed týdne se zaměřujeme na 
nás, účastníky, jako na facilitátory. 
Dnes a ještě v pátek projdeme třemi 
workshopy, které berou v potaz tři 
aspekty – místo, skupinu a facilitátora 
jako takového. Pro některé z nás se 
jedná o zcela novou oblast, proto se 
maximálně soustředíme. Mimo to 
také začínáme s psaním publikace, 
která bude sloužit jako výstup tohoto 
projektu a poslouží především pracov-
níkům s mládeží při rozvíjení kompe-
tencí jejich svěřenců.
Čtvrteční den začíná nevídaně brzy. 
Měníme prostředí – vyrážíme objevo-
vat krásy Brna. Nejdříve pokračujeme 
v tvorbě publikace v příjemném pro-
středí čajovny, posléze se přesouváme 
do prostor brněnské hvězdárny, která 
nás naprosto uchvátí. Místo působí 
velmi kreativně, takže nám jde psaní 
jedna báseň. A odpoledne zbývá ještě 
čas pro zmiňované objevování krás 
Brna.
Blížíme se k závěru týdne. Nava-
zujeme dopolední částí na středu 

a procházíme zbývajícími dvěma 
workshopy. A aby toho nebylo málo, 
odpoledne ještě přidáváme hodinu 
a půl na tvorbu publikace. Jedná se 
sice o první návrh, navíc jen o jednu 
kapitolu, ale všichni cítíme, že jsme 
odvedli kus dobré práce.
V Polsku jsme přišli s nápadem na 
aplikaci s metodami občanského a so-
ciálního vzdělávání, která teď začíná 
dostávat konkrétnější podobu. Přijel 
za námi programátor Honza, který 
nám ukazuje první návrhy grafiky, 
diskutuje s námi o funkcích a obsahu. 
Vypadá to, že se máme na co těšit.
Po skvělém posledním večeru se nám 
nevstává lehce, ale stále je tu pár věcí, 
které musíme dodělat, hlavně všech-
no zhodnotit. Tentokrát jsme s čes-

kým týmem sáhli po netypické formě, 
a to po malování na plátno barvami 
země, které se získávají přímo z půdy.
Po kreativním dopoledni už moc spo-
lečného času nezbývá a odpoledne se 
definitivně loučíme. Sice máme před 
sebou ještě dalších šest měsíců práce 
– dodělání publikace, spuštění aplika-
ce a celkové šíření výstupů z projektu, 
ale už pouze v národních týmech. Pár 
posledních slov, úsměvů, a rozjíždí-
me se zase zpět do svých zemí, měst 
a domovů.

Michaela Doležalová
foto Marek Krajči

S podporou programu 
Evropské unie Erasmus+
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Rozhovor s Anastázií Hanuščak nejen 
o skautingu a válce na Ukrajině

Patnáctiletá Anastázia Hanuščak se 
do Čech přistěhovala z ukrajinského 
Lvova a záhy se stala členkou 1. oddílu 
Medvědů z Kašperských Hor. Nyní 
máte možnost přečíst si její příběh 
a dozvědět se něco i o skautingu a vál-
ce na Ukrajině.

Ahoj Nasťo, díky, že sis našla čas 
povědět nám o svých zkušenostech 
nejen s českým skautingem. Máš za 
sebou zajímavou cestu, jak to všech-
no začalo?
Před třemi a půl lety jsem se s mam-
kou přistěhovala na Šumavu a nako-
nec jsme se usídlily v Kašperských 
Horách. První rok mě nechali v 5. tří-
dě, protože jsem česky uměla jen 
„Dobrý den“ a „Ahoj“. Svůj první den 
ve škole si pamatuju, jako by to bylo 
včera. Všichni byli hrozně zvědaví, 
chtěli se hned kamarádit a pořád se 
vyptávali, a já jim neuměla vůbec od-
povědět. Hned jsem volala domů, aby 
mě okamžitě odvezli J. Brzy se to ale 
změnilo, vlastně i díky skautingu.

Jak ses dostala mezi skauty?
Krátce po mém nástupu do školy. 
Nechodila jsem na žádné kroužky, 
neuměla jsem česky, seděla jsem 
doma a nudila se. Stěžovala jsem si na 
to spolužačce a ta mi řekla, že chodí 
do skauta a vyprávěla mi, že hrají 
hry, jezdí na výlety a tráví čas v pří-
rodě. Mluvila totiž trochu slovensky 
a ukrajinsky. Příště jsem šla s ní a byla 
jsem nadšená z toho, jak mě skauti 
přijali. Když jsme třeba měli hrát hru, 
nakreslili mi to na tabuli a vedoucí 
Zdeněk (25 let) na mě zkoušel mluvit 
i rusky J

Kdy sis řekla, že chceš být taky skaut-
ka, a co byl ten nejsilnější důvod?
Protože mě skauti z Kašperských Hor 
tak dobře přijali, přišla jsem příště 

jsEm nadšEná, 
jak mě skauti 
přijali

s kamarádkou zase. Byla jsem tam 
takhle asi třikrát, a pak už jsem chtěla 
chodit sama. Vždycky jsem se ptala 
mámy, jestli můžu, až mi jednou řekla, 
ať už se tam konečně přihlásím. Domů 
jsem si pak přinesla skautský slib 
a strašně dlouho jsem se ho učila J
Ten den, kdy jsem skládala slib, nikdy 
nezapomenu, protože se vystřídalo 
počasí snad ze všech ročních období: 
chvíli pršelo, pak bylo sluníčko, pak 
sněžilo. Šli jsme s oddílem na velkou 
výpravu a dorazili na vrcholek hory, 
kde jsem spolu s dalšími třemi holka-
mi slib složila. Byl to pro mě opravdu 
zážitek.

Způsobil skauting ve tvém životě vel-
kou změnu? Co pro tebe znamenají 
skauti z tvého oddílu?
Život se mi díky skautingu změnil hod-
ně k lepšímu. Poznala jsem spoustu 
úžasných lidí, cestovala s oddílem 
všude možně a naučila se hodně 
potřebného; hlavně mi moc pomohl 
naučit se česky. Získala jsem ale také 
například zkušenosti v tom, jak praco-
vat s menšími dětmi, jak funguje jejich 
psychika a jak je zaujmout. Vždycky 
si můžeme vybrat, co chceme dělat, 
a pak to i ohodnotit, to je mi moc 
sympatické. 
Kamarádi z oddílu jsou jako moje dru-
há rodina, když jsem smutná, vždycky 
mě rozesmějí a odejdu s krásným 
pocitem. Líbí se mi, že můžu být ve 
skautu sama sebou, všichni mě tam 
berou takovou, jaká jsem.

Jaký je Tvůj nejlepší skautský záži-
tek?
Je těžké vybrat jen jeden. Nejvíc se 
mi líbí, když se večer sejdeme u ohně, 
zazpíváme a začneme filozofovat. 
Když mají mladší nějaký problém, kte-
rý třeba nechtějí říct hned rodičům, 
řeknou to nám a my se jim snažíme 
pomoct. Takhle si vlastně pomáháme 
i navzájem, je to skvělé.

Jací jsou podle Tebe Češi? Máš ně-
jaké dobré nebo špatné zkušenosti, 
které se Ti hned vybaví?
Všichni Češi nejsou stejní, ale zatím 
se mi zdá, že jsou veselí a přátelští. 
Trochu se mi nelíbí, že jsou někdy ne-
upřímní a příliš pesimističtí. Byli jsme 
na výletě s oddílem v Praze a přišlo 
mi, že tam byli všichni moc zabraní do 

naše téma
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Vracíš se často na Ukrajinu, zůstal Ti 
tam někdo z rodiny? Dotýká se nějak 
válka Lvova?
Ve Lvově mám babičku a příbuzné, 
jezdím tam každé léto. Je to město 
na západě Ukrajiny blízko polských 
hranic, válka k nám proto zatím přímo 
nezasahuje. Lidé ale žijí ve strachu, 
že to přijde. Spousta Ukrajinců utekla 
k nám do Lvova a dále k polským 
hranicím.

Povíš nám něco víc o ukrajinském 
skautingu? Jak ses spojila s tamními 
skauty?
Zdeněk, vedoucí našeho oddílu v Kaš-
perských Horách má americký šátek, 
a tak mě zajímalo, jestli máme na 
Ukrajině taky skauty a začala jsem je 
hledat všude možně. Ozvala se mi pak  
na Facebook jedna ukrajinská skaut-
ka. Setkaly jsme se v létě ve Lvově, 
vyměnily si šátky a od té doby jsme 
v kontaktu. 
Myslela jsem, že bude mezi českým 
a ukrajinským skautingem velký rozdíl, 
ale překvapivě je to skoro stejné.
 
