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Možná jste tuto větu v dětství slýchali. 
Možná, že se dnes tato fráze už nepo-
užívá, a proto připomínám, že jí bylo 
označováno dítě mírně zlobivé, taková 
vykutálená potvůrka, roztomilý sígr.
Každopádně pokud bylo takové číslo 
v kolektivu dětí (třídě, partě, oddíle), 
tak jste si ho zapamatovali. A myslím 
si, že o to nám ve spolcích dětí a mlá-
deže jde – vnímat individualitu kaž-
dého, podporovat a rozvíjet ji, aby až 
naši svěřenci vyrostou, byli svébytnými 
osobnostmi. Zkrátka aby zůstali těmi 
čísly a ne pouze jedním z řady čísel.
Proto když se třeba někde dočtete, 
že ČRDM sdružuje přibližně 250 000 
členů ve svých členských organizacích, 
tak vězte, že je to hodně, ale není to 
masa, je to pro nás 250 000 individuí, 
tedy oněch čísel z našeho nadpisu.
Chápu, že statistická data jsou důle-
žitá, o něčem vypovídají, nehledě na 
to, že mě baví. Nejvyužitelnější jsou 
zřejmě pro sledování trendů. A z těch 
můžeme vyčíst, že tvrdá data nás mo-
hou někdy uklidnit – vrátit do reality 
z nafouknutých mediálních zpráv. Tak 
třeba bychom si mohli při sledování 
televizních reportáží myslet, že tábor 
bez výuky youtuberství už ani není 
myslitelný. Ale z nedávného výzkumu 
táborů, které provedlo Analytické 
centrum České rady dětí a mládeže 
(ČRDM) vyplynulo, že 85 % táborů je 
stále zaměřeno na tradiční program 
– tedy pobyt v přírodě, u spolků je to 
dokonce 91 %. 

Smysl má také např. statistika pojist-
ných událostí – můžeme se pak jako 
organizátoři poučit z informace, že 
nejvíce úrazů na táboře se odehraje 
při hře v přírodě, o něco méně na 
sportovišti a při noční hře je to pak 
prakticky statistické minimum. Noční 
hře totiž věnujeme asi důkladnou pří-
pravu… Mohli bychom se tedy zaměřit 
právě na aktivity, které nesou zmíněné 
největší statistické riziko úrazu.

Pokud budeme používat statistická 
data jako impulzy k rozvoji a zlepšo-
vání naší práce s dětmi a mládeží, 
případně k prosazování zlepšení pod-
mínek (legislativních, finančních…) pro 
ni samotnou, pak nám mohou dobře 
sloužit. Proto je dobré je sbírat a vy-
hodnocovat. Nikdo asi nemá radost 
z přílišného vykazování a zbytečné 
byrokracie, proto je nutné si vymezit, 
která data chceme sledovat a jak efek-
tivně je využívat. Především však musí 
zůstat ve středu naší pozornosti ono 
individuální „číslo“ – dítě, jemuž díky 
těmto statistickým číslům dokážeme 
připravit program, který ho bude ne-
jen bavit, ale pomůže mu k harmonic-
kému rozvoji celé jeho osobnosti. 

Jaroslav V. Hynek, 
YMCA v České republice 

a Analytické centrum ČRDM

ilustrační foto Tomáš Rozum Tkáčik, 
Junák – český skaut
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Na dobrovolnických akcích Hnutí 
Brontosaurus se přesně ukazuje, že 
jakmile se spojí spousta drobnějších 
dobrých skutků, výsledný dopad je 
značný. 
Když člověk vyrazí na víkendovku 
a s partou dalších deseti lidí pár hodin 
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denně kosí louky nebo opravuje zdi, 
nemusí se to na první pohled jevit 
jako žádná velká pomoc. Ale když se 
pak podívá na těch 115 108 hodin, 
které dohromady naši dobrovolníci 
odpracovali, uvědomí si, že stačí, aby 
každý občas přiložil ruku k dílu, a pří-

