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Hranice máme jen ve vlastní hlavě. 
Ne, že by to člověk nevěděl. Ale stojí 
za to si to připomínat a v konkrétních 
situacích si je uvědomovat, osahávat, 
posouvat.
Strávili jsme s Kubou týden v ráji. Na 
táboře v České Kanadě. Se skvělými 
lidmi. Hned první den mě pohltila 
kuchyň, jak se mi to tak s táborovými 
kuchyněmi stává. I Kubu, motá se ko-
lem mě a prozkoumává spíš náčiní než 
zásoby. A objeví obří vařečky. „Hele, 
mami, pádla! Ještě potřebuju loď!“ 
křičí a hledá loď.
Dospělák ve mně je klidný a jistý – 
loď v kuchyni nenajde, za chvíli ho to 
přejde. Jenomže nepřejde. Natrefí na 
dva kluky o chlup starší, než jsou mí 
starší synové, jejichž vnitřní dospělák 
ještě nepřeválcoval hravost, a ti ho 
vedou k místu, kde leží odhozený dekl 
od polní kuchyně.
Domluvili se rychle. A už ho táhnou. 
Že se nedaleký rybník jmenuje Kalich, 
že se tam jde tudy a že mám donést 
rukávky a nafouknout je.
A pak je tu Mikin, velitel tábora a člo-
věk, který mě neustále učí, že ztřeš-
těné nápady se nerozmlouvají, ale 
uskutečňují, ideálně hned a s úsmě-
vem. Plavky má na sobě rychleji, než 
nafouknu ty rukávky.

Bylo by jednodušší říct, že dekl od pol-
ní kuchyně na rybník nepatří, vařečky 
mají přijít zpátky do regálu, vytáhnout 
nějakou normální hru určenou dětem, 
pomůcku, kterou jsme si pro ně 
vymysleli, abychom je zabavili podle 
našich představ. Hrát si v hranicích 
pro hru určených. Nebo to nechat na 
zítra a jet do nejbližšího města koupit 
nafukovací člun. Na to všechno mys-
lím, když táhneme ten zatraceně těžký 
dekl k rybníku.
Často píšu nebo mluvím o tom, že 
dětem cestování otevírá svět, nabízí 
jim zážitky a s nimi otázky a hledání 
odpovědí skrze zkušenost, kterou by 
doma nebo v herně neudělaly. 

Ale ono je to i (hlavně) naopak. 
Cestování s dětmi dává hodně nám 
dospělým. Staví nás před nápady, kte-
ré bychom na první dobrou nejraději 
stopli, rozmluvili, nasměrovali jinam. 
A to by byla strašná škoda. Protože 
bez dětí a jejich fantazie bychom 
nikdy… neobepluli rybník v deklu od 
kuchyně s vařečkami místo pádel!

Klára Kubíčková
Se souhlasem autorky převzato 

z blogu ditevbatohu.wordpress.com
foto Klára Kubíčková 
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Dobrovolníci z Hnutí Brontosaurus za 
sebou v létě nechali kus práce.

Přes třicet letních akcí pro všechny vě-
kové skupiny uspořádali na Prázdniny 
s Brontosaurem dobrovolníci z Hnutí 
Brontosaurus. Po celé republice kosili 
podmáčené louky, opravovali hrady, 
starali se o handicapovaná zvířata 
a zároveň se rozvíjeli a učili novým 
dovednostem. Ani letos nechyběly 
letní akce v zahraničí, kde brontosauři 
oživovali krajanskou vesnici v srbském 
Banátu nebo značili turistické trasy na 
Ukrajině.
„Na brontosauřích akcích je jedinečné 
to, že spojují dobrovolnictví, promyš-
lený zážitkový program i seberozvoj 
a příležitost naučit se spoustu nových 
věcí,“ popisuje průběh brontosauřích 
akcí programový ředitel Hnutí Bronto-
saurus Dalimil Toman. Na programu 
jsou totiž často i různé workshopy 
a aktivity zaměřené právě tímto smě-
rem. Účastníci akcí tak získávají do-
vednosti, ke kterým se jinde nedosta-
nou, dostanou se na jinak nepřístupná 
místa a vyzkouší si často netradiční 
dobrovolnické i zážitkové činnosti.
Nechyběly tradiční akce jako Kimuri, 
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PoMÁhaLi
přírodě, památkám, 
zvířatům i krajanům

naše téma
kde se dobrovolníci starají o han-
dicapovaná zvířata, Zastávka mimo 
čas, odehrávající se v zaniklé osadě 
Zastávka-Stillstand, nebo organizátor-
ský kurz Cestičky 2.0, kde se účastníci 
učí organizovat vlastní akce. Zároveň 
ovšem nejmladší základní článek 
Hnutí Brontosaurus Ardea Břeclav 
připravil zbrusu novou akci Luhy řeky 
Dyje.

Hnutí Brontosaurus 

je uskupení převážně mladých lidí do 
26 let, kterým není lhostejný svět, ve 
kterém žijí. Propojují proto smyslupl-
nou práci pro přírodu, památky i lidi 
s netradičními zážitky a zábavou. Jsou 
nezávislí a otevření novým myšlen-
kám. Každoročně s nimi vyrážjí na ko-
sení orchidejových luk, sázení stromů, 
opravování hradů nebo třeba stavění 
školy v Himálajích tisíce dobrovolníků.

Hnutí Brontosaurus
foto archiv Hnutí Brontosaurus
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 Vrchol oddílového roku, tábor TOM 
Zlaté šípy, je za námi. Tentokrát jsme 
si vypůjčili základnu u vísky Rozkoš, 
která leží asi 20  km severně od 
Znojma. Celým táborem nás prová-
zelo horko, sucho, výborná kuchyně 
a nabitý program. Během dvou týdnů 
jsme procestovali 35 000 let českými 
dějinami, tedy, jak už napovídá název, 
od mamuta až k počítači.

Měli jsme k tomu vážný důvod – obdr-
želi jsme tip na dobrodružnou cestu 
za pokladem ve formě keramického 
talíře a stroje na indicie, zvaného 
Točník. Celým táborem nás provázeli 
dva písmáci, pod jejich vedením to šlo 
ráz na ráz:
– Pravěk jsme si připomněli lovem na 
mamuta a přípravou koprové omáčky, 
bez níž je mamut nejedlý.
– Za časů Velkomoravské říše se 
veškeré dění točilo kolem písma hla-
holice. Naučili jsme se ji tak, že i Cyril 
s Metodějem čubrněli. 
– Dobu Přemyslovců a zavedení první 
měny jsme strávili výrobou všeho, co 
se dá zpeněžit na trhu. 

– Poslední přemyslovská léta jsme si 
znázornili rytířskými turnaji v nejroz-
ličnějších disciplínách, zakončenými 
středověkou hostinou.

od MaMuta 
k počítači 

naše téma
– Na počest Karla IV. jsme uspořádali 
vajíčkovou štafetu a na osmi místech 
přemostili říčku Rokytnou.
– Éru husitskou jsme strávili mimo 
tábor, kde jsme kromě přenocování 
a koupání svedli neuvěřitelně vyrov-
nanou bitvu mezi husity a křižáky.
– Za vlády Rudolfa II. jsme se věnovali 
alchymii, řešili jsme různé výzkumné 
a konstrukční úkoly. 
– Noční hrou jsme si připodobnili 
„dobu temna“.
– V době vlády Marie Terezie jsme si 
mohli nohy uběhat za co nejvyšším 
školním vzděláním. 
– V epoše zvané „Průmyslová revo-
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Letošní letní tábor byl trochu jiný než 
ty předcházející. Například v tom, 
že místo vedoucího Draka se vrátil 
Stopař – lesák tělem i duší. Díky němu 
jsme nejen rozšířili své znalosti o lese 
a jeho obyvatelích, ale také se přiučili 
práci s pilou, sekerou, a další doved-
nosti. 

Program tábora se lišil hlavně v tom, 
že z nás nebyli indiáni jako předešlé 
dva roky, ale stali se z nás na čtrnáct 
dní námořníci a naši vedoucí se pro-
měnili v piráty – ano, hráli jsme etapo-
vou hru Ostrov pokladů. Podle knížky, 
kterou jsme si každý večer předčítali, 
jsme se vydávali za dobrodružstvím.
První týden nám moc nepřálo počasí. 
To nám však nevadilo, neboť tak bylo 
alespoň dost času na přípravu výbavy 
a výstroje pro cestu na Ostrov pokla-
dů. Druhý týden, při teplotách okolo 
třiceti stupňů, jsme se řádně vyřádili, 
a to hlavně s vodou. Tu jsme měli všu-
de: vodní bitky, cesty na vorech nebo 
úkoly přímo v rybníku.
Během tábora jsme podle našich 
znalostí a vědomostí také získávali 
různé lodní odbornosti a podle jejich 
počtu postupně dosahovali na vyšší 
hodnosti.

Na začátku tábora byli všichni Vodní 
krysy, na konci tři nejlepší skončili 
s hodností Pirátský král. Na hodnost 
nejvyšší (získáním všech odbornos-
tí) – Vládce moří, nedosáhl nikdo. To 
však nikomu nevadilo, protože i tak 
všichni v poslední těžké etapě našli 
poklad, který byl rozdělen na několik 
míst, a navíc bylo nutné ho najít podle 
mapy a pak také vykopat.
Tábor byl velmi vydařený, v pěkném 
prostředí táborové základny Dobrá 
Voda u Mrákotína se našemu oddílu 

LitoMíci 
na Ostrově pokladů 

naše téma
luce“ jsme se pídili po letopočtech 
patentování nejrůznějších vynálezů. 
– V období mezi dvěma světovými vál-
kami jsme se věnovali hraní grotesek. 
– Za komunismu byl tábor nenadále 
oplocen, zato přijela delegace a běželi 
jsme branný závod „O partyzánský 
samopal“.
– Po sametové revoluci přišla doba su-
permarketová a s ní vyvětrání našich 
peněženek.