Jak se ukrajinští skauti staví k válce? 

sebe a zamračení. Pocházím ze Lvova, 
to je taky velké, ale lidi se tam přesto 
víc usmívají. V Praze jsme přespáva-
li ve skautské klubovně, která byla 
krásně prostorná, a bylo tam spoustu 
skvělých věcí. Ale taky hrozný nepo-
řádek. Přišlo nám, že si neváží toho, 
co mají. Na Šumavě se nám o takové 
skvělé klubovně ani nesnilo, a kdyby-
chom ji měli, určitě bychom si toho 
více vážili.

Jak vnímáš českou kulturu? Chtěla 
bys něco změnit? Mluvíš perfektně 
česky, berou Tě Češi mezi sebe tak, 
jako Tě mezi sebe vzali skauti?
Každá kultura má v sobě něco jedi-
nečného, co jinde chybí. Nic bych 
neměnila, jsem tu spokojená. Jsem 
optimistka, takže najít mínus je pro 
mě těžké J. 
Často slyším, že Ukrajinci berou 
Čechům práci a někdy mi i nadávali, 
přitom si neuvědomují, že třeba jejich 
prababička byla taky z Ukrajiny. Teď 
mě ale většinou berou jako Češku, 
kamarádka dokonce chtěla poradit, 
jak se správně česky píše nějaké slovo, 
hrozně jsme se tomu smály.

Zapojují se nějak? Jak můžou čeští 
skauti pomoci?
Jsou velmi aktivní a hlavně se snaží, 
aby situace nebyla tak tíživá. Pořádají 
velké sbírky všeho potřebného, napří-
klad nemocničního materiálu apod., 
posílají to pak na východ, na frontu. 
Přes speciální facebookovou stránku 
(www.facebook.com/NaFront/) se 
může zapojit kdokoli. Většinou se 
posílá jídlo, hygienické a lékařské po-
třeby. Proběhly také dvě iniciativy, kdy 
ukrajinští skauti psali dopisy a malovali 
obrázky, které pak předávali lidem po-
stiženým válkou, aby je aspoň trochu 
rozveselili, a aby neměli pocit, že na 
ně všichni zapomněli.

Je pro Tebe ukrajinský skauting 
inspirující? Co by si z něj čeští skauti 
měli vzít k srdci?
 Ukrajinští skauti nosí Betlémské svět-
lo především po domovech důchodců 
a nemocnicích, zkrátka hlavně lidem, 
kteří jsou nemohoucí. I ve velkých 
městech. Moc se mi to líbí a jsem pyš-
ná, že do toho šli, i když je to náročné. 
Přála bych si, aby se Betlémské světlo 
v Česku roznášelo taky tak.

Děkujeme za Tvůj příběh i inspiraci, 
co dělat, aby byl svět zase o trochu 
lepším. Chceš českým skautům na 
závěr něco vzkázat?
Chtěla bych nejen českým skautům 
popřát, aby se jim dařilo být pozitivní, 
upřímní, a aby se na svět dívali milý-
ma očima.

Markéta Byrtusová, 
asistentka zahraničního zpravodaje, 

Junák – český skaut

Zvláštní poděkování patří také vedou-
címu 1. oddílu Medvědů v Kašperských 
Horách Zdeňku Kůsovi za zprostředko-
vání kontaktu a skvělou práci v oblasti 
mezinárodního skautingu.

naše téma
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Náš člověk  
v youTH Foru

Rozhovor se Zuzanou Vaněčkovou, 
členkou představenstva Evropského 
fóra mládeže

Prosím, představ nám na úvod krát-
ce Youth Forum.

Youth Forum zastřešuje organizace 
pracující s dětmi a mládeží, tedy něco, 
jako je Česká rada dětí a mládeže na 
české úrovni, tak Youth Forum je tako-
vý deštník na evropské úrovni. Členy 
jsou jak národní rady vlastně všech 
zemí Evropy, nejen EU, tak i velké 
mezinárodní organizace, jako je třeba 
European Erasmus Student Network, 
nebo WOSM, což je skautská zastře-
šující organizace, Červený kříž, YMCA, 
dohromady je těch organizací více než 
100.

Jakých témat (tematických okruhů) 
se to týká?

Hlavním cílem tohoto evropského fóra 
mládeže  je bojovat za práva mladých 
lidí. Je to v různých oblastech, teď 
máme 5 hlavních oblastí. 
Jednou z nich je participace, tedy 
podpora toho, aby mladí lidé chodili 
k volbám, aby se celkově účastnili spo-
lečenského života, a do této kategorie 
spadá také strukturovaný dialog. 
Další oblastí je udržitelný rozvoj, ten 
vychází z nastavení udržitelných cílů 
OSN, takže máme silnou spolupráci 
s OSN, ale i uplatňování těchto udr-
žitelných cílů na evropské a národní 
úrovni.
Dalšími tématy je podpora našich 
organizací, zejména silných organizací, 
tam se snažíme získávat peníze na Ev-
ropské úrovni, snažíme se, aby v Eras-
mu+ bylo co nejvíc peněz určených 
pro mládež a celkově pro zvyšování 
kapacit těch organizací, aby mohly ve 
větší míře vykonávat svoji činnost.
Potom se dostávám k oblasti, co 
mám na starosti já, to je sociální 
a ekonomická inkluze. Tam se zabý-
váme sociálními právy mladých lidí, 

například placenými stážemi mladých 
lidí – snažíme se, aby neexistovaly 
neplacené stáže a stáže bez nějakého 
vzdělávacího obsahu, dále se to týká 
kvalitní práce, boje proti nezaměst-
nanosti mladých, podpory bydlení 
pro mladé rodiny, protože je čím dál 
tím těžší jako mladý člověk se osa-
mostatnit a mít své vlastní bydlení, 
a podobně.
Poslední kategorií jsou práva mládeže, 
to je celkově koncept boje za lidská 
práva a práva mladých lidí.

Co vlastně v YF děláš Ty? 

Já jsem v EFM poslední 4 roky zastu-
povala ČRDM. Loni v listopadu jsem 
byla zvolena do Představenstva YF. 

Z kterých zemí jsou ti, co jsou na 
podobné pozici?

Představenstvo YF má dohromady 
11 lidí, tedy jednoho prezidenta, dva 
viceprezidenty, každého z jednoho 
bloku, tedy jednoho z národních rad, 
druhého z mezinárodních organizací, 
a po čtyřech členech z každého výše 
zmíněné oblasti.

Takže já tam vlastně zastupuji Českou 
radu dětí a mládeže, pak tam máme 
lidi z dalších zemí, např. Španělsko, Ra-
kousko, Srbsko, Finsko, Norsko, Eston-
sko, Holandsko, Slovinsko a Řecko. Je 
nás tam taková velká směsice, každý 
má na starosti jedno z těch velkých 
hlavních témat, která máme mezi 
sebe rozložené, takže máme takový 
náš akční plán, kde jsou nastavené 
hlavní aktivity.

Jsou s Tvojí funkcí v YF spojeny další 
povinnosti? Například příprava na 
jednání? Školení? Konference? 

Hlavním naším cílem ale není přímo 
práce na různých projektech nebo 
kampaních, ale spíše vlastně nastavo-
vání vize a celkové strategie, fungová-
ní té organizace.
Také často reprezentujeme na 
různých konferencích, vyjednává-
me s jednotlivými „stakeholdery“. 
Nedávno jsem měla proslov před 
Evropským parlamentem o neplace-
ných stážích. 
Moje funkce obsahuje i hodně po-
vinností z oblasti veřejného působení 
a veřejného zastupování organizací.

Kde se obvykle jednání odbývají? 
A jak často?

S tím samozřejmě souvisí spousta 
cestování. Často, protože naše hlavní 
sídlo je v Bruselu, se snažíme, aby 
naše pracovní setkání nebo naše 
setkání Představenstva byly v Bruselu, 
abychom tam mohli mít i lidi ze sekre-
tariátu, tedy ty, co vykonávají tu práci. 
Přitom jezdíme po celé Evropě i mimo 
ni, když navštěvujeme různé konfe-
rence nebo členské organizace.

Kolik Ti to všechno zabere času?

Je to práce dost časově náročná, 
z minulých mandátů vím, že odpovídá 
zhruba 60 až 100 dnů za rok někde na 
cestách. To je poměrně dost a člověk 
musí být „na příjmu“ kvůli mailům, 
protože spoustu našich rozhodnutí 
děláme i po mailech a kampaně na 
sociálních médiích. 
Máme právě velice vtipný Twitter, 
určitě doporučuju ho sledovat, 
i Facebook. Máme tam i hezká videa.  
Příspěvky zaberou dost času, ale baví 
mne to, protože to má smysl a proto-
že vidím výsledky svojí práce J
Je to fajn, ale je to trošku náročné.

rozhovor
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A jak čelí výzvám spojeným s mladými lidmi a jejich 
organizacemi?