Ono se to nasčítá! 

erasmus Student 
Network hlásí…  

naše téma
roda i památky začnou pod rukama 
(někdy doslova) vzkvétat. (Čísla v tom-
to článku jsou z roku 2016, neboť rok 
2017 se vyhodnocuje. Veškerá data 
jsou k nahlédnutí ve výroční zprávě 
HB, pozn. aut.) Celkově se tak poda-
řilo dobrovolnicky odvést práci, jejíž 
hodnota přesahuje 15 milionů Kč!
To, že pomáhat přírodě nejezdí naráz 
stovky lidí, Brontosaurus vyvažuje 
počtem akcí: za jeden rok stihne cca 
75 víkendovek a přes 50 letních akcí 
a táborů. Výhodou mnoha akcí Hnutí 
Brontosaurus je právě jejich komor-
nost, díky níž se za pár hodin všichni 
účastníci pořádně seznámí, během 
zážitkových a vzdělávacích programů 
dostane každý příležitost k seberoz-
voji a neodjíždí s pocitem, že se „jen“ 
účastnil dobrovolnické akce, ale že si 
z ní opravdu něco odnesl.
Hnutí Brontosaurus působí v celkem 
150 lokalitách po celé České republice 
a také na několika místech v zahraničí. 
Ať jde o pomoc podmáčeným loukám, 
lužním lesům, hradům a zámkům, 
záchranné stanici pro zvířata nebo ně-
kterému z českých ekocenter, ukazuje 
se, že když se za dobrým účelem spojí 
hodně lidí, nemusí makat 20 hodin 
denně, aby byl vidět výsledek.

Lukáš Wiesner, 
Hnutí Brontosaurus

foto Hnutí Brontosaurus

V organizaci 
Erasmus Stu-
dent Network 
Česká repub-
lika z. s. (ESN 
CZ) se věnuje-

me převážně přijíždějícím zahranič-
ním studentům. V ČR jsme pomohli 
9 971 z těch, kteří přijeli na 19 růz-
ných univerzit v 11 městech. Našich 
774 dobrovolníků při tom spolupra-
covalo s 31 zahraničními odděleními, 
přičemž s prvními kroky v novém, 
neznámém prostředí pomohlo přijíž-
dějícím dalších 2 717 českých studen-
tů. Během celého akademického roku 
jsme pak pro své zahraniční kolegy 
organizovali 234 výletů, 116 sportov-
ních, 257 kulturních a 156 sociálně 
prospěšných aktivit.

Michael Hartman, 
prezident ESN CZ

foto Erasmus Student Network ČR
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mezníky práce 
s hasičskou 
mládeží

naše téma

Počátek práce s mládeží u dobrovol-
ných hasičů spadá do samých počátků 
organizovaného dobrovolného hasič-
stva u nás. První sbory dobrovolných 
hasičů vznikaly od poloviny 19. století 
a již na přelomu století dvacátého  
začaly v hasičských sborech vznikat 
jinošské hasičské družiny nebo čety. Rozvoj skupin dětí 
a dorostu je patrný zvláště od roku 1934, kdy byl v celém 
státě kladen důraz na brannou výchovu. Dorost – chlapci 
i dívky – byl rozdělen na věkové kategorie 6–14 a 14–17 
let, byla rozvíjena pořadová výchova, tělesná a branná 
výchova, hasičská a samaritánská výchova, rekreace. 
A jak šel vývoj dále?