Proputováním se až do současnosti 
jsme naplnili Točník a ten nám vydal 
(dobrovolně) v sobě nastřádané 
indicie. Z nich jsme pak společnými 
silami vydedukovali deset míst, která 
máme během cesty za pokladem 

navštívit. Tak jsme se postupně ocitli 
na barokním zámku v Jaroměřicích 
nad Rokytnou, v muzeu v Třebíči, na 
zřícenině Rokštejn, na náměstí v Telči, 
v České Kanadě u skály zvané Ďáblo-
va prdel, na zámku v Kamenici nad 
Lipou, v lomech a na hradě v Lipnici 

nad Sázavou. Všude jsme objevovali 
další talíře, které společně vyobrazo-
valy místo uschování pokladu. Nám 
obrázek neříkal zhola nic, ale lipnický 
kastelán v něm ihned poznal nedaleké 
město Humpolec s hradem Orlík. 

Tak jsme skončili u rozměrné truhly 
v podzemí Orlíku, kterou nám strážce 
pokladu Matěj ochotně otevřel a my 
z ní za všeobecného nadšení vyzvedli 
šest dřevěných her od firmy Hrejsek 
& syn. Stanou se novou součástí naší 
klubovny.

Jiří Krajča – Tetřev
TOM Zlaté šípy Valašské Meziříčí

foto TOM Zlaté šípy

opravdu zalíbilo. Nyní se už těšíme na 
další vícedenní akce oddílu (už v říjnu 
nás čeká podzimní výprava do Mezho-
lez) a také pomalu vyhlížíme příští rok, 
prázdniny a další letní tábor.

Kapitánka – Katka Krňáková
TOM Litomíci,  Litoměřice



6

naše téma

Astronomie patří k nejrychleji se 
rozvíjejícím vědním oborům. Optické 
pozorování nahradily obří moderní 
observatoře, družice či vesmírné 
sondy. Zpracování dat už se neděje 
na papíře, ale mají je na starosti 
výkonné superpočítače. Zdá se, že 
z celé astronomie se vytratila poetika 
pozorování krásného nočního nebe 
posetého hvězdami. Není to však 
úplně pravda.

Astronomická expedice Úpice 
se stále drží kořenů a i letos od 14. do 
30. července už po padesáté deváté 
nabídla účastníkům možnost okusit 
atmosféru optického pozorování noční 
oblohy dalekohledy ze zelené louky 

Úpické hvězdárny v krásné podkrko-
nošské krajině. V několika skupinách 
(Deepsky, Meziplanetární hmota a Za-
čátečníci) se pozorují objekty blízkého 
i vzdáleného vesmíru okem u okuláru 
dalekohledu a vše se řádně dokumen-
tuje do pozorovacích deníků. Právě 
začátečníci si díky tomuto „obyčejné-
mu“ pozorování astronomii zamilují 
a rozhodnou se jí věnovat více času, 
své studium, a třeba i svoji celoživotní 
práci. Motivátory budoucích astrono-
mů byli Jan Dvořáček, Michal Kroužel 
a Šárka Dyčková.
Pouhé pozorování není zdaleka jediná 
činnost, která se na expedici provádí. 
Pavel Váňa a Martin Tylšar se svojí 
skupinou Astrofoto dali vzniknout za 

pomocí běžných digitálních zrcadlovek 
a robotických montáží úžasným
dechberoucím snímkům mlhovin, 
galaxií či krajinářské fotografii mléč-
né dráhy, zasazené do místní krajiny. 
V letošním roce se dokonce podařilo 
vyfotografovat vzácné airglow. Kromě 
působivých snímků se skupině úspěš-
ně podařilo zachytit změnu jasnosti 
nově objevené proměnné hvězdy, 
a sestavit tak její světelnou křivku. 
M. Mašek, M. Tylšar a V. Dienstbier 
se v rámci expedice Úpice podíleli na 
potvrzení objevu a zpřesňování dráhy 
nově objevené blízkozemní planetky 
2017 NN6.
Vědečtěji zaměřená skupina CCD, 
vedená Katkou Hoňkovou a Jakubem 
Juryškem, měla k dispozici profesio-
nální CCD kamery s fotometrickými 
filtry, 15–30cm dalekohledy a stabilní 
ekvatoriální montáže. Skupina během 
expedice Úpice pracovala na několika 
projektech, účastnila se seminářů 
a workshopů prohlubujících teorii 
pozorování a studium proměnných 
hvězd. Část se věnovala pozorováním 
pulzací proměnné hvězdy typu delta 
Scuti, a ze získaných měření tak mohli 
určit vzdálenost k této hvězdě. Jiní se 
věnovali proměřování vlastních nově 
objevených proměnných hvězd a zjiš-
ťování jejich základních parametrů. 
Jedním z nejvýznamnějších projektů 
CCD skupiny byla predikce splynutí 
těsné zákrytové dvojhvězdy, která 
by mohla vzplanout jako nova druhé 
hvězdné velikosti. V průběhu expedice 
bylo také fotometricky pozorováno 
několik zákrytových dvojhvězd, určeny 
a publikovány okamžiky jejich zákrytů 
či ověřován výskyt erupce na jedné 
z nově objevených proměnných hvězd.
Skupina Radioastronomie, vedená Ro-
manem Dvořákem, se zabývala nejen 
„posloucháním“ slunečních erupcí, ju-
piterových bouří či meteorických rojů, 
ale i technologií 3D tisku a možnostem 
jejího využití v astronomii.
Měsíční skupina pod vedením Nely 
Dvořákové měla své dalekohledy 
namířené na našeho nejbližšího 
souputníka, Měsíc. Umět pojmenovat 
pohoří, krátery a moře na Měsíci není 
pro účastníky po expedici Úpice žádný 
problém.
Kromě výše zmíněných skupin se 
mohli všichni zapojit do řady dalších 
projektů. Ať už se jednalo o návrh 
a stavbu raket, fotografování a násled-
né vyvolání analogových fotografií 

nejLePších 
šestnáct dnů 
v roce 
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V sobotu 15. července 2017 večer 
skončila v rakouském Villachu tzv. 
hasičská olympiáda, tedy XXI. me-
zinárodní setkání hasičské mládeže 
a XVI. mezinárodní hasičská soutěž. 
Česká výprava, čítající 230 závodníků 
v 23 týmech, získala celkem 38 me-
dailí, z toho 14 zlatých!

Poslední den „ hasičské olympiády“ 
patřil klasickým disciplínám CTIF 
a výstupu do 4. patra cvičné věže. Na 
věžích Češi brali jednu zlatou a v „kla-
sice“ zlato i stříbro.
Po závodě v klasických disciplínách 
CTIF v kategorii A nastoupila na dráhu 
stadionu Lind družstva mužů dob-
rovolných i profesionálních hasičů 
v kategorii B (v těchto družstvech je 
všem členům nad 35 let) a žen, opět 

v kategoriích A i B. Závodnice z Bludo-
va a Pískové Lhoty se na (požárních) 
útocích nevyhnuly chybám, ale ve 
štafetách se jim dařilo.
Družstva žen se umístila takto: 9. mís-
to Velké Meziříčí, 13. místo Vlčnov, 
15. místo Písková Lhota, 19. místo Blu-
dov. Ženy z SDH Skalice závodily v ka-
tegorii B a vybojovaly si druhé místo. 
Muži z Vlčnova M3 získali 16. místo. 
Mezi profesionálními hasiči kategorie 
B svoji kategorii vyhráli zástupci HZS 
Královéhradeckého kraje!
Nedaleko centra města se za velkého 

zájmu diváků konal hlavní závod ve 
výstupu do 4. patra cvičné věže. Češi 
se do finále probojovali v kategorii 
dobrovolní hasiči – Milan Nerval a Jin-
dřich Harasimovič – a v kategorii ženy 
Adriana Janíčková. Milan ve svém 
finále vybojoval časem 14,04 zlato 
a Jindra za 14,61 bral bronz! V his-

Hasičská 
oLyMPiÁda

naše téma
či přípravu vlastních experimentů 
a přednášek. Letos se nám také po-
dařilo vytvořit ve vakuu pevný dusík, 
změřit polohu hvězdárny sextantem, 
v mlžné komoře vlastní výroby pozoro-
vat průlety částic kosmického záření, 
naexponovat si expediční trička pomo-
cí kyanotypie, podívat se, jak vypadá 
(kravské) oko uvnitř, simulovat výbuch 
tunguzského meteoritu nad uměle 
vysázeným lesem, demonstrovat prin-
cip atmosférické refrakce v akváriu se 
silným roztokem soli, izolovat si svou 
vlastní DNA a vyrobit si solarografy.
Velmi bohatou praktickou část ex-
pedice doplňovaly několikrát denně 

odborné přednášky z řad vedoucích 
i pozvaných přednášejících. Přednáš-
ky nebyly jen z oblasti astronomie 
či fyziky, ale zasahovaly do geologie, 
chemie či biologie. Při nepřízni počasí 
přišly vhod i cestovatelské přednášky 
z různých koutů světa.
I když se jedná o akci, která navenek 
působí jako letní škola, našli jsme si 
čas i na zábavu a klasické táborové 
aktivity. Hráli jsme volejbal, házeli se 
do bazénku, chodili na procházky po 
okolí, hráli bojovku a různé šifrovací 
hry. Dojem tábora posílilo i spaní ve 
stanech.
O tom, že astronomická expedice 

v Úpici je pro každého, vypovídá 
i složení letošních účastníků. Spolu 
se studenty gymnázií, středních škol 
a univerzit zde byli i programátoři, 
geodeti, architekti či právnička. Se 
všemi vedoucími dohromady vytvořili 
úžasnou komunitu lidí, kteří prožili dva 
nadpozemské týdny.
Tak zase za rok!