O mladých lidech a jejich problémech je v Evropě čím dál 
tím více slyšet a díky tomu se témata spojená s mladými 
lidmi řeší více i v České republice. Rozhodně se ale nejedná 
o rozhodnutí kdesi v Bruselu či Štrasburku a bez aktivní 
účasti mladých lidí i z ČR. Důkazem toho nejsou jen aktivity 
Strukturovaného dialogu s mládeží, ale i dlouhodobé fun-
gování a zapojování Zahraniční komise ČRDM, která sdru-
žuje dobrovolníky z členských organizací a jejíž dveře jsou 
vždy otevřené mladým zájemcům. Tím, že se do rozhodo-
vání o otázkách mládeže zapojují především organizace 
mládeže z celé Evropy, mohou mladí lidé se zájmem o tuto 
oblast poznat opravdu celou Evropu, nejen Brusel.

V uplynulých letech se angažmá i dvou členů představen-
stva a ZK ČRDM Zuzany Vaněčkové a Jana Husáka vypla-
tilo i v jejich zvolení do celoevropských rozhodovacích 
struktur o mládeži – poradního výboru pro mládež Rady 
Evropy a představenstva Evropského fóra mládeže (EFM). 
Poradní výbor pro mládež RE je dokonce vrcholovou řídící 
strukturou politiky mládeže RE, kde se zástupci mládež-
nických organizací a ministerstev členských států společně 
řídí celou politiku v rámci systému tzv. co-managementu 
(spoluřízení).
Co aktuálního se nyní v evropských politikách mládeže řeší, 
co to přináší organizacím a mladým lidem v ČR a jak se na 
to zástupci ČRDM dívají?

Evropská unie
Evropská unie prožívá turbulentní období. Minulý rok při-
nesl nárůst migrace, Brexit, teroristické útoky, populismus 
a mnoho dalších problémů, jež vedly řadu lidí ke zpochyb-
ňování myšlenkových základů celé EU.  Rok 2017 se i přes 
25. výročí Maastrichtské smlouvy, 30. výročí programu 
Erasmus a 60. výročí podpisu Římských smluv bude nést ve 
znamení diskuzí o budoucnosti. V březnu Evropská komise 
zveřejnila Bílou knihu o budoucnosti Evropy. Ta reflektuje 
současné výzvy EU a také prezentuje 5 různých scénářů 
týkající se jejího budoucího fungování.

Nejdůležitější však je, že tento dokument otevírá mno-
ho důležitých diskuzí o současnosti a budoucnosti EU, 
u kterých by mladí lidé rozhodně neměli chybět! Zástupci 
evropských institucí si nejenom díky Brexitu uvědomili, 
že právě mladí lidé si nejvíce cení možností nabízených 
spojenou Evropou. To vedlo mj. k tomu, že mladí lidé jsou 
čím dál více zváni k diskuzím, a to nejen jako ozdoby na 
fotografie, ale jako reální partneři určující kurz evropské 
politiky. ČRDM se snaží být co nejblíže relevantním disku-
zím a procesům.
 
I přes toto zlepšení se pořád stává, že EU vypustí ze své 
dílny programy či iniciativy, které nebyly vůbec předem 
konzultovány se zástupci mládeže a které někdy mla-
dým lidem více škodí, než pomáhají. Příkladem může být 

Kam směřuje 
Evropa ? 

Jak často připravuješ materiály, 
které pak mají přesah ven, do médií 
a podobně?

Zatím jsem poskytovala rozhovor 

makedonskému rádiu a televizi. 
Snažíme se, abychom byli co nejvíce 
slyšet, a podařilo se mi nejen být pa-
nelistkou, ale asi být i dost zajímavá, 
abych byla citovaná i oficiální komisí... 
Několikrát do měsíce se podaří někam 
do médií něco dát...

Měli by mladí lidé ještě něco vědět?

Do práce Evropského fóra mládeže se 
dá zapojit přes naše sociální média, 
kde vybízíme například k různým kon-
zultacím nebo máme spoustu různých 
interaktivních turné, třeba teď nově 
k lidským právům, kde se jednoduše 

mladí lidé se mohou dozvědět víc 
o svých právech. 
Snažíme posílat i výzvy na jednotlivé 
konference, které se chystají na různá 
témata, například právě teď ke strate-
gii mládeže nebo k Erasmu+, k vyjed-
návání peněz a podobně. Máme pra-
covní skupiny a ty se scházejí. Určitě 
stojí za to naši činnost sledovat. 
Také je možné se zapojit přes Českou 
radu dětí a mládeže přímo, přes naši 
zahraniční komisi, takže možností 
spolupráce je víc.

ptala se Michala K. Rocmanová
foto archiv Zuzany Vaněčkové
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například populistická Interrail iniciativa, kterou předložil 
člen Evropského parlamentu před několika měsíci. Původní 
návrh měl nabídnout Interrail jízdenku všem osmnáctile-
tým občanům EU k jejich narozeninám. Takovýto projekt 
by ročně stál 2 až 3 miliardy eur (v přepočtu 54-81 miliard 
korun), a to nepočítáme náklady na jeho administrativu. 
Nejhorší však bylo riziko, že by velká část těchto peněz šla 
ze současných grantů podporující mládež. Navíc se nepočí-
talo s podporou pokrytí dalších cestovních nákladů, což by 
v reálu znamenalo, že by si takovouto cestu mohlo dovolit 
jen malé množství mladých lidí.
 
Naštěstí se podařilo mládežnickým organizacím vyjednat 
nový návrh, který je napojený na e-twiningovou iniciativu, 
která je již součástí programu Erasmus+. Nový návrh se 
bude týkat mnohem menšího počtu účastníků, ale počítá 
s pokrytím dalších cestovních nákladů, je spojený s dobro-
volnictvím v organizacích mládeže v Evropě a zaručuje re-
álný vzdělávací obsah. EU tedy nebude platit „dovolenou“ 
mladým lidem, jak se obávaly i organizace mládeže.

Projekt Evropské sbory solidarity (European Solidarity 
Corps) dává příležitost mladým lidem dobrovolničit či 
pracovat pro organizace pomáhající společnosti jak ve své 
zemi, tak v zahraničí. Může jít např. o pomoc s likvidací 
škod ze živelných katastrof, pomoc se začleňováním růz-
ných skupin do společnosti či o zachraňování uprchlíků na 
moři… Na utváření podoby ESS se velmi podílejí i mládež-
nické organizace v čele s Evropským fórem mládeže. Za 
největší úspěch se dá považovat vyjednání podmínky, že 
na tuto iniciativu nepůjdou peníze z programu Erasmus+. 
Dalším významným cílem mládežnických organizací ve 
spojitosti tímto programem je otevření diskuze o dobro-
volnictví, jeho uznávání a kompetencí díky dobrovolnictví 
získaných, podmínkách pro dobrovolníky apod.

Pro mládežnické organizace jsou však momentálně z dlou-
hodobého hlediska nejdůležitjší dva procesy, do kterých je 
ČRDM hlavně skrz EFM zapojena. Prvním je tvorba nové 
evropské strategie pro mládež po roce 2018. Požadujeme, 
aby mladí lidé byli zapojeni, jak do tvorby, tak to imple-
mentace a hodnocení strategie. Ideální by bylo, kdyby EU 
začala využívat v oblasti mládeže princip co-managemen-
tu, který je využívaný Radou Evropy. Dále chceme, aby byla 
strategie propojená s financováním mládeže a mládežnic-
kých organizací, což by podle nás vedlo k udržitelnému 
a strategickému rozvoji oblasti mládeže a práce s mládeží. 
Druhým klíčovým procesem je vyhodnocení programu 

Erasmus+, které ovlivní jak podobu druhé půlky programo-
vého období do roku 2020, tak i podobu příštího programu 
evropských peněz pro mladé. Hlavním cílem organizací je 
co největší navýšení financí, a to hlavně v oblasti Mládež. 
Dalšími častými požadavky je zjednodušení administrativy, 
možnost operativních grantů a také navýšení referenčních 
cen a limitů. Pro mládežnické organizace je velmi důležité 
se do konzultačních procesů zapojit, aby peníze něšly jen 
do formálního vzdělávání. 