1945  - ustavení dorostové komise k získávání mladých pro 
hasičskou práci. Spolupráce se skupinami Svazu českoslo-
venské  mládeže, především s jednotnou dětskou organi-
zací – Pionýrem.  Dětské a dorostenecké kolektivy praco-
valy právě prostřednictvím pionýrských oddílů nebo jako 
kroužky požární ochrany při školách.
1953  - vyhlášena soutěž pro mládež – požární útok pro 
mladé do 12 let a požární útok s vodou pro mladé nad 
12 let, dále běh na 60 metrů s překážkami a požárnická 
teorie. Tato soutěž s určitými obměnami trvala až do roku 
1972.
1956  - vydány Směrnice k ustavování zájmových kroužků 
požární ochrany – žáci byli rozděleni na kategorii mladších 
a starších; obsahové zaměření k základům prevence, histo-
rii požární ochrany, výcviku
1957  - v Bílých Poličanech se uskutečnil první běh letního 
tábora mladých požárníků ve věku 11–14 let, kde byly také 
předány první odznaky Mladý požárník. Ten mohly získat 

děti, které byly jeden rok členy zájmového kroužku, podaly 
přihlášku a do jednoho roku splnily všechny podmínky. Tím 
byl vytvořen určitý systém celoroční práce kroužků.
1961 - vydána Směrnice soutěže požárních družstev zá-
jmových kroužků požární ochrany při Pionýrské organizaci 
ČSM – mladí požárníci byly rozděleni do 4 kategorií podle 
pohlaví a věku a soutěžili v disciplínách – teorie, pořadový 
výcvik, běh na 3x50 metrů, požární útok.
1968 - Českým svazem požární ochrany byla zřízena sa-
mostatná organizace Mladý požárník. Netrvalo to však ani 
dva roky a statut samostatné organizace Mladý požárník 
byl zrušen a výchova mladé hasičské generace byla znovu 
začleněna pod jednotnou síť pionýrské organizace. 
1970  - vyhlášena tematická celostátní soutěž nazvaná 
„Pětadvacítka“, věnovaná 25. výročí osvobození naší vlasti 
Sovětskou armádou. Jednalo se o plnění dvaceti pěti zada-
ných úkolů z nejrůznějších oblastí.
1972 - vznik hry Plamen. Tehdy i dnes má naše hra stále 
stejné základní poslání: rozvíjí všestranné dětské znalosti, 
vědomosti a dovednosti a jako bonus přidává zaměření na 
toliko mezi mládeží ne až tak populární oblast technickou, 
v našem případě oblast požární ochrany. 
1986 - hra významně nabrala na své popularitě, což se pro-
jevilo zejména významným zvýšením počtu účastníků, což 
mělo za následek změnu postupového systému a zavedení 
obvodových kol.
1992 - v Praze se uskutečnilo poslední celostátní kolo Hry 
Plamen českých a slovenských mladých hasičů.
1996–1998 - byly mezi soutěžní disciplíny hry začleněny 
i disciplíny CTIF – štafeta a požární útok, které byly hasič-
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skou mládežnickou veřejností zpočátku přijímány s velkou 
nevolí. Zejména požární útok CTIF jako disciplína zaměřená 
na technickou zručnost, kolektivní součinnost a koordinaci 
celého týmu a v neposlední řadě na pořadovou přípravu. 
2010 - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska získalo 
od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy statut 
Organizace uznané pro práci s dětmi a mládeží na roky 
2010–2015, později prodloužený do roku 2020.
2014  - byl spuštěn Český halový pohár v běhu na 60 metrů 
s překážkami, tedy v disciplíně, která je ve hře Plamen 
zařazena jako nepovinná. Začínal s účastí 450 závodníků 
a ročníkem 2017 se vyšplhal na 1212 zúčastněných. 
2015 - SH ČMS zpracovalo Strategický plán rozvoje úseku 
mládeže, stanovující hlavní i dílčí strategické cíle práce 
s dětmi a mládeží. Hlavní cíle jsou: organizovaná mimo-
školní činnost a osobnostní rozvoj dítěte, zejména s ohle-
dem na utužování jeho zdraví a zvyšování fyzické zdatnosti 
s ohledem na budoucí působení v JSDHO (Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů obce). Právě zde poprvé přichází na 
scénu zásadní změna. Nové pojetí hry Plamen jako výchov-
ně-vzdělávacího programu mladých hasičů, kde se ote-
vřeně hlásíme i k její druhé části: systému fyzické přípravy 
mladých hasičů jako ryze sportovnímu odvětví a název Hra 
Plamen se v tomto případě stává jakýmsi pomyslným, leč 
účinným marketingovým nástrojem pro oficiální sportovní 
činnost v oblasti Hasičského sportu mládeže. Mezi dílčí 
strategické cíle úseku mládeže se poprvé v historii dostáva-
jí výchovné části: dobrovolnictví, participace, mezinárodní 
spolupráce v duchu národní hrdosti a budování tradic. 