Michal Kroužel 
– Česká astronomická společnost 

foto Michal Kroužel, Vojtěch Dienstbier

www.astro.cz, 
www.expediceupice.cz
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toricky prvním olympijském závodě 
žen ve výstupu na věž získala Adriana 
4. místo časem 8,02. V součtu časů 
týmů pak obsadily ženy A stříbrnou 
příčku a ženy C bronzovou. Také muži 
brali z věží 2 kolektivní medaile, áčko 
zlato a béčko stříbro. Profi-tým vybo-
joval bronzovou medaili.
Na večerním slavnostním vyhodno-
cení byly také vyhlášeny výsledky 
dvojboje jednotlivců. Součtem časů ze 
stovek a věží obsadila 3. místo Barbo-
ra Šubrtová a 2. místo Veronika Krejčí. 
Mezi dobrovolnými hasiči pak všechny 
cenné kovy odvezli Češi – 1. Milan 
Netrval, 2. Stanislav Paulíček a 3. Do-
minik Soukup. Česká reprezentační 
družstva opět ukázala, že patří ke 
světové špičce. V celkovém hodnocení 
obsadila družstva žen A, B, C první, 
druhé a třetí místo. Muži A zvítězili 
před Němci a třetím družstvem C. 
Také profesionálové vezou z celkové-
ho hodnocení medaili – bronzovou.
Výprava požárního sportu celkem 
získala 38 medailí, z toho 14 zlatých.
Součástí výpravy bylo také 21 rozhod-
čích – mládeže, klasických disciplín 
CTIF i požárního sportu.
XVII. mezinárodní hasičská soutěž se 
uskuteční v roce 2021. Děti se potkají 
na XXII. Mezinárodní setkání hasičské 
mládeže za da roky ve Švýcarsku.

Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska 

Jaroslava Čečrdlová
foto SHČMS
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Tato akce se koná jednou za čtyři 
roky a je výjimečná tím, že se mohou 
setkat a poznávat pathfindeři ze všech 
tří sdružení Česko-Slovenské unie KP. 
Letos na konci srpna se tak setkalo 
240 účastníků Camporee v rekreač-
ním areálu u Protivanova, nedaleko 
Boskovic. 
Čekalo je velké množství workshopů 
a sportovních aktivit na souši i na 
vodě. Vyzkoušet si mohli opravdu 
téměř všechno. Téma této akce bylo 
Staň se hrdinou, s dodatkem: v Boží 
síle. Děti se seznámily s jinými hrdiny, 
než jaké znají z moderních filmů, kde 
umějí létat, mají nadpřirozené schop-
nosti a zachraňují svět. Každé ráno 
a večer měly možnost poslouchat 
vyprávění jednoho hrdiny reformace. 
Člověka, díky jehož odvaze a hrdinství 
se myšlení lidí posunulo k lepšímu. 
Mnohdy za vysokou cenu.

Během dne mohli účastníci poměřit 
své síly s ostatními skupinkami ve 
sportovních aktivitách a zasoutěžit si 
v kinballu, softbalu nebo na pad-
dleboardech. Dva týmy denně měly 
možnost vzít do rukou larpové luky 
a snažit se vyřadit druhý tým. Týmy, 
které spolu nesoutěžily, trávily tento 
čas na dílnách – workshopech. Vy-
zkoušet si mohli například archeologii, 
výrobu šípů, řezbářství, práci s kůží, 
vaření v polní kuchyni nebo malo-
vání barvami na kůži. Na výběr bylo 
15 druhů dílen a možností vyzkoušet 

si některou bylo pouze pět, proto byl 
občas při zapisování na dílny velký 
nával.
Závěr celého týdne vyvrcholil slože-
ním slibu Klubu Pathfinder některými 
z nás. Během slavnostního programu 
hořel oheň na voru, který plul po 
blízkém rybníku. 
Díky dobré náladě všech zúčastně-
ných, dobrému programu a také 
chutnému jídlu se po týdnu nikomu 
nechtělo domů. 
Díky patří všem organizátorům, ochot-
ným zdravotníkům, nadšeným účast-
níkům a také šikovným kuchařkám.

Pavel Pilbauer a Jakub Fraj
foto Klub Pathfinder

caMPoree 
Klubu 
Pathfinder 2017
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VzPoMínky
na 
pionýrské léto
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bezmála 150 táborníků na Klepákově 
mlýně cestováním. A ne jen tak leda-
jakým. Cestovali jsme v čase. Hned 
první večer jsme nalezli tajemnou 
bránu času, z které vystoupil Tiel´c, 
cestovatel z budoucnosti. Vzápětí se 
však brána porouchala, a abychom 
pomohli Tiel´covi domů, museli jsme 
procestovat řadu historických období.
V Egyptě jsme se stali Kleopatřinými 
otroky, v postapokalyptické budouc-
nosti bojovali se zombiemi, navštívili 
jsme Divoký západ, pravěk, nebo sto-
letí páry. Seznámili jsme se s Vikingy, 
křižáky, Římany, mafiány i se všemi 
šesti ženami Jindřicha VIII. Zasáhli 
jsme do bojů 2. světové války a po-
mohli zmapovat Mars.“

Léto na Spáleném Mlýně 
– Pionýrská skupina Hrádek
„V každém běhu bylo šest oddílů. 
Plnily se podmínky například k získání 
královského meče, vojenských zdra-
votních hodností, šmoulilo se, šaman 
vedl svůj indiánský kmen, bojovalo 
se za vysvobození Zlozemě, probíhala 
zlatá horečka, lovci kožešin plnili úkoly 
na přežití v přírodě, probíhala soutěž 
v rybolovu nebo trénink karatistů. 

Jsou za námi další povedené prázd-
niny, o kterých Pionýr přichystal 
téměř čtyři stovky táborů. A že je 
o ně pořád zájem, dokládá i to, že 
při sčítání přihlášek jsme napočítali 
o pět stovek dětí více než minulý rok.

Jak pionýrské tábory v roce 2017 vy-
padaly? Přibylo příměstských táborů 
i těch pro rodiče s dětmi, nemohly 
chybět například tábory vodácké, ale 
většina našich táborníků si dopřála 
digitální detox na klasických stanových 
táborech v přírodě, které vypadají už 
desítky let podobně – a i to je jeden 
ze znaků jejich kvality.

A co bychom našli v táborových kro-
nikách? 
Pojďme si sestavit mozaiku z úryvků, 
které jsou jen malou ochutnávkou 
táborových dobrodružství, příběhů 
a úkolů, které děti provázely na výpra-
vách do historie, do budoucnosti i do 
světa fantazie.

Robinson – Pionýrská skupina 
Dr. Mirko Očadlíka, Holešov
„První večer táborníci objevili Robin-
sonův deník a dozvěděli se důležitou 
informaci, že je asi v zajetí lidojedů. 
Táborníci byli rozděleni do čtyř bada-
telských výprav pojmenovaných podle 
slavných vědců, přírodovědců a bada-
telů: Mendelova, Pasterova, Darwino-
va a Purkyněho. Ty mezi sebou sou-
peřily, ale také si vzájemně pomáhaly 
a spolupracovaly. Jejich úkolem bylo 
např. vypěstovat na políčku řeřichu 
či špenát, vybudovat v lese příbytek, 
vyrobit sluneční hodiny a lovecké 
zbraně. Důležitým úkolem bylo získat 
co nejvíce vody, protože jak jsme po-
stupem času zjistili, voda je opravdová 
vzácnost a musíme si jí vážit.“

Cestování časem – Pionýrská skupina 
8. března Jindřichův Hradec
„Prvních čtrnáct dní prázdnin strávilo 

Vše spojoval celotáborový program. 
Například návštěva zástupce ZOO Pl-
zeň, ukázky policejních psovodů, testy 
pro zájemce o práci ve státní nebo 
městské policii, jízda na koni, country 
bál, táborová pouť, zpívánky, povídán-
ky, táboráky s programem, šermířské 
vystoupení a ohnivá show plzeňského 
volnočasového klubu Avalon.“

Jak vycvičit draka 
– Pionýrská skupina Otava Sušice
„Les. Ticho. Ešus. Spacák. Chatka. 
Smích. Křik. Kadibudka. Oheň. Děti. 
Víte, co toto všechno je? To je tábor. 
Letní tábor. Letní pionýrský tábor. 
A v našem případě tábor sušických pi-
onýrů pod hlavičkou PS Otava Sušice.
Letos jsme byli u Blovic, nedaleko 
osady Kamensko, uprostřed lesa, kde 
stráž celoročně drží Hájovna. Tady si 
hrajeme, tady umíme plnohodnotně 
strávit dva týdny plné dobrodružství. 
Bojovali jsme o body na dračí stezce, 
na které jsme získávali nejen zkuše-
nosti a radost z vyhraných her, ale 
hlavně draky – placky s podobiznou 
dráčků. Bezzubku ovšem mohl získat 
jen vítězný tým.“

Elektrotábor JUNIOR 
– Pionýrská skupina Kopřivnice
„…byl speciálně určen pro začáteč-
níky. Zúčastnilo se 16 dětí z Česka 
a Slovenska. Cílem bylo nadchnout 
děti pro elektrotechniku a ukázat 
jim svět amatérského rádia. Děti se 
naučily poznávat základní součástky, 
postavily si dva funkční výrobky, aktiv-
ně se zúčastnily zajímavých fyzikálních 
a elektro pokusů. Zkusily si radiový 
orientační běh, vypustily vlastní pne-
umatickou raketu, viděly, jak se leptá 
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Ochránci přírody ze základní organi-
zace ČSOP Nyctalus provádějí s pod-
porou státního podniku Lesy České 
republiky průzkum výskytu netopýrů 
v naší nejnovější CHKO Brdy. 