Evropské 
fórum mládeže 
Již několikrát zmíněné EFM je platforma tvořená více než 
100 mládežnickými organizacemi, konkrétně národními 
radami a evropskými mezinárodními neziskovými organi-
zacemi. ČRDM je plným členem od roku 2012 a v současné 
době má i zastoupení v představenstvu. Hlavními cíli fóra 
je tvorba příznivého prostředí pro mládežnické organizace 
a boj za práva mládeže, a to hlavně prostřednictvím advo-
kacie u institucí na evropské i světové úrovni. Příkladem 
je zápas za udržitelné financování organizací včetně snahy 
o navýšení objemu financí v programech jako je Záruka pro 
mladé či Erasmus+. Evropské fórum se snaží podporovat 
členské organizace i přímo například pomocí poskytování 
služeb skupiny profesionálních trenérů, které si mohou 
organizace pozvat na své akce. Dále se snaží pomoci orga-
nizacím s jejich advokacií i pomocí tvorby různých nástrojů, 
publikací, výzkumů atd. Z nejnovějších nástrojů bych ráda 
vyzdvihla online interaktivní nástroj k právům mládeže či 
online nástroj na měření kvality politiky mládeže, které 
mohou využívat jak mládežnické organizace, tak instituce. 
Všechny tyto materiály lze nalézt na stránkách Evropského 
Fóra Mládeže: www.youthforum.org

Fórum má od letošního roku nové vedení a strategický 
plán. Jedním z hlavních cílů je co nejintenzivnější zapojení 
členských organizací, jejich podpora a poskytování maxi-
málního prostoru pro sdílení příkladů dobré praxe i případ-
ných potíží. Jde rovněž o významné změny v komunikaci 
se členy skrz sociální sítě a také bude mít Fórum konečně 
skvělou novou webovou stránku. Cílem je srozumitelnější 
komunikace pro mladé lidi a inkluzivita.
V současné době má Fórum sedm expertních skupin 
(politika mládeže; budoucnost práce; členství, diverzita 
a inkluze; práva mladých; vzdělávání;  klimatická změna; 
praktické stáže) a tři sítě (migrace a lidská práva; udržitelný 
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rozvoj; dobrovolnictví). Rozdíl mezi těmito typy struktur je 
v tom, že sítě jsou otevřenou platformou pro sdílení zkuše-
ností, mají méně setkání, využívají hlavně online nástroje, 
člověk se může kdykoliv připojit a jsou vedeny přímo členy 
skupiny. Expertní skupiny se skládají z menšího množství 
expertů z organizací mládeže na dané téma, jsou uzavřené, 
vedené členem představenstva podporovaným sekretariá-
tem, mají více setkání a často pracují na konkrétním úkolu. 
Do těchto struktur se můžete skrz ČRDM též zapojit! Infor-
mace najdete v newsletteru ČRDM z března.

Rada Evropy
Rada Evropy zůstává často spíše ve stínu a obecně se o ní 
ví a mluví snad ještě méně než o EU. Jedinou výjimkou 
je známý Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, 
který je nejvyšší právní odvolací instancí v Evropě a je 
součástí právě RE, a nikoliv EU. Rada Evropy vznikla v roce 
1949, tedy dřív než celá EU (velkým impulzem ke vzniku 
byl i komunistický puč v Československu v únoru 1948, 
kdy se západní svět sjednotil proti rozpínání komunistické 
totality). Hlavním posláním RE je podpora demokracie, 
lidských práv, vlády práva a vzdělávání. Není tedy náhodou, 
že právě evropská podpora mládeže a organizací mládeže 
vznikla právě v Radě Evropy, kde již od roku 1972 funguje 
Evropská nadace pro mládež (kde si stále můžete zažádat 
na své evropské projekty). 

Rada Evropy sdružuje v současné době 49 členských států, 
tedy prakticky celý evropský kontinent včetně třeba Vati-
kánu, Ruska, Běloruska či kavkazských republik. Spektrum 
aktivit je tedy trochu jiné než u EU, ale historická úloha 
v ochraně a podpoře lidských a dětských práv je nezastu-
pitelná. Dokonce řada iniciativ evropské politiky mládeže 
jako „Evropský týden mládeže“ či „Evropská karta podpory 
mobility mládeže EYCA“ jsou právě výstupy aktivit Rady 
Evropy v oblasti mládeže. V posledních letech bylo také 
velmi slyšet o kampani „No hate speech“ a dříve „Každý 
je jiný – všichni rovnoprávní“, které navrhli právě mladí 
lidé v poradním výboru pro mládež, a staly se evropskými 
nejúspěšnějšími kampaněmi.

Po několikaletých diskuzích také v roce 2016 vznikl celo-
evropský konsenzus nad přístupem mladých lidí k prá-
vům. Sice se nejedná o závaznou Úmluvu jako v případě 
dětských práv v roce 1989, ale i tak jde o významný krok 
v ochraně mladých a jejich práv. „Doporučení výboru 
ministrů členských států Rady Evropy o přístupu mladých 
lidí k právům“ (2016)  vyžadují po členských státech, aby 
se tematikou zabývaly dlouhodobě a systémově, včetně 
kontrolních a reportovacích mechanismů. Mj. vyžadují 
i dlouhodobou finanční podporu na činnost mládežnických 
organizací, neboť jejich činnost byla uznána jako zásadní 
při podpoře mladých a jejich práv, včetně práv na sdružo-
vání, vlastní aktivitu i vzdělávání.
 
O rok dříve přijal Výbor ministrů také tzv. Doporučení EN-
TER!, neboli „Doporučení o přístupu mladých lidí ze znevý-
hodněných sousedstvích k sociálním právům“ (2015). Třetí 
z významných doporučení, které navrhli a prosazují mladí 
lidé v posledních letech, jsou „Doporučení k práci s mlá-

deží“, která přijal na svém 36. zasedání Společný výbor 
pro mládež RE, tedy jak zástupci mladých lidí, tak člen-
ských států v rámci systému spoluřízení, a nyní tak směřují 
k projednání Výboru ministrů. Velkým procesem RE, který 
sleduje a aktivně do něj zasahuje i zástupce ČRDM, je také 
probíhající Revize evropské charty vzdělávání k občan-
ství a vzdělávání k lidským právům. RE také pilotuje nový 
rámec kompetencí pro demokratickou kulturu, který by 
měl najít uplatnění zejména ve formálním vzdělávání, ale 
Poradní výbor pro mládež také usiluje o jeho adaptaci pro 
sektor mládeže.

Část výboru pro mládež, společně se zástupcem ČRDM, 
také neustále pracuje na zlepšování podmínek participace 
mládeže na všech úrovních veřejné správy a také posilo-
vání postavení národních rad mládeže v kontextu tvorby 
evropských politik a politik s dopadem na mladé lidi. Český 
zástupce mimo jiné dohlíží na tvorbu tzv. T-Kitu (metodické 
a tréninkové publikace) pro tvorbu participativních politik 
mládeže, který připravuje Partnerství mezi Radou Evropy 
a EU k vydání v roce 2017.

Nesmazatelnou stopu zanechal také zástupce ČRDM na 
36. jednání Společného výboru pro mládež v březnu 2017 
kdy prezentoval svoji analýzu historie a vývoje co-manage-
mentu v sektoru mládeže, která byla i jedním z podkladů 
pro další diskuze vývoje a reforem systému spoluřízení 
s mládeží v RE.  A co z jejích aktivit čeká nyní i v ČR? Česká 
republika bude od května 2017 předsednickou zemí Rady 
Evropy. Řada celoevropských aktivit tak ponese i vlajku 
a záštitu ČR. V oblasti mládeže nás pak čeká v červnu v Pra-
ze také celoevropské Sympozium o tom, jak čelí politiky 
mládeže výzvám dnešních mladých lidí (jak se přihlásit 
viz zahraniční sekce serveru ADAM.cz). V říjnu v Praze 
proběhne také konference k představení výstupů pilotního 
testování zmiňovaného rámce kompetencí pro demokra-
tickou kulturu v oblasti vzdělávání. 
A jak přispějete k evropským aktivitám Vy a Vaše organi-
zace? Neváhejte se zapojit do činnosti zahraniční komise 
ČRDM!

připravili Jan Husák a Zuzana Vaněčková
foto Michala K. Rocmanová (#EYE2016) 

a archiv autorů

Jan Husák zastupuje ČRDM v poradním výboru pro mládež 
Rady Evropy
Zuzana Vaněčková byla v r. 2016 za ČRDM zvolena na post 
člena představenstva Evropského fóra mládeže