Při průzkumu jsou používány moderní 
způsoby mapování s využitím speciál-
ního technického vybavení. Předpo-
kládá se objevení zajímavých druhů.

Na území dnešní CHKO Brdy nebyl 
nikdy proveden letní systematický 
výzkum netopýrů. Dosavadní záznamy 
uvedené v publikacích z této oblasti 
jsou povětšinou často staršího data, 
spíše náhodného rázu nebo spadají-
cích do období zimování. Z širší oblasti 
Brd bylo historicky zaznamenáno čtr-
náct druhů netopýrů. Lze však před-
pokládat, že uvedené druhy se podaří 
objevit i přímo na území CHKO. Část 
CHKO Brdy sloužila donedávna jako 
vojenský prostor a díky tomu je zde 
hustota osídlení lidmi a míra světelné-
ho znečištění v porovnání s okolními 
oblastmi nízká. Proto by mohla být 

Hledání vzácných 
netoPýrů
v Brdech

naše téma

daná oblast zejména pro vzácné lesní 
druhy netopýrů zajímavá.

Pro průzkum byly vybrány celkem 
3 linie o délce přibližně 15 km, které 
jsou situovány na jih a na sever od 
Míšova do okolí Padrťských rybníků 
a do okolí lesních porostů a nádrže Pil-

ská. Zde bude mapována echolokační 
aktivita netopýrů za pomocí ultra-
zvukových detektorů se systémem 
„time expansion“. Echolokační signály 
jsou desetkrát zpomaleny a nahrány 
na paměťovou kartu a dále pak na 
počítači analyzovány v akustických 
programech. Poloha záznamu signálu 
bude vždy zaznamenána pomocí GPS. 
Výzkum zahrnuje aktivitu netopýrů 
v obdobích jejich laktace, postlaktace 
a podzimní migrace.
Vzhledem k nenarušenému prostředí 
zde spíše než vysokou aktivitu neto-
pýrů běžných synantropních druhů, 
je možné očekávat záznamy méně 
běžných, „lesních“ druhů. V rámci 
průzkumu jsou sbírána i data o úkry-
tech netopýrů a výskytu doupných 
stromů. Tyto informace pak pomáhají 
k ochraně netopýrů a doupných stro-
mů místním lesníkům a pracovníkům 
CHKO.

Projekt Mapování výskytu netopýrů 
na vybraných lokalitách CHKO Brdy je 
realizován v rámci národního progra-
mu Českého svazu ochránců přírody 
Ochrana biodiverzity. Generálním 
partnerem tohoto programu jsou Lesy 
České republiky, s.p. a program je dále 
spolufinancován také Ministerstvem 
životního prostředí ČR. 
Systematická spolupráce mezi Lesy 
ČR, s. p., a ČSOP na realizaci podob-
ných projektů probíhá již 19 let.

ČSOP – Petr Stýblo
foto ČSOP

plošný spoj, rozsvítily zářivku Teslo-
vým transformátorem, vystřelily si 
z elektromagnetického děla a mnoho 
dalšího.“

Parádní prázdniny na vodě 
– Pionýrská skupina Safír Kdyně
„Na vodu se vydalo 35 dětí od šesti 
do patnácti let, pro které vedoucí 
vybrali řeku Berounku. … Druhý den 
na ně už čekal náročný výcvik, aby si 
osvojily základní vodácké dovednosti 
a byly připravené na první větší výlet 
od Dolanského mostu. Na večer si pak 
vedoucí připravili promítání první části 
filmu Warcraft: První střet, který udá-
val táborové téma. Děti se rozdělily do 
šesti „orčích klanů“, které proti sobě 

soutěžily v celotáborové hře. V neděli 
ráno bylo ale potřeba celý tábor opět 
zabalit a vydat se 17 km po proudu 
řeky do dalšího tábořiště Kobylka 
u Liblína. Cestou si všichni užívali 
koupání, pěkné jezy i překrásné okolí 
přírodního parku Horní Berounka.“

Z letních dobrodružství zbyly jen 
vzpomínky… 

A co dál? Rozbíhá se činnost pěti 
stovek pionýrských oddílů a stovky 
otevřených volnočasových klubů 
a děti čeká nespočet nových zážitků 
s kamarády!

Pionýr
foto Pionýr
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Sedm dobrých důvodů, 
PROČ se učit s dětmi venku
• Učit se venku děti baví.
Učení venku je názorné, třírozměrné, pestré. Přináší mnoho nových podně-
tů nejen pro naše smysly, ale i pro naše myšlení.

• Zvyšuje zájem o učení.
Spojení se skutečným světem přináší pocit smysluplnosti učení. Roste pocit 
uspokojení z vlastního učení. Snižuje se počet absencí.

• Zlepšuje vzdělávací výsledky.
Co se naučíme skrze zážitky venku, se v mozku ukládá hlouběji a snadněji 
se vybavuje. Kontakt s přírodou zlepšuje pozornost a soustředění.

• Učení se venku podporuje zdraví dětí.
Pobyt a pohyb venku snižuje nadváhu a obezitu, zlepšuje fungování imunit-
ního systému a snižuje počet nemocí.

• Zvedá spokojenost a náladu dětí i učitelů.
Kontakt s přírodou významně přispívá k duševnímu zdraví a pohodě. Snižu-
je stres, úzkosti a deprese.

• Posiluje vztahy mezi dětmi a s učiteli.
Venku děti rozvíjí nejen své znalosti, ale současně i emoční a sociální inteli-
genci. Snižují se důvody ke vzniku agresivity a násilí.

• Učit se venku je přirozené.
Děti se učily venku více než 99 % lidské historie. Jsou na to připravené.

uČíMe se Venku 
startuje 

Vzdělávací centrum TEREZA ve spo-
lupráci s Chaloupkami o.p.s., škol-
ským zřízeními pro zájmové a další 
vzdělávání, Likou a dalšími partnery 
spustily nový web pro učitele, rodiče 
i zainteresované odborníky nepeda-
gogických profesí. 

Na www.ucimesevenku.cz podporují 
hru a učení venku jako předpoklad 
zdravého rozvoje dětí. 
Můžete se přidat i vy…
Že výuka venku, v přímém kontaktu 
s přírodou a se světem, přináší dětem 
mnoho výhod, jednoznačně potvrzuje 
praktická zkušenost ze škol i odborný 
výzkum. 
Učení venku je názornější, zlepšují se 
vzdělávací výsledky, roste motivace 
dětí k učení, posiluje se jejich zdraví – 
to jsou jen některé z jasných benefitů 
tohoto přístupu.
Přesto učení se venku, mimo třídu 
a budovu školy, není příliš rozšířeno. 
Učitelé a školy vydávající se cestou 
učení venku musejí překonávat řadu 
překážek, organizačních, metodických 
i legislativních. Tyto překážky se ne-
zdají tak velké, když znáte ty správné 
triky, jak se s dětmi venku učit a jak 
takovou výuku zorganizovat. 
Jsme tu proto, abychom vám s tím 
pomohli.

Inspirujte se, CO a JAK učit venku 
v různých předmětech. 
Seznamte se s učiteli a řediteli, kteří 
venku učí. 
Zjistěte, jaké pomůcky není třeba 
kupovat.
Přidejte se! Vyzkoušejte osvědčené 
aktivity pro učení venku. Přijeďte na 
seminář. Sdílejte také vaše příběhy 
a zkušenosti. Doporučte tyto stránky 
přátelům a kolegům. Pomozte nám, 
aby se každé dítě učilo a hrálo si 
v podnětném prostředí venku.

www.ucimesevenku.cz

Slova odborníků

Aleš Sedláček
předseda České rady dětí a mládeže, 
jeden z týmu ambasadorů podporují-
cích myšlenku učení se venku

Kolik hodin jsem musel prosedět na 
fyzice, abych viděl pokus s pákou a na-
kloněnou rovinou? Proč jsme raději 
nešli na houpačky? Abych se dozvěděl, 
že třením vzniká teplo? Proč jsme 
raději nešli rozdělávat oheň křesáním 



13

či třením dřev? Věren svému wood-
crafterskému přesvědčení se snažím, 
aby děti a mladí lidé měli možnost co 
nejvíce pobývat venku. Jsem moc rád 

za rozvoj lesních školek a klubů, stejně 
tak jako mě těší vzrůstající zájem 
o volnočasové spolky. Cítím také úkol 
podpořit školy, respektive učitele, kteří 

se domnívají, že moudro světa není 
uzavřeno ve zdech školy.

Justina Danišová
metodička v TEREZE, 
autorka www.svobodnahra.cz

Pozorování dětí při jejich objevech, 
hrách a učení venku mi dává každý 
den důkazy, jak ohromná příležitost 
pro rozvoj studentů, malých dětí i nás 
učitelů, nabízí nejen příroda, ale také 
centra plné domů, architektury i nové 
městské divočiny. To vše jsou učebny, 
které startují u dětí víc zájmu, otázek 
i vnitřní motivace. 
“Nature is not a place to visit. It is 
home.” (Gary Snyder)

-red-

pro náhradní rodinnou péči, kde za-
jišťuji program pro děti. Práce s dětmi 
mě naplňuje ve všech ohledech. 
Snažím se dělat veškeré akce tak, aby 
na prvním místě byl dětský úsměv – 
to je má největší motivace. Myslím si, 
že smysluplné trávení volného času 
je velmi důležité. Když se dítě najde 
v našich akcích, mám z toho vždy 
obrovskou radost. Snažím se předávat 
dětem a mladším vedoucím to, co 
mě jako dítě bavilo a co si myslím, že 
je důležité. Náš oddíl mi mnohé dal. 
Mimo jiné i mé profesní směřování. 
Mým snem je být dobrým a zkuše-
ným školním psychologem a pracovat 
s jednotlivci i s třídními kolektivy.

Při jaké příležitosti jsi dostal svůj 
poslední Březový lístek a co to pro 
tebe znamená?                                          
                                                                                               
Svůj poslední Březový lístek jsem 
dostal zrovna včera (30. 8. 2017) na 

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.

Jan Hilšer – „Jeník“  
(4. stupeň – žlutý BL)

V jaké organizaci působíš, co s dětmi 
děláš a co tě na práci s dětmi baví? 

Mou mateřskou organizací jsou Duha 
Klubáci ve Frenštátě pod Radhoštěm, 
kde působím jako předseda. Jsme 
tábornický oddíl, který se každý týden 
schází na oddílových schůzkách, každý 
měsíc vyjíždíme na různé víkendové či 
prázdninové akce a v létě pořádáme 
tři letní tábory. Také organizuji adap-
tační kurzy, školy v přírodě a nedávno 
jsem začal spolupracovat s Poradnou 

Letním Klubačení. To je akce, kterou 
každého půl roku pořádáme pro naše 
vedoucí a instruktory. Hrajeme hry, 
dáváme si zpětnou vazbu, řešíme 
technické záležitosti a udělujeme 
Březové lístky. Vzhledem k tomu, že 
náš oddíl má dlouholetou tradici, 
máme poměrně rozvětvenou Pyrami-
du Březových lístků. Čtvrtý stupeň má 
v současné době pět lidí, a z toho čtyři 
lidé udělali v minulosti obrovský kus 
práce a v současné době již nejsou 
aktivní. Mám neskutečnou radost, 
že mám tu čest se mezi ně zařadit. 
Březový lístek pro mě znamená velké 
a důstojné ocenění za práci nejen 
s dětmi, ale i pro oddíl a má pro mě 
velkou váhu. 
Snažím se poselství BL šířit dál mezi 
naše vedoucí. BL je pro mě ocenění, 
které říká, že to, co děláme, má smysl 
a přesah.

připravili 
Kateřina Palová a Jan Burda

foto z archivu respondenta

Informace a pravidla udělování BL
 naleznete na adrese 

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

Březové 
lístky
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Výsledky šetření 
ČRDM:
tÁbory 
2016–2017 
Česká rada dětí a mládeže provedla na podzim roku 
2016 a na jaře roku 2017 šetření ohledně letních táborů 
pro děti a mládež. Jeho cílem bylo zhodnotit data o reali-
zovaných táborech v roce 2016 a učinit odhad trendu 
v pořádání táborů v roce 2017. 

Kromě základních statistických dat o táborech zkoumalo 
šetření také vybrané údaje o táborech, které aktuálně 
zajímají rodiče účastníků.
„Za ideální stav považuji, pokud se dítě účastní tábora, 
který je vyvrcholením celoroční činnosti. Jede do přírody 
s kamarády, se kterými se vídá během celého roku při 
společně podnikaných aktivitách. Mohou tak navazovat 
na společně sdílené zážitky a na to, co se na schůzkách 
a výpravách naučili. Šetření i letos potvrdilo jasný trend. 
Jednoduché stanové tábory v přírodě jsou stále žádané 
a účastní se jich většina dětí. Nenechme se přesvědčit 
marketingovými sděleními, že děti je potřeba zaujmout 
moderní technikou nebo exotickými destinacemi. Parta 
kamarádů ve stanu u vody je stále v kurzu!“ konstatuje 
s radostí výsledky šetření Aleš Sedláček, předseda ČRDM.

Okruh respondentů byl rozdělen do tří základních skupin 
dle typu pořadatele na:
1. Spolky 
2. Dětské domy mládeže (DDM) a Střediska volného času 
(SVČ)
3. Komerční subjekty (CK, agentury, firmy)

V rámci průzkumu bylo osloveno celkem 131 spolků 
a 288 DDM a SVČ. Komerčních pořadatelů bylo osloveno 
31 v kombinaci těch největších, středních i menších.
Celkově tak šetřený vzorek zahrnuje údaje o 3 675 tábo-
rech, kterých se zúčastnilo 118 937 účastníků. 
Kvalifikovaným odhadem lze počet všech realizovaných 
táborů na našem území určit na 4 500 až 5 000 táborů. 
Zkoumaný vzorek tak představuje 70–80 % všech realizova-
ných táborů, což zajišťuje jeho vysokou reprezentativnost.

Tábory jednotlivých typů pořadatelů se liší především 
v ceně. Cena je kalkulována na deset dní, což je také 
průměrná délka pořádaných táborů. Průměrná cena 
desetidenního tábora pořádaného spolkem dětí a mládeže 
je 2 557 Kč, DDM či SVČ je to 3 295 Kč a průměrná cena 
komerčního tábora činí 3 915 Kč. Celková průměrná cena 
všech táborů ve zkoumaném vzorku je 3 256 Kč. Nutno 

podotknout, že vyšší cena neznamená vždy nutně vyšší 
kvalitu, záleží na vstupních nákladech jednotlivých táborů. 
Ty zahrnují zejména náklady na odměnu vedoucím, které 
většinou nejsou nutné u spolků, neb je vedou dobrovolní-
ci. Také záleží na zajištění programu, který bývá u komerč-
ních táborů dražší, protože zahrnuje specifickou náplň 
– koně, počítače, kapely… Zároveň nelze říci, že tábor za 
2 000 Kč není kvalitní, neboť je zaměřen na jiný typ zážitku 
(týpí, les, louka), který tedy nevyžaduje vysoké náklady 
na nájem, materiál, techniku, případně vedoucí, neboť na 
tomto typu táborů výrazně převažují dobrovolníci.

 
Průměrná délka táborů u jednotlivých organizací se 
pohybuje od 7 do 14 dnů. To znamená., že zvláště spolky 
pořádají i tábory s délkou kolem 20 dnů. Naopak u DDM 
a SVČ se objevují i tábory na 5 dnů. 
Průměrná délka tábora se pohybuje kolem 10 dnů.

Průměrný počet účastníků na táboře se příliš neliší u spol-
ků a DMM a SVČ, činí 31, resp. 32 účastníků. U komerč-

naše téma
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ních subjektů je průměrný počet účastníků 45, což je 
nezbytné k zajištění jejich rentability. 
Průměrný počet účastníků je 32.

 
Celkový podíl táborů s ubytováním ve stanu tvoří 71 %. 
V chatkách, chatách, budovách či jejich kombinaci je tak 
pořádáno 29 % táborů. Značný rozdíl však vykazuje toto 
procento, pokud přihlédneme k typu pořadatele, u spolků 
výrazně převažuje stanový typ táborů. 

Stále převládají tradiční tábory (program spojený s poby-
tem v přírodě) – celkově 85 % táborů (u spolků je to do-

konce 91 %, u DDM a SVČ 57 %, u komerčních je to 30 %).  
Zbytek (15 %) táborů je tzv. speciálních (nebo trendových 
– program zaměřený na video, youtube, balet, jezdectví, 
paintball…) či příměstských. 

Pokud jde o trendy v počtu pořádaných táborů a počtu 
účastníků na táborech v letech 2016 a 2017, pak lze z vý-
sledků konstatovat, že se meziročně tyto údaje nezmění. 
Rozdíly v těchto počtech – již realizovaných v roce 2016 
a odhadovaných pro rok 2017 – se drží v rozmezí statistic-
ké chyby, lze tedy konstatovat, že dosahují 100 %.

Analytické centrum ČRDM               

naše téma

    
    

Průměrný tábor CELKEM Spolky DDM a SVČ Komerční

počet účastníků 32 31 32 45

délka tábora (dní) 10 10,4 8,0 10,5

cena v Kč za desetidenní tábor 3 256 2 557 3 295 3 915

tj. Kč/den 326 256 330 392

ve stanu 71% 82% 22% 32%

v chatě, budově 29% 18% 78% 68%

program tradiční v přírodě 85% 91% 57% 30%

speciální (youtube, balet, jezdectví, paintball…) 15% 9% 43% 70%

Jak je to s používáním mobilů na táborech?

Dříve bylo normální poslat dítě na 14 dní na tábor a vy-
měnit si s ním jen pár pohledů. Dnes mají rodiče problém 
nechat dítě na táboře bez mobilu. Podle průzkumu České 
rady dětí a mládeže jen na pětině táborů děti mobil vůbec 
nepoužívají, stejný počet je naopak dětem dovoluje bez 
omezení. 
Na šedesáti procentech táborů mohou děti mobil používat 
jen v předem stanovenou dobu.
O trochu snazší situaci mají tábory, které pořádají skauti 
a další oddíly, kam děti chodí celý rok, a rodiče se tak s ve-
doucími dobře znají. Zákaz mobilů jich podle průzkumu 
využívá čtvrtina.



16

Ročně se ve světě koná několik set 
workcampů, krátkodobých dobrovol-
nických projektů, na které se sjíždějí 
nadšenci z různých zemí. 