Aleš Sedláček
Dlouhodobě se snaží ovlivnit společenské a legislativní 
prostředí v České republice nejen ve prospěch organiza-
cí, pracujících s dětmi a mládeží, ale i ostatních veřejně 
prospěšných neziskových organizací. To by mělo být bez 
zbytečných zásahů státní moci. Mělo by respektovat 
a oceňovat dobrovolnickou práci. 
Za základ celého neziskového sektoru považuje malé 
spolky v poslední vesnici. Snaží se dívat na svět jejich 
optikou, byť sám vede velkou stabilní a profesionalizo-
vanou Radu, která zastřešuje bezmála stovku organiza-
cí, pracujících s dětmi a mládeží. 
Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu ČZU. 
Vyrostl a stále je aktivním členem a dobrovolníkem 
v Lize lesní moudrosti, kde se věnuje vzdělávacím pro-
jektům a pravidelně pracuje s dětmi na Praze 6. Zajímá 
se o woodcraft a kulturu severoamerických indiánů. 
S rodinou žije v Horoměřicích. 
Je společníkem v Tribar s.r.o., členem Rady vlády NNO, 
České komise pro UNESCO, Komory mládeže, poradcem 
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.
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Nynější předseda České rady dětí a mládeže (ČRDM) Aleš 
Sedláček (Liga lesní moudrosti) bude stát v jejím čele 
i v období let 2017 až 2020. Rozhodli o tom jednomyslně 
svými hlasy delegáti a delegátky 46. Valného shromáždění 
ČRDM, konaného 6. dubna 2017.
Volební výsledek nebyl nijak překvapivý – Aleš Sedláček, 
který se v dané výseči neziskového sektoru těší značnému 
renomé, neměl protikandidáta a nominovalo ho hned ně-
kolik významných organizací: Klub Pathfinder, Pionýr, Aso-
ciace turistických oddílů mládeže ČR, Junák – český skaut, 
Česká tábornická unie, Liga lesní moudrosti, Altus a Duha 
– spolek dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi.

Česká rada, kterou povede již třetí volební období, je 
přitom sice stabilní, ale ve své podstatě zároveň velice 
pestrou střešní organizací.
Svědčí o tom ostatně i složení nového představenstva, 
jakožto nejvyššího orgánu ČRDM, navrženého staronovým 
předsedou a schváleného na Valném shromáždění spolu 
s ním:
Jan Cieslar (Junák – český skaut) – 1. místopředseda, 
Tomáš Hurt (Asociace TOM ČR) – místopředseda, Jakub 
Fraj (Klub Pathfinder), Jan Burda (Rada dětí a mládeže 
kraje Vysočina), Karolína Musilová (Česká tábornická unie), 
Michal Vyvlečka (Klub Domino, Dětská tisková agentura), 
Stanislava Kantorová (Duha – spolek dětí a mládeže pro 
volný čas, přírodu a recesi), Štěpán Kment (Česká středo-
školská unie), Tomáš Navrátil (Junák – český skaut), Vendu-
la Nejedlá (Pionýr), Vlastimil Jura (Projekt Odyssea) a Aleš 
Kubíček (Mladí občané).
Na své znovuzvolení reagoval Aleš Sedláček těmito slovy: 
„Na všechno, co dělám, se snažím pořád koukat pohledem 
člověka, který stojí ‚dole‘. Já mám tedy ještě tu výhodu, 
že jsem sice z Prahy, z pražské aglomerace, ale často se 
pohybuji v těch nejchudších oblastech západních Čech, 
a pracuji tam taky – vytvářím tam vzdělávací centrum, 

starám se tam o přírodu… Snažím se na to dívat vždycky 
optikou těchhle lidí, kteří mají do Prahy daleko, do kapsy 
hluboko a jediné, co, tak mají nějaké své ideály. Ale když 
mají ty ideály, tak mají šanci, že je někdy zrealizují. Často se 
totiž setkávám i s lidmi, kteří do kapsy hluboko nemají, ale 
vlastně vůbec žádné ideály nemají, nemají žádný životní 
smysl.
Tahle oblast (práce s pro mládež v neziskovém sektoru) je 
mi blízká tím, že tady právě potkávám lidi, které ty ideály 
mají – a pokud mohu být blízko a nějakým způsobem po-
moci, tak mě to samozřejmě naplňuje – díky za to.“

Čerstvý volební výsledek kvitovala řada gratulantů, mj. 
Monika Němečková, „první dáma“ Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, jedné z největších členských organizací 
ČRDM: „Česká rada je tu pro děti, a nyní je i sama šťast-
ným dítětem. Tím hlavním důvodem k jejímu štěstí je 
skvělý otec – Aleš Sedláček, staronový předseda ČRDM. 

Česká rada 
volila
přEdsEdu

z črdm
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Sdružení hasičů je hrdým členem rady a po včerejší volbě 
předsedy o to více, že můžeme dále pracovat s vědomím, 
že jsme v těch nejlepších rukách. Hodně štěstí, Aleši.“

 „Mám radost, že Aleš Sedláček bude pokračovat v práci 
předsedy ČRDM. Je schopen diplomaticky, ale i s důra-
zem, hájit a vytvářet podmínky pro činnost volnočasových 
organizací dětí a mládeže, zvláště na poli zákonů a souvi-
sející legislativy. Na základě vlastních zkušeností dobrovol-
níka je zárukou zachovávání jednoduchých podmínek pro 
práci dobrovolných vedoucích. Má rozhled, vyjednávací 
schopnosti a cit pro dialog na nejvyšší úrovni. Je aktivní 
a kreativní ve vizích,“ pronesl starosta Junáka – českého 
skauta Josef Výprachtický na adresu znovuzvoleného Aleše 
Sedláčka.
Valné shromáždění během dvouapůlhodinového jednání, 
konaného v zasedací místnosti SMOSK v centru Prahy, 
dále přijalo do ČRDM novou členskou organizaci – Čes-
kou astronomickou společnost (www.astro.cz), založenou 
v r. 1917. Jde o dobrovolné sdružení odborných a vědec-
kých pracovníků v astronomii, amatérských astronomů 
a zájemců o danou oblast z řad veřejnosti.
Jejím přijetím se aktuální počet členských formací ČRDM 
zvýšil na 98. Další z uchazečů o členství – Spolek Bzuk – se 

svou žádostí (prozatím) neuspěl, a to s ohledem na nedo-
statky zjištěné v jeho stanovách.
Delegáti 46. VS ČRDM mj. také schválili upravený rozpočet 
ČRDM na letošní rok, Výroční zprávu za rok 2016, hos-
podářskou zprávu za loňský rok a vzali na vědomí návrh 
priorit na ten letošní. Zástupci dětských a mládežnických 
spolků rovněž vyslechli řadu věcných informací o aktivitách 
vyvíjených vedením České rady v jeích klíčových projek-
tech.

Soňa Polak, Jiří Majer 
foto Jiří Majer

k pramEnům 
v Oparenském 
mlýně 
Uspěli jsme v dalším evropském 
projektu!
Téměř rok jsme napjatě čekali, zda 
uspějeme u německého donátora 
s evropským projektem AD FONTES 
(česky K pramenům). Začátkem dubna 
2017 jsme se dočkali radostné zprávy, 
že projekt K pramenům byl schválen! 

O jaký projekt se jedná?
Na projektu nebudeme pracovat 
sami. Asociace TOM bude hlavní part-
ner s největším odpovědností. Dalšími 
partnery budou tři německé spolky: 
Domino Soziale Projekte z Žitavy, 
Umweltzentrum z Drážďan a Erzge-
birgsverein z Annabergu.

Během tří let (1. 10. 2017 – 30. 9. 2020) 
vytvoří realizační týmy všech spolků 
vzdělávací programy na Oparenském 
mlýně, jeho okolí a na německé stra-
ně Krušných hor. Vzniknou tak zcela 
unikátní environmentální vzdělávací 
programy. Účastníci si zkusí, jak se žilo 
za dávných časů. Využijí dobové suro-
viny a materiály, poznají jak se tehdy 
získávaly zdroje obživy. Návštěvníci 
mlýna si budou moci vyzkoušet pěsto-

vání různých plodin, naučí se pozná-
vat faunu a floru v okolí mlýna či se 
například poučí ve znalostech o vodě. 
Němečtí partneři např. připraví masky 
na tradiční masopust a na německé 
straně Krušných hor představí faunu, 
floru a historii svého regionu.
Programy jsou koncipovány zejména 
pro mládež a děti, mohou se ho ale 
zúčastnit i dospělí. Jelikož se jedná 
o přeshraniční projekt, budou se 
některých programů účastnit česko-
německé skupiny a všechny příručky 
k programům budou jak v českém, tak 
v německém jazyce. 
Celkové náklady projektu (tedy 
všech 4 spolků) činí něco málo přes 
580 000 € (cca 15,5 mil. Kč).

Lukáš Hušek
projektový manažer AD FONTES

foto Michala K. Rocmanová
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Sněmovna se v pátek 7. 4. 2017 ve 
třetím čtení zabývala pozměňovacím 
návrhem k zákonu o odpovědnosti 
za přestupky, jejímž navrhovatelem 
je poslanec Ivan Pilný (ANO). 
Novela však nenašla dostatečnou 
podporu poslanců, a hrozba, která se 
vznášela nad našimi spolky, tak byla 
zažehnána.