V Tamjdemu jsme 
letos uspořádali pět 
takových projektů 
na pomoc rozmani-
tým českým nezis-
kovkám, a více než 
třicet dobrovolníků 
ze zahraničí se tak na nějakou dobu 
stalo součástí jejich života. Zapojili 
se do manuálních úkolů v organizaci 
provozující hiporehabilitaci, v pout-
ní vesnici Neratov, biostatku Valeč, 
barokní Lodžii a komunitním centru 
Benediktus. 

Léto jsme začali projektem na Olo-
moucku, v organizaci Ryzáček, do 
kterého se vydala parta dívek ze všech 
koutů světa. Dobrovolnice z Thaj-
ska, Portugalska, Mexika, Slovenska 
i Čech vyrazily poznat hiporehabilitaci 
a horsemanship, pomáhat s údržbou 
areálu a drobnými manuálními pra-
cemi. Kromě studijní a pracovní části 
workcampu si užily výlet do nedaleké 
Olomouce, kde ochutnaly tvarůžky 
ve sladkém podání a poznaly město 
očima lidí bez domova. 

I na dalším workcampu se sešly samé 
dívky, tentokrát všechny z Evropy, 
a společně strávily týden na organické 
farmě ve Valči. Tam pomáhaly s opra-
vou a zdobením karavanu v organizaci 
AREA VIVA. Navíc zvládly zkonstruovat 
i úložný systém do kuchyně. Kromě 
toho se věnovaly také farmaření. 
Zkusily si dojení a nahánění oveček, 
tvorbu jogurtu, sýrů, brynzy, práci 
v sadu a se včelami. Pro všechny to 
byla nezapomenutelná zkušenost, při 
které se navíc i náramně bavily. 
Přidanou hodnotou všech workcampů 
je ovšem sebepoznání a seberealiza-
ce, na čemž si v Tamjdemu zakládá-
me. To platí nejen pro dobrovolníky, 
ale především pro vedoucí těchto 
projektů. 
Svou silnou zkušenost výstižně shrnu-
la campleaderka Tereza: „I když jsem 
na farmě ve Valči byla občas mrzutá 
nebo nespokojená z konfrontace 
s jinými životními styly, byla jsem tam 
šťastná. Workcamp mě naučil práci 
s lidmi, toleranci, pochopení a pokoře. 
Jsem vděčná za to, že jsem dostala 
šanci poznat, co ve mně je.“
Skupiny na dalších workcampech 
byly různorodější. Opravy barokní 
Lodžie a stavby chodníku se zúčastnili 
i lidé z druhého konce světa, stejně 
jako pomoci s oživením zajímavé vsi 

Zahraniční
dobroVoLníci 
českým neziskovkám 

naše téma
Neratov na česko-polských hranicích. 
Zvláště pro dobrovolníky z Mexika byl 
každodenní život na českém venkově 
neobvyklým zážitkem. Pro mnohé 
z dobrovolníků je workcamp také prv-
ní příležitost, kdy si zkusí práci s lopa-
tou nebo dlátem a poznají jinou práci, 
než na jakou jsou zvyklí z běžného 
života. Domů tak odjíždějí plni dojmů 
a zážitků, nejen z kulturní výměny, ale 
také z jiného životního stylu.
Pátý a poslední workcamp se konal 
v Benediktu, komunitním centru pro 
osoby s mentálním postižením upro-
střed Železných hor. Dobrovolníci zde 
měli šanci nejen manuálně pomoci se 
stavbou ohrady, ale především strávit 
čas s místními klienty, což byl pro 
všechny velmi emotivní zážitek. Jak 
řekla Goshia, účastnice z Polska: „Ten-
to projekt mi změnil život. Dlouhou 
dobu jsem hledala, kterým směrem 
se chci vydat a po tomto workcampu 
nemám pochyb. Tohle je přesně to, 
čím chci naplnit svůj život.“

Podobná vyjádření dodávají celé naší 
organizaci motivaci v těchto projek-
tech pokračovat. Workcampy umož-
ňují dobrovolníkům cestovat, pozná-
vat cizí země a zlepšovat své jazykové 
schopnosti. Co nás ovšem těší nejvíce 
je, když v dobrovolnictví nebo v poslá-
ní neziskové organizace najdou sami 
sebe. Workcampy tak mají neuvěřitel-
ný přínos pro všechny zúčastněné.

Díky spolupráci s Tamjdemem věno-
vali letos dobrovolníci výše zmíněným 
organizacím neuvěřitelných 1 140 
hodin práce. 
Nadto vznikla důležitá pouta a přátel-
ství, jak mezi organizacemi a dobro-
volníky, tak účastníky navzájem. 
V Tamjdemu se těšíme na příští rok, 
kdy poznáme další akční dobrodruhy 
a zajímavé projekty v neziskovkách po 
celém Česku.

Za Tamjdem, o.p.s. Eva Perútková 
foto Tamjdem
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Skauti opět pluli
přes
tři jezy 

Závod Napříč Prahou – Přes tři jezy je 
tradičním vodáckým závodem i jedi-
nečnou příležitostí k překonání jezů, 
které se pro veřejnost otevírají právě 
jednou ročně u příležitosti závodu. Le-
tošní ročník se konal 28. září. Startova-
lo se z levého břehu Vltavy na Císařské 
louce, cíl byl na levém břehu ostrova 
Štvanice. Na trati jsou tři jezy s voro-
vými propustmi obtížnosti WWII. 
Zajímavosti? Letos se závodu zúčastnil 
historicky nejvyšší počet závodních 
posádek – 197. V propusti Staroměst-
ského jezu bylo napočítáno 1266 
projíždějících plavidel a rozhodčí 
u Karlova mostu zaznamenali pouhých 
32 zalitých nebo cvaklých lodí.

redakce
foto Václav Štěpán (1,2,4,5,7), 

Káča Hejduková (3), Terka Veselá (6)
www.3jezy.skauting.cz
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MeMoranduM  ČrdM
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vyjádření, o sejmutí odpovědnosti za 
očkování dětí, přijatých na zotavovací 
akci, z pořadatelů – ať už jimi jsou 
učitelé nebo dobrovolní vedoucí – či 
třeba o znovuvytvoření sněmovního 
podvýboru pro mládež, který ve stá-
vající struktuře dolní komory českého 
parlamentu citelně schází.
Fakt, že jako první z letos oslovených 
politiků podepsal výše uvedené 
memorandum právě šéf STAN, je tak 
trochu signifikantní. Petru Gazdíkovi 
totiž už v roce 2008 – coby staros-
tovi obce Suchá Loz – udělila ČRDM 
svoji výroční Cenu Přístav. Zmíněné 
ocenění náleží těm představitelům 
státní správy a samosprávy, kteří se 
mimořádně a nad své rutinní pracovní 
povinnosti věnují podpoře mimoškolní 
výchovy dětí a mládeže. 

9. října 2017 podepsal memorandum 
i předseda strany TOP 09 Miroslav 
Kalousek. 

TOP 09 je tak zatím druhou stranou, 
která obsah zmíněného dokumentu 
(do předání tohoto čísla Archy tiskár-
ně, pozn. red.) posílila svojí autoritou.
Do malostranské pracovny Miroslava 
Kalouska se ke zhruba půlhodinovému 
otevřenému jednání dostavili předse-
da ČRDM Aleš Sedláček, jenž memo-
randum spolupodepsal, a předseda 
Asociace TOM a člen pracovní skupiny 
Stát Tomáš Novotný. S lídrem TOP 

ČRDM žádá osm politických stran o povolební podporu 
spolkové činnosti ve prospěch dětí a mladých lidí

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) se písemně obrátila na 
některé z politických stran a hnutí, kandidujících v nadchá-
zejících parlamentních volbách, se žádostí, aby se memo-
randem zavázaly k podpoře činnosti spolků sdružujících 
děti a mladé lidi.
Texty memoranda spolu s průvodními dopisy zamířily kon-
krétně ke špičkám těchto politických uskupení (abecedně 
řazeno): ANO 2011, Česká pirátská strana, Česká strana 
sociálně demokratická (ČSSD), Křesťanská a demokratická 
unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL), Občanská 
demokratická strana (ODS), Starostové a nezávislí (STAN), 
TOP 09 a Strana zelených (SZ).
„Budeme rádi, když nám v této věci pomůžete. Učinit tak 
můžete podpisem přiloženého memoranda. Předkládáme 

Vám ho jako promyšlený celek, soubor problémů, které 
trápí mladé skauty, woodcraftery, táborníky, turisty, děti 
a mládež z křesťanských spolků či pionýry. Pokud by však 
pro Vás dílčí formulace v memorandu byla nepřijatelná, 
je možné ji po dohodě s námi formulovat jinak,“ stojí mj. 
v průvodním dopise, který za ČRDM podepsali její před-
seda Aleš Sedláček a předseda Asociace TOM ČR a člen 
pracovní skupiny Stát Tomáš Novotný.

Možnosti kýžené povolební podpory spolkové činnosti 
ve prospěch nejmladší generace spatřuje ČRDM jednak 
v oblasti materiální (peníze), a jednak nemateriální (tvorba 
odpovídajícího legislativního prostředí, expertní konzultace 
apod.)

Celé znění memoranda publikují internetové stránky ČRDM 
(www.crdm.cz) a ADAM.cz (www.adam.cz)

První podpis má memorandum 
ČRDM o podpoře dětských spolků 
od hnutí STAN

Předseda hnutí Starostové a nezávislí 
(STAN) Petr Gazdík a předseda ČRDM 
Aleš Sedláček stvrdili 4. října t. r. svými 
podpisy Memorandum o podpoře čin-
nosti spolků sdružujících děti a mladé 
lidi. Samotnému podpisu bezpro-
středně předcházela krátká pracovní 
návštěva předsedy ČRDM v pracovně 
Petra Gazdíka ve Sněmovní ulici (Petr 
Gazdík je místopředsedou Poslanecké 
sněmovny, pozn.). Téma jejich hovoru 

se točilo kolem vybraných bodů obsa-
žených v memorandu – kromě jiného 
hovořili o financích, o problematice 
existence dětských stanových táborů 
v záplavových zónách, o kvantifikaci 
dobrovolnické práce a jejím peněžním 

Memorandum má první podpisy 
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z črdm

V Praze začaly 18. září 2017 seminá-
ře k podávání žádostí o státní dotace 
na rok 2018. 

Přesně ve 13 hodin se k zaplněnému 
sálu v budově SMOSK na Senovážném 
náměstí nesla slova přivítání – a vzá-
pětí následoval příval informací.
Přednášející zástupci MŠMT vysvětlo-

vali a upozorňovali účastníky semináře 
především na změny požadavků, na 
dokumenty, které je třeba k žádostem 
doložit a na změny fungování v sys-
tému ISPROM (informační systém 
odboru pro mládež MŠMT).
Podobné semináře se konaly v bě-
hem září dnech ještě v Brně, Ostravě 
a znovu v Praze. Semináře připravil 

odbor pro mládež MŠMT ve spoluprá-
ci s Českou radou dětí a mládeže.
Na seminářích byly účastníkům před-
staveny dotační programy pro NNO 
(novelizovaná verze pro rok 2018*) 
a elektronický informační systém pro 
vkládání projektů ISPROM.
Semináře byly určeny pro zájemce 
z řad nestátních neziskových organiza-
cí (NNO). 

Program seminářů:
– Programy státní podpory práce 
s dětmi a mládeží pro nestátní nezis-
kové organizace
na léta 2017–2020 (Mgr. Michal Ur-
ban, Ing. Jana Häcklová, RNDr. Helena 
Knappová)
– Představení hodnotících kritérií
– Informační systém ISPROM 
– Představení informačního systému
– Praktické ukázky systému pro zpra-
cování dotačních žádostí
– Prostor pro dotazy

Michala K. Rocmanová, ČRDM 
foto Jiří Majer

*Novelizovanou verzi dotačních pro-
gramů pro NNO pro rok 2018 si mů-
žete stáhnout v článku: http://www.
msmt.cz/mladez/podavani-zadosti-o-
statni-dotace-pro-rok-2018-1

seMinÁře 
k žádostem o dotace 

09 hovořili o politice, o vybraných 
bodech dokumentu i o širších sou-
vislostech spolkové práce s mládeží. 
Miroslav Kalousek se během debaty 
vyjádřil mj. v tom smyslu, že dospělí, 
kteří se ve svém volném čase v rámci 
mimoškolní výchovy věnují dětem 
a mladým lidem, si zaslouží „naši 
neskonalou úctu a vděčnost“.
Memorandum zahrnuje celkem sedm 

bodů, které se týkají různých oblastí, 
kupř. financí, zdravotnictví, kultury 
či životního prostředí. V detailech 
se jeho signatáři vyslovují třeba pro 
snížení administrativy a zvýšení právní 
jistoty spolků. Uznávají také, že v de-
mokratickém státě musí být povinnos-
ti vymáhány po odpovědných oso-
bách – a že vedoucí, učitel ani starosta 
nemohou být tudíž odpovědni za (ne)

očkování dítěte jedoucí na tábor či na 
školu v přírodě. Vyslovují se rovněž 
pro posílení transparentnosti nezis-
kového sektoru jako takového a za 
výmaz nečinných spolků z veřejného 
rejstříku.

Jiří Majer
foto autor

Celé znění memoranda publiku-
jí weby ČRDM (www.crdm.cz) 
a ADAM.cz (www.adam.cz). Na nich 
budou postupně přibývat informace 
o případných dalších „signatářských“ 
stranách a hnutích.
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Ve dnech 7.–13. září se uskutečnila 
již tradiční česko-izraelská výměna 
pracovníků z oblasti práce s mládeží. 

Tuto akci pořádá Česká rada dětí 
a mládeže a její izraelský protějšek 
(Rada hnutí mládeže v Izraeli) a cílem 
tohoto projektu je vzájemná výměna 
informací a zkušeností z práce 
s dětmi.

Za Českou republiku se této akce 
zúčastnilo celkem osm mladých 
dobrovolníků, kteří reprezentovali 
7 různých organizací – skauty, 
pionýry, tomíky i méně známé 
skupiny, jakými jsou Dětská tisková 
agentura, Mezinárodní cena vévody 
z Edinburghu a Erasmus Student 
Network.
Po přivítání přátel z Izraele 7. září 
a po dobrém obědě jsme se 
pustili do seznamovacích her 
a několikahodinové soutěže, během 
níž všichni poznali pořádný kus Prahy.
Další den jsme začali prezentací našich 
organizací a dobrý oběd v Příbrami 
jsme rychle strávili překonáním 365 
schodů na Svatou Horu. Zde pro 
nás byla připravená anglickojazyčná 
prohlídka této památky a poté jsme 
zamířili na návštěvu k příbramským 
skautkám, pro které si Izraelci 
dokonce připravili vtipnou hru, jež 

nakonec každého rozesmála.
V pátek večer jsme se shodli, že 
už jsme všichni poměrně unavení, 
především Izraelci, kteří od příletu 
neměli příliš mnoho času na 
odpočinek. Společně jsme tedy 
zahájili šabat, což je v judaismu den 
odpočinku. Po tomto společném 
rituálu mezi námi zavládla příjemná 
a pohodová atmosféra.
V sobotu jsme měli volný den, který 
se naši izraelští přátelé rozhodli strávit 
nakupováním.
Protože první tři dny výměny 
byly poměrně akční a pohybové, 
rozhodli jsme se v neděli zařadit na 

program více diskuzních aktivit. Brzy 
ráno se tedy s námi sešel izraelský 
velvyslanec, který s námi diskutoval 
o česko-izraelských vztazích, ale také 
jsme měli možnost mj. porovnat 
stav školství v obou zemích. Později 
jsme zamířili na prohlídku židovské 
čtvrti v Praze a odpoledne proběhla 
prezentace zbývajících českých 
organizací, během nichž jsme si 
mohli všimnout mnoha rozdílů 
mezi našimi systémy. Izraelci byli 
například velmi překvapeni tím, že 
u nás tyto organizace většinou vedou 
dobrovolníci: „Udělalo na nás velký 
dojem, jak moc jsou Češi ochotní 
dobrovolně pracovat pro mládežnické 
organizace. Velmi působivé je to, 
jak jsou pořádány letní tábory, které 
jsou založené na dobrovolné práci 
rodičů a rodin, které jsou členy 
mládežnických organizací,“ napsal Ziv 
o svých dojmech z výměny.
Další dva dny jsme strávili v Jižních 
Čechách, kde jsme navštívili Český 
Krumlov a České Budějovice. Kromě 
návštěv památek jsme si uspořádali 
český večer, během kterého jsme 
uspořádali kvíz o České republice, 
naučili se tancovat mazurku a zazpívali 
si české i izraelské písničky.
V úterý jsme se s našimi hosty 
zúčastnili na gymnáziu v Českých 
Budějovicích výuky angličtiny, kde si 
mohli popovídat s českými studenty 
o rozdílech mezi jejich a našimi 
školami. Po návštěvě gymnázia jsme 
si udělali výlet na zámek Hluboká nad 
Vltavou a po něm jsme se vydali opět 
ke skautům, tentokrát však vodním. 
U těch jsme si trochu více popovídali 
o tom, co to vlastně skauting je, 
zahráli jsme si několik her a nakonec 
jsme se vydali na projížďku lodičkami; 

Jak mladí izraeLci
poznávali ČR

ze zahraničí
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byla velkým zážitkem hlavně pro naše 
izraelské hosty.
„Moc se mi líbilo vidět rozdíly v životě 
v Česku a v Izraeli, například to, jaké 
jsou školy v Čechách a u nás v Izraeli,“ 
říká Ruth.
Po týdnu plném skvělých večeří 
v restauracích, jsme si tentokrát 
objednali pizzu, kterou jsme snědli 
ve vlaku. Společná cesta domů nám 
utíkala velmi rychle. Většina z nás byla 
sice velmi unavená a někteří i usnuli, 
ale zbytek si většinu času povídal. Po 
týdnu stráveném spolu se z nás stali 
dobří přátelé, panovala mezi námi 
skvělá atmosféra, a tak jsme se cestou 
do Prahy hodně nasmáli.
Středa byla ve znamení loučení. 
Sešli jsme se ráno, abychom získali 
„zpětnou vazbu“ na proběhlý týden, 
na to, co se povedlo i nepovedlo. Poté 
se s námi rozloučila část izraelské 
delegace, kterou ještě čekaly další 
cesty po Česku a po Evropě. Se 
zbytkem jsme se potom vydali na 
Vyšehrad, do kavárny a nakonec na 
náš poslední společný oběd tady 
v Česku.
Sice jsme tomu nemohli uvěřit, ale 
nakonec opravdu přišel čas, abychom 
se rozloučili i se zbylými členkami 
izraelské delegace. Někteří z nás ještě 

Za český tým mohu říct, že i my jsme 
si výměnu moc užili a už se těšíme 
na listopad, kdy pojedeme do Izraele 
a navštívíme místní mládežnické 
organizace.