ČRDM se vůči iniciativě poslance Pil-
ného vymezila. „Spousta našich člen-
ských organizací datovou schránku 
nemá – a nemá ani nejmenší potřebu 

Ani lobbování prezidenta Miloše 
Zemana nepomohlo. Poslanci v úte-
rý 4. dubna 2017 přehlasovali jeho 
veto k novele zákona o ochraně pří-
rody a krajiny, která mění pravidla 
v národních parcích – na Šumavě, 
v Krkonoších, v Českém Švýcarsku 
a Podyjí. Norma tak bude vyhlášena 
ve sbírce zákonů.

Novelu už dříve dolní komoře vrátil 
Senát, i ten ale poslanci přehlasova-
li. Největší spory mají politici kvůli 
Šumavě, některé tamní obce chystají 
ústavní stížnost.
„Je to dobrá a vyvážená norma, 
poprosím vás potřetí a slibuji, že na-
posled, o její podporu,“ žádal poslan-
ce ministr životního prostředí Richard 
Brabec (ANO). K přehlasování prezi-
dentského veta bylo potřeba 101 hla-
sů. Ruku jich nakonec zvedlo 117, 

ČRDM hájí zájmy více než 200 
000 lidí, sdružovaných ve stovce roz-
manitých dětských a mládežnických 
spolcích a dalších typech organizací.

redakce 
foto Jiří Majer 

a Michala K. Rocmanová

proti bylo 18. Vůči senátnímu návrhu 
změn v novele zákona o národních 
parcích se již dříve otevřeně postavila 
mj. i Česká rada dětí a mládeže. Spolu 
s dalšími kritiky senátní verze zastá-
vala názor, že tento návrh by mohl 
vést až ke konci národních parků jako 
nejcennějších chráněných území. 

daTové scHránky 
pro neziskovky
nebudou povinné

vETo zákona 
o národních parcích 
poslanci přehlasovali

skautských pobočných spolků pracují 
pouze dobrovolníci, nikoliv zaměst-
nanci. Poslanci se jim nyní chystají 
přidat zátěž v podobě povinnosti 
zřízení datové schránky, kterou je ze 
zákona povinné sledovat, na došlou 
poštu okamžitě reagovat a povinně 
ji používat i v situacích, kdy to je pro 
dobrovolníky náročné,“ protestovala 
tisková mluvčí spolku Junák – český 
skaut Jitka Taussiková v tiskové zprávě 
vydané 5. dubna.
Spolky si tedy mohou nakonec 
oddechnout a plně se věnovat 
zajišťování kvalitního programu pro 
děti a mládež bez zátěže v podobě 
povinné datové schránky.

Aleš Sedláček, předseda ČRDM

z črdm

ji mít zřízenou a využívat ji. Jejich 
kontakt se státem či samosprávou je 
minimální, a tak jej dokážou vyřešit 
osobní návštěvou. Taková povinnost 
jim výrazně zkomplikuje práci, která 
je na bázi dobrovolnictví,“ říká Aleš 
Sedláček, předseda České rady dětí 
a mládeže.
Vlna nevole se zvedla i v Junáku - 
českém skautu. „Mít datovou schrán-
ku může být pro skautská střediska 
výhodou, zavedení povinnosti je ale 
pro skautské dobrovolníky naopak 
zásadní komplikací. Ve stovkách 

Z únorové demonstrace za národní parky před budovou Sněmovny
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Ve čtvrtek 6. dubna 2017 dopoledne 
proběhlo setkání k vodnímu zákonu 
a táborům podél vodních toků, které 
svolala do své pracovny místopřed-
sedkyně Senátu PČR Miluše Horská.

Miluše Horská má k dětem a mládeži 
velmi úzký vztah, sama je učitelkou 
a dlouholetou ředitelkou školy Svítání, 
která poskytuje vzdělání žákům a kli-
entům s mentálním a kombinovaným 
postižením. V roce 2014 obdržela 
ocenění České rady dětí a mládeže – 
Cenu Přístav.
Setkání inicioval Aleš Sedláček, 
předseda České rady dětí a mládeže 
(ČRDM), který zastupoval více než 
200 000 individuálních dětských členů 
(bez dospělých vedoucích). ČRDM se 
obává postupné likvidace táborů u po-
toků a řek v souvislosti s vytyčováním 
aktivních zón záplavových území.

Setkání se zúčastnili kromě Aleše 
Sedláčka a Miluše Horské Aleš Kendík, 
náměstek pro sekci vodního hospo-
dářství Ministerstva zemědělství, dále 
z Ministerstva životního prostředí ná-
městkyně pro řízení sekce technické 
ochrany životního prostředí Berenika 
Peštová a Pavel Marták, vedoucí 
oddělení ochrany před povodněmi. 
Ministerstvo školství mládeže a tě-
lovýchovy zastupoval Michal Urban, 
ředitel Odboru mládeže. Dále se na 
setkání dostavila Miroslava Sobková 
z Legislativní a právní sekce Svazu 
měst a obcí České republiky a Petr 
Halada, člen předsednictva Svazu 

místních samospráv. Každý ze zú-
častněných se k problému vyjádřil ze 
svého pohledu nebo pohledu orgánu, 
který zastupoval. 
Aleš Sedláček na úvod krátce před-
stavil situaci, kdy si díky postupnému 
zaměřování aktivních zón záplavo-
vých území, které se děje od r. 2002, 
každý rok několik táborů musí hledat 
nové tábořiště. Přitom nejrůznější 
nebezpečí hrozí i odjinud nežli jen ze 
záplav. Tábory, o které organizacím 
dětí a mládeže jde především, jsou ty, 
které se na začátku prázdnin postaví 
na zelené louce a na konci tábora 
vše opět zlikvidují, a vesměs na svých 
tábořištích táboří již řadu let.
Michal Urban konstatoval, že „MŠMT 
tyto aktivity chce podporovat a ne-
myslí si, že by bylo moudré omezovat 
takové aktivity, kdy mohou děti strávit 

čas v přírodě.“ Ing. Marták upřesnil, že 
největší nebezpečí hrozí tam, kudy by 
se při zvýšené hladině řek či potoků 
hnal hlavní proud vody, který s sebou 
strhává vše.
Ing. Kendík byl přesvědčen, že zákon 
hovoří jasně a jde o to, jakým způso-
bem by šlo příslušný bod změnit ve 
prospěch táborů.
Ing. Peštová upozornila, že se právě ve 
sněmovně probírá 1. čtení vodního zá-
kona a přislíbila, že se s kolegy budou 
snažit hledat takové legislativní řešení, 
které umožní zachovat pořádání tábo-
rů na místech, kde se konaly doposud. 
Jde o to, aby tradice nebyla přerušena 
a aby organizace komunikovaly dále 
se správci povodí a s odbory životního 
prostředí, aby tak omezily negativní 
zásahy do přírodního prostředí údolní 
nivy i toku samotného.
Všichni přítomní v jádru souhlasili 
s tím, že nechtějí omezit tábory, které 
vesměs organizují dobrovolníci na 
zelené louce pro tisíce dětí a mladých 
lidí, a že se pokusí přispět ke zdárné-
mu řešení problému. Miluše Horská 
vyjádřila uspokojení nad vstřícností 
a pozitivním duchem jednání. Na-
konec přítomné požádala, aby byli 
vzájemně v kontaktu a poděkovala 
všem za účast a za vstřícnost.

Michala K. Rocmanová 
foto autorka a archiv LLM

Budeme smět dál 
TábořiT 
podél řek? 