Tereza Matoušová, 
Dětská tisková agentura

foto Marek Krajči
Projekt je realizován s podporou 
Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy.

doprovodili děvčata na letiště, kde 
bohužel nakonec čekala několik hodin 
na zpožděné letadlo. Věřím, že tato 
nepříjemnost na konci jim však pobyt 
u nás příliš nezkazila.
„Všichni jsme si tuto část výměny 
v České republice moc užili 
a jsme velmi rádi, že jsme se této 
mezinárodní výměny zúčastnili,“ 
prohlásil Ziv za celou izraelskou 
delegaci. 

ze zahraničí

Jsou jimi Petra Sýkorová (23 let) 
a David Ulvr (19 let)

Studenti Právnické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze Petra Sýkorová a David 
Ulvr se podpisem smlouvy oficiálně 
stali novými Mladými delegáty do 
OSN.
Stalo se tak na počátku čtyřhodino-
vého zaškolovacího setkání konaného 
21. srpna 2017 v prostorách České 
rady dětí a mládeže (ČRDM). Nyní 

ČRDM má nové 
MLadé deLegÁty 
do osn

čeká nové delegáty řada dalších 
příprav. Mají se zkontaktovat se Stálou 
misí v New Yorku a podrobně se 
seznámit s plány i programem jejich 
pobytu na říjnovém Valném shromáž-
dění OSN. Potřebují si rovněž připravit 
proslov, nastudovat aktuální verzi 
rezoluce o mládeži…
...A již 25.–27. 8. se zúčastnili konfe-
rence European Youth Forum’s UN 
Advocacy Meeting 2017 v Bruselu. 
Oba jsou skvělí a věříme, že českou 
mládež budou zastupovat na jedničku.
„Jsem neuvěřitelně nadšená a zvě-
davá! Za tuto příležitost jsem velmi 
vděčná,“ svěřila se Petra. A David na 
její slova navazuje ve stejném duchu: 
„Možnost reprezentovat Českou 
republiku a mladou generaci na půdě 
OSN je pro mě velká čest a zároveň 
zodpovědnost.“
Oběma novým delegátům gratuluje-
me...

ČRDM
foto Jiří Majer
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Na slevové procházce Pasekou
Nakladatelství Paseka, založené 9. prosince 1989, se inspi-
rovalo dílem grafika, malíře, spisovatele a mystika Josefa 
Váchala, který pojímal knihu jako umělecký artefakt. I přes 
výraznou proměnu nakladatelského profilu a rozšíření 
celkového edičního záběru na současnou českou i překla-
dovou prózu, dětské knihy, komiksy, kvalitní publicistiku 
a další žánry zůstává Paseka věrná svým „váchalov-
ským“ základům. 
U Paseky jsou doma Lichožrouti, Petr Šabach, Alice Munro-
ová, Vladimir Nabokov, Hilda, Záleskautky, Iva Procházková 
nebo Salman Rushdie.

Držitelům karet EYCA je poskytována v rámci interneto-
vého obchodu: www.paseka.cz sleva 30 % na kompletní 
knižní nabídku Nakladatelství Paseka. 
Při objednávce zboží je třeba zadat heslo eyca.

S kopretinou ve znaku
Vyrazte si do přírody v pohodlném volnočasovém oblečení 
s kopretinou. Rejoice flowers manufactury je česká znač-
ka, která je na trhu již devatenáctým rokem. 
Pod rukama šikovných lidí vznikají na Vysočině evergree-
ny i nové produkty této české značky. Filosofií Rejoice je 
nabídnout zákazníkovi kvalitní výrobek, který splní všechna 

jeho očekávání a nároky. Standardem všech výrobků jsou 
kvalitní a prověřené materiály, technická propracovanost 
a nápaditý design, který v sobě snoubí funkčnost a záruku 
originality.

10% slevu může uplatnit každý držitel karty EYCA, a to 
jak v kamenném obchodě v Batelově, tak na oficiálním 
e-shopu www.rejoice.cz. 
Sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží.

7 % z ceny dolů 
na všechno zboží s logem Albi
Albi znám, napadne většinu z vás, kteří zavadí pohledem 
o tento EYCAtip.
Koho to ale nenapadne, tak tomu zkusíme napovědět:
Albi, to jsou milé, vtipné a nápadité dárky, zábavné spo-
lečenské hry nebo praktické doplňky od tradiční české 
firmy. To vše, a ještě mnohem více najdete v síti devate-
nácti značkových prodejen Albi po celé České republice 
a samozřejmě také na internetu www.albi.cz.

S kartou EYCA je vám při nákupu nezlevněného Albi-zboží 
k dispozici sleva 7 %, na jednotlivých kamenných prodej-
nách stačí prokázat se platnou kartou EYCA. 
V rámci e-shopu Albi pak stačí, když si vybrané zboží uložíte 
do košíku a vyplníte slevový kód: EYCA7.
Jak jednoduché J

Marek Kráčmar
foto archiv EYCA

ze sVěta
EYCA 
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Jiří Drahoš 
fyzikální chemik, v letech 
2009–2017 předseda Aka-
demie věd ČR, kandidát na 
prezidenta České republiky

Tento způsob léta zdál se 
mi poněkud hektický, ale 
současně šťastný J. Těžko 
vybrat jeden zážitek, když 
člověk během pár týdnů na-
vštíví řadu regionů a potká 
stovky zajímavých a inspi-
rativních lidí. Něco konkrét-

už nějak nemusím J 
Sympatickou kuriozitou 
je, že původní pořadatelé 
nedávno předali otěže celé 
akce svým dětem. Díky 
tomu vzniklo cosi vpravdě 
multigeneračního. Na okraji 
pódia tak posedávají zhusta 
děti dětí, které tam seděly 
před dvaceti lety… 
A pokud bych měl uvést ješ-
tě jeden zážitek, tak z tvrze 
Žumberk v Novohradských 
horách jsme si jako suve-
nýr přivezli CD kapely The 
Rozladěn. Pan kapelník tam 
dělá kastelána. Vůbec jsem 
netušil, že tahle underg-
roundová parta ještě hraje. 
A tak už asi čtrnáct dní 
neposlouchám v autě skoro 
nic jiného.

foto archiv J. Drahoše 
a Ben Skála, Benfoto.cz

ního bych ale přece jen rád 
zmínil: setkání s našimi dob-
rovolníky ve Žlutých lázních. 
Stojím před nimi a rozlepuji 
obálku, vedle mě manželka, 
za mnou můj tým, nikdo 
ani nedutá. Pak oznamuji 
počet nasbíraných podpisů 
– 78 321 – a tři stovky lidí 
jásají spolu s námi. Jim patří 
mé velké díky. Nejen za ty 
podpisy, ale taky za léto, na 
jaké jen tak nezapomenu. 
Jsme v tom spolu.

Jaromír František Palme – 
Fumas 
hudebník a výtvarník

Těch zážitků bylo urči-
tě více. Nejčerstvější je 
však z festivalu Otevřeno 
v Jimramově. Jezdíme tam 
s rodinou a občas i s kape-
lou (Původní Bureš) už víc 

jak 20 let. Festival je pro 
nás vždy takovým pěkným 
koncem léta (i když i to léto 
babí, které pomalu přichází, 
nemusí být k zahození). 
Nebudu se rozepisovat, 
kdo všechno tam hrál (mne 
potěšily kapely Zuby Nehty, 
Hluchý Hugo, Longital, 
Memory band či divadlo 
Havlovy kraťasy…). Festival 
je spíše menší a s výrazně 
přátelskou atmosférou. 
Co víc chtít! Velké festivaly 

Z knihovničky 
PortÁLu

anketa: O jaký zajímavý zážitek Vás obohatilo letošní léto?

Nakladatelství Portál vydává již 27 let příručky, které 
pomáhají rodičům, vychovatelům, učitelům i vedoucím 
oddílů a kolektivů dětí  a mladých lidí. Tentokrát vybírá-
me dva letošní tituly z poslední doby.

Jak přežít, když se často bojím
Naše nálada se neustále 
mění, jako na houpačce. Ni-
kdo z nás není neustále šťast-
ný. Každý si někdy prochází 
různými starostmi a obavami. 
Někdy se ale stane, že nás 
strach a úzkosti úplně pohltí. 
Bojíme se trapasu nebo že se 
s námi druzí nebudou bavit, 
a nevíme si s tím rady. 
Také se ti to stává? A chceš 
s tím něco udělat? 
Kniha psychoterapeutky Lucie 
Bělohlávkové Jak přežít, 
když se často bojím pomůže 

pochopit dětem i rodičům, že podobně se občas cítí každý. 
Naučí, jak pracovat s otravnými myšlenkami a najít cestu 
ven z bludného kruhu...

(Ilustrace Libor Drobný, brož., 120 stran, 199 Kč)

Objevování dítěte
Autorka Maria Montessori 
začala svou pedagogickou 
dráhu úspěšnou prací s dět-
mi, které trpěly mentálním 
postižením. Docílila tehdy 
toho, že tyto děti složily 
zkoušku ze čtení a psaní 
jako děti bez postižení. Svou 
metodu pak uplatnila i ve 
vzdělávání zdravých dětí. 
Systém montessoriovské 
pedagogiky je v knize 
Objevování dítěte předsta-
ven jako výsledek autor-
čina hledání a ověřování 
nejvhodnějšího způsobu 
vzdělávání malých dětí ne-
jen ve školách a předškolních zařízeních, ale také v rodině. 
Vychází z poznávání potřeb malého dítěte, učí rozvíjet jeho 
přirozené schopnosti a smyslové vnímání. 

(Překlad Vladimíra Henelová, brož., 352 stran, 429 Kč)

www.portal.cz
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