z črdm

Miluše Horská, místopředsedkyně 
Senátu PČR a Aleš Sedláček, ČRDM

Berenika Peštová, MŽP
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Původní idea, vzniklá a od roku 2010 
podpořená na úrovni Evropské unie, 
se rozrostla. Do podoby konkrétních 
festivalů, koncertů (možná si ještě 
vzpomenete na projekty Kecejme do 
toho a Vím, proč volím, které před 
volbami do českého parlamentu a do 
EP přivezly do řady regionálních měst 
koncerty i diskuze), workshopů a de-
bat. Jde ale taky o esejistickou soutěž, 
díky které už pár let úspěšní pisatelé 
reprezentují ČR na Evropských konfe-
rencích mládeže – naposledy to bylo 
na Maltě, předtím v Košicích, Amster-
damu nebo v Rize.
Smyslem strukturovaného dialogu je 
zapojit mladé lidi od 13 do 30 let – i ty 
s omezenými příležitostmi, z malých 
měst, vesnic či osad, organizované 
i nezapojené do organizací, studující, 
pracující, ale i nestudující a bez práce. 
Zapojit do čeho? Do politických pro-
cesů – od jejich počátku (co by chtěli 
ve svém okolí zlepšit) přes realizaci až 
po hodnocení. Od úrovně obcí, přes 
regiony a stát až po EU nebo celý svět. 
Není to lehký úkol.
Přesto se toto zapojování děje – ať už 
jsou to přímo mladí lidé, kteří pořádají 
diskuze s politiky, úředníky a odbor-
níky a chtějí po nich odpovědi na 
svoje otázky, nebo obce, jež uvolňují 
část svých prostředků na postavení 
třeba workoutového hřiště nebo 
rekonstrukci parku, jak si přejí mladí 

z jejich obce (prostřednictvím tzv. 
participativního rozpočtu, praxi v tom 
mají např. Městské části Praha 10 

a Praha 20). Nebo tyto „aktivizační“, 
zapojovací aktivity dělají organiza-
ce jako Agora či Národní síť zdra-
vých měst (podporuje obce v jejich 
„zdravém“ rozvoji, do kterého patří 
i zapojování mládeže do rozhodování 
– například prostřednictvím kulatých 
stolů s mladými nebo fóry mládeže, 
výbornou ukázkou této praxe je město 
Litoměřice), Národní parlament dětí 
a mládeže (zastřešuje školní a městské 
parlamenty mládeže) či Česká stře-
doškolská unie a jednotlivá sdružení 
pracující s dětmi a mládeží – například 
Informační centrum mládeže Jindři-
chův Hradec nebo Seppia z Prahy 10.
Na celostátní úrovni pak působí 
Národní pracovní skupina pro struk-
turovaný dialog s mládeží (NPS SD). 
Tu z pověření ministerstva školství 
koordinuje Česká rada dětí a mládeže. 
Její jádro tvoří zástupci MŠMT, Domu 
zahraniční spolupráce, Národního 
parlamentu dětí a mládeže a Čes-
ké rady dětí a mládeže. NPS SD je 
zodpovědná za podporu a monitoring 
naplňování české Koncepce podpory 
mládeže 2014–2020 a za uskuteč-
ňování evropského strukturovaného 
dialogu s mládeží v ČR – vysílá české 
mladé delegáty na Evropské konfe-
rence mládeže, organizuje konzultace 
evropských témat s mladými a pra-
covníky s mládeží (každého 1,5 roku 
je téma odlišné, aktuální téma končící 
30. červnem 2017 je zaměřené 

• „Tím, že jsme učili mladé, aby nebyli lhostejní, jsme se do toho „namočili“ 
i my dospělí. Teď běháme po úřadech, voláme, píšeme e-maily. Jenom pro-
to, že i my už silně cítíme povinnost a chuť starat se o naši městskou část, 
aby byla pro nás obyvatele příjemná.“            Lenka H., Seppia, z.s.

• Díky Erasmu+ a strukturovanému dialogu jsem se naučil, že ne všechno, 
co píšou v novinách, musí být pravda. Každý máme totiž svou. 

Honza D., 16 let
• SD mi moc pomohl. Po absolvování akcí jsem sebevědomější a nebojím 
se komunikovat.       Tereza H., 15 let

• Strukturovaný dialog mě naučil všímat si dění ve svém okolí, ve společ-
nosti.        Hana B., 15 let

• „Strukturovaný dialog s mládeží mě přesvědčil o tom, že se o názory mla-
dých někdo zajímá. Evropská konference mládeže, které jsem se zúčastnila, 
pro mě byla obrovským zážitkem a zkušeností a i díky ní jsem uvěřila, že 
i my mladí můžeme něco změnit.“    Diana Č., 21 let

• Díky strukturovanému dialogu jsem zjistila, že nezáleží na tom, zda jste 
z venkova či z velkoměsta, z východu či ze západu, protože tato platforma 
umožňuje každému vyjádřit svůj názor na věc a budovat tak lepší svět. 

Pavla H., 22 let

Co je to 
sTrukTurovaný 
dialog s mládeží 

NÁRODNÍ PRACOVNÍ SKUPINA

z črdm
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S počátkem roku 2017 Česká rada dětí a mládeže vstou-
pila do nového dvouletého projektu, určeného jak pro 
rodiny, tak také pro seniory v Pardubickém kraji. Slevové 
karty ovšem platí na celém území ČR.

Rodinné pasy Pardubického kraje je projekt na podporu 
rodin s dětmi. Podstatou projektu poskytování slev a dal-
ších výhod rodinám s dětmi do osmnácti let věku. Zapojení 
do projektu je pro rodiny zdarma. Na základě registrace 
je rodinám (i neúplným, tzn. také nesezdaným partne-
rům a jejich dětem, samoživitelům, osobám majícím dítě 
v péči) vystavena karta Rodinné pasy, která je opravňuje 
k využívání slev. Současně rodiny dostávají každý měsíc 
e-magazín s aktuálními informacemi a také tištěný časopis 
Rodinka. Na propagaci pasů slouží i roadshow ve vybra-
ných městech kraje.
Jste-li z Pardubického kraje, o pas můžete požádat zdar-
ma na e-mailu pardubice@rodinnepasy.cz či na telefonu 
604 382 500 (stačí nahlásit jméno rodiny, bydliště, e-mail, 
roky narození dětí). 
Jste-li z kraje Jihomoravského, Vysočiny, Olomouckého, 

Královéhradeckého a Ústeckého, o kartu požádejte přes 
formulář na www.rodinnepasy.cz.

Senior Pasy jsou určené lidem, kteří hledají zajímavé způ-
soby, jak trávit volný čas, a také výhodné nákupy. Držitelé 
karet Senior Pas získají kromě slev na zboží či služby také 
řadu nápadů a tipů na výlety, zájezdy nebo návštěvy galerií 
a muzeí.
Senior Pas je určen všem, kteří přesáhli věk pětapadesáti 
let. O vydání slevové karty je možné požádat na interneto-
vých stránkách www.seniorpasy.cz. Tamtéž lze také nalézt 
úplný seznam poskytovatelů slev zapojených do projektu

Anna Winterová a Roman Málek

na diverzitu, inkluzi a seberozvoj), 
podporuje partnery v jejich aktivitách 
strukturovaného dialogu, pomáhá 
síťování mezi partnerskými organi-
zacemi a také poskytuje konzultace 
zájemcům o podporu z Klíčové akce 
3: Strukturovaný dialog, jež je součástí 
programu Erasmus+.
Konkrétní výsledky? Tady jsou!
Na místní úrovni jsou vidět výsledky 
během relativně krátké chvíle, ať už 
se jedná o lavičky v parku nebo třeba 
novou venkovní posilovnu. Na státní 
úrovni si strukturovaný dialog (NPS 
SD tu funguje od roku 2014) připisuje 
také úspěchy: na základě požadavků 
od mladých byl například upraven 
školský zákon (ředitelé škol mají nově 
povinnost nejen přijímat požadav-
ky od žáků a studentů, ale také jim 
poskytnout odůvodněnou zpětnou 
vazbu), na MŠMT v roce 2015 vznikl 
dotační program podporující občan-
ské vzdělávání a ve spolupráci MŠMT, 
MZV a ČRDM se letos uskuteční už 
2. ročník programu Mladých delegátů 

Strukturovaný dialog s mládeží, ať už 
se podíváme na kteroukoli jeho část 
nebo úroveň, přináší mladým lidem 
možnost jejich rozvoje a aktivního 
ovlivňování jejich okolí. 
Proto je dobře, že ho tady máme. 
My i zbytek EU.

Lenka Juřenová
foto archiv NPS SD

do OSN – dvě mladé delegátky nebo 
delegáti budou opět reprezentovat ČR 
na Valných shromážděních OSN v New 
Yorku, Ženevě i dalších místech a po-
řádat pak besedy s mladými lidmi ve 
školách a zájmových organizacích. Mi-
mochodem, besedy sklízejí ve školách 
velmi pozitivní ohlas od samotných 
studentů, ale i jejich pedagogů.

z črdm

karTy plné 
slEv pro rodiny 
a seniory 

Projekt Rodinné 
pasy a Senior Pasy je 
realizován za podpory 
Pardubického kraje.
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Návštěva jedné ze sedmi zoo nejen 
pohladí po duši, ale také ušetří 
kapsu J

Venku se otepluje, a to hned člověku 
přichází na mysl spousta nápadů… 
Jeden z nich by se mohl proměnit 
v návštěvu některé ze spolupracujících 
zoologických zahrad. K těm již déle 
zavedeným ve Dvoře Králové nad La-
bem, Jihlavě, Liberci, Ústí nad Labem 
a Vyškově se v letošním roce přidaly 
další dvě, které akceptují naše Vaše 
karty ECYA. Jsou to Zoo Brno a Zoo 
Olomouc na Svatém Kopečku. V krát-
kosti bychom Vám je rádi představili:

Zoo Brno – Zastávky evoluce v krás-
ném prostředí Mniší hory
Zoo Brno chová přes 1 700 zvířat 
(téměř 370 druhů); zvířata a expozice 
se zde řadí z pohledu evolučních sou-
vislostí. V zoo se snaží, aby „zastávky 
evoluce“ byly co nejrozmanitější, 
výstižné, zajímavé a přitažlivé, proto je 
rozdělili do čtyř komplexních expozic 
Wallacea, Karibik, Kalahari a Beringie, 
přičemž poslední dvě si už můžete 
projít (a ty první dvě se budují). Tedy 
pojďme…
*Africká vesnice
Je vybudována v nejvyšší části Mniší 
hory a je součástí budoucího kom-
plexu Kalahari. Osadu tvoří repliky 
afrických chýší, část z nich slouží 
jako zázemí pro zvířata a část pro 
vzdělávání, občerstvení a odpočinek 
návštěvníků. Z několika vyhlídkových 
míst můžete pozorovat drobné africké 
domácí zvířectvo, jezero s plameňá-
ky, ostrov lemurů kata, žirafy, zebry 
a buvolce.
*Beringie
Je vyhrazena nejen medvědům kam-
čatským, ale najdete zde také výběh 
vlků arktických, kanadských bobrů 
nebo rosomáků. Kromě toho se tu 

můžete podívat do dvou voliér a kam-
čatské chalupy.
*Tygří skály
Velkoryse pojatá expozice, kterou 
obývají tygři sumaterští. Zvířata lze 
pozorovat z vyhlídek přes skleně-
né přepážky, prosklené jsou i zimní 
ubikace a velmi atraktivní je prosklená 
vyhlídka z restaurace U Tygra, která 
s výběhem přímo sousedí.
*Průchozí voliéra orlů bělohlavých
Dostanete se přímo k orlům, ale při-
tom je konstrukčně zamezeno úniku 
ptáků z voliéry.
*Lední medvědi
Patrně nejcennějším a nejpřitažlivěj-
ším exponátem jsou lední medvědi, 
které najdete v dolní části zoo. Samice 
Cora v brněnské zoo vychovala pět 
potomků.
*Průchozí expozice klokanů žlutono-
hých
Celým klokaním areálem vede stezka, 
ze které je možné pozorovat klokany 
z bezprostřední blízkosti.

*Tropické království
Zde najdete kajmanky trpasličí, 
anakondy, krajty, želvy, leguány, kočky 
pouštní a také vzácného ještěra – va-
rana komodského.
*Dětská zoo
Velké oblibě se těší Dětská zoo, která 
kromě přímého kontaktu dětí se zví-
řátky nabízí i aktivní vyžití na houpač-
kách, skluzavkách a prolézačkách.

Zoo Brno je otevřená 365 dní v roce 
a vězte, že všichni držitelé karet EYCA 
mají v Zoo Brno nárok na snížené 
vstupné. 
Více informací najdete na 
www.facebook.com/ZooBrno  a na 
webové stránce www.zoobrno.cz.

Zoo Olomouc – Oko do světa divo-
činy
Zoologická zahrada Olomouc leží 
v krásných lesích podhůří Nízkého Je-
seníku. Na 42,5 hektarech chová přes 
1 800 kusů zvířat v téměř 400 druzích.
Na návštěvníky tu čekají jedny z nej-
větších skupin oryxů jihoafrických 
a žiraf Rothschildových v Evropě. 
Úspěšně na Hané odchovávají i lvy 
berberské, mravenečníky velké i čtyř-
prsté, vzácné levharty mandžuské, 
gepardy štíhlé i tygry ussurijské. Opo-
menout nesmíme ani chov a množení 
mořských korálů. Mořská akvária 
s korálovými útesy, mnoha druhy pes-
trobarevných ryb a dalších mořských 
živočichů jsou umístěna v pavilonu 
šelem. Největší nádrž pro dva druhy 
žraloků má obsah 42 000 litrů.
Nevšední zážitky nabízí průchozí 
výběhy makaků červenolících nebo 
klokanů a psounů. V pavilonu netopý-
rů návštěvníkům nad hlavami volně 
létají velmi vzácní kaloni zlatí, v pří-
rodě ohrožení vyhubením. Raritou je 
i 32 metrů vysoká kovová vyhlídková 
věž. Zoo přebudovává rozlehlou část 
areálu zahrady do podoby safari. Zoo 
Olomouc je otevřena denně po celý 
rok. Pro držitele karet EYCA do 18 let 
a pro držitele karet EYCA student je 
k dispozici dětské/studentské vstupné. 
Při vstupu je vždy třeba se prokázat 
platnou kartou EYCA.
Podrobné informace najdete na 
www.zoo-olomouc.cz.
Přejeme pěkné zooprožitky a budeme 
rádi, když se s námi o ně podělíte na 
info@eyca.cz.

Marek Kráčmar
foto archiv Zoo Brno a Zoo Olomouc

S EYCA 
kartou
v zoo



23

delné schůzky, o víkendech občas jez-
díme na výlety a v létě máme tábor, 
který se většinou nese právě v indián-
ském duchu. Je to pro mě tak trochu 
jiný svět, kam se z toho civilního moc 
ráda vracím. 
Také v profesním životě se věnuji 
práci s dětmi. Pomáhám s projektem 
Galénova nadačního fondu „Mezige-
nerační učení vedoucích mládeže“, 
který je určený právě pro volnočasové 
vedoucí. Kromě toho jsem školní psy-
cholog, takže pracuji jak se skupinami, 
tak s jednotlivci. A občas taky lekto-
ruji kurzy pro učitele a volnočasové 
vedoucí. 
Za tohle spojení práce a koníčku jsem 
moc ráda. Přijde mi, že práce s dětmi 

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

Kateřina Palová 
– Katóba 
(6. stupeň – karmínový)

V jaké organizaci působíš, co s dětmi 
děláš a co tě na práci s dětmi baví? 
Mojí mateřskou organizací je Duha, 
konkrétně dužina Tuláci Olomouc, kde 
už přes deset let pracuji jako vedoucí. 
Říkáme o sobě, že jsme tábornický-
hravě indiánský oddíl. Máme pravi-

a pro děti má smysl, a o to víc mě to 
baví. 

Při jaké příležitosti jsi dostal(a) svůj 
poslední Březový lístek a co to pro 
tebe znamená? 
Svůj poslední Březový lístek jsem 
dostala na jednom našem dužinovém 
táboře během posledního táborového 
ohně. Musím přiznat, že jinde bych jej 
ani dostat nechtěla – v kruhu dobrých 
kamarádů a dětí, se kterými pracu-
ji… to je pro mě to nejhezčí místo. 
Březový lístek je pro mne znamením, 
že někdo oceňuje to, co dělám, čehož 
si moc vážím. 

připravil Jan Burda
foto z archivu respondentky

Informace a pravidla udělování BL
 naleznete na adrese 

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

Nina Weissová
manažerka projektu 
Svatá Ludmila 1100 let 

Mladé generaci bych v sou-
vislosti s Evropskou unií 

zkušenosti – žila jsem ně-
kolik let v Dánsku, kde jsem 
vystudovala Královskou 
hudební akademii v Kodani 
a tato studia mi v mé profe-
si velmi pomohla.

foto archiv respondentek

popřála, aby se v českých 
luzích a hájích našel někdo, 
kdo by jí dokázal vysvětlit 
význam Evropské unie 
jakožto instituce pro Evropu 
a pro nás, Evropany. Mám 
totiž dojem, že my Češi 
dáváme svým nezájmem 
o společnou evropskou 
politiku celé EU jasný signál, 
že o integraci a hledání 
toho, co nás spojuje a vždy 
spojovalo, nestojíme. 
Samozřejmě, nevybízím ke 
slepému následování všech 
nařízení z pera EU. Nicméně 
se domnívám, že by nám 
všem prospělo, kdybychom 
se začali na životaběhu Ev-
ropy aktivně podílet. Mladé 
generaci tedy přeji, aby na 

rozdíl od té mojí pochopila, 
že příběh Evropy a EU je 
i naším příběhem. 

Kristina Fialová
sólová violistka

Mladé generaci bych dopo-
ručila především to, aby vy-
užila všech možností studia 
i práce v zahraničí, které lze 
v Evropské unii jednoduše 
a bezplatně zařídit. Získají 
skvělé životní zkušenosti, 
zajímavé údaje do pro-
fesního životopisu a větší 
rozhled. Dalším bonusem 
je zdokonalení se v cizím 
jazyku, což je v dnešní 
době velmi důležitý aspekt. 
Mohu to posoudit z vlastní 

Březové 
lístky

ankETa: Co byste popřály mladé generaci v souvislosti 
s Evropskou unií?
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