Jaroslava Čečrdlová
foto archiv SH ČMS a Jiří Majer

aksm 

Pár slov a čísel 
z 6. Celostátního setkání mládeže, 
konaného 15.–20. srpna 2017 
v Olomouci

• přes 6500 zaregistrovaných 
účastníků
• 700 dobrovolníků ve více než 
35 pracovních týmech
• 120 přednášek
• 60 % žen a 40 % mužů
• průměrný věk necelých 19 let
• 2500 účastníků bylo také na 

Světovém dnu mládeže v Krakově 
2016

Marie Světničková
Asociace křesťanských spolků 

mládeže, z. s.
a Sekce pro mládež ČBK

foto z webu signály.cz
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chalupy 
tomíků v číslech

Asociace tomíků vlastní domy a do-
mečky po celé České republice. Mož-
ná jste je již někteří z vás s oddílem 
nebo sami navštívili, možná se na 
výpravu do jedné z našich základen 
teprve chystáte. Jste srdečně vítáni!

Zcela přesně je chalup patnáct a jme-
novitě to jsou: Broumov u Tachova, 
Dědov v Teplických stěnách, Dobrá 
Voda u Telče, severočeská Dubice 
a herberk Ferdinanda Dobrotivého 
(foto vpravo dole), Janov nad Nisou 
v Jizerských horách (foto nahoře), Ka-
menka v Oderských vrších, Mezhole-
zy u Kdyně, Oparenský mlýn v sever-
ních Čechách (foto vpravo), Polana ve 
Vsetínských vrších, jihočeský Pořešín, 
sázavský srub Psí zub (máme v proná-
jmu od TJ Sokol Malá Strana), Sloup – 
ubytovna, moravské Uherské Hradiš-
tě a Stříbrné Hory na Jesenicku.
Díky rezervačnímu systému, který 
běží na plné obrátky již od roku 2013, 
máme celkem přesný přehled o tom, 
kolik hostů naše objekty navštíví.
Pro zajímavost jsme sestavili malý pře-
hled chalup, které byly od 1. 2. 2017 
do 1. 2. 2018 nejvíc obsazované.  
Na místě prvním s počtem 3102 
osobonocí zvítězila chalupa v jizersko-
horském Janově nad Nisou. Populární 
jsou hlavně jarní a pololetní prázdniny.

Mlýn v Oparně v Českém středohoří 
obsadil příčku druhou s počtem 2598 
přespavších hostů. I tam si návštěvníci 
z mnoha spolků celoročně podávají 
dveře a správcovi Podroužkovi mají 
o společnost i práci postaráno.
V těsném závěsu na místě třetím je 
pak herberk Ferdinanda Dobrotivé-

ho, zrekonstruovaná továrnická vila 
z počátku 20. století, s počtem 2570 
člověkodnů.
Bramborovou medaili získává letní 
základna Dobrá Voda nedaleko Telče, 
kam přijelo přespat 2539 dítek a jejich 
vedoucích. Základna bývá obsazena již 
rok dopředu, místo je to na letní tábor 
přímo ideální – les za humny, rybníky, 
hřiště, ohniště, velká kapacita…
Na místě pátém, posledním v našem 
malém přehledu, je pak ubytovna 
ve Sloupu v Čechách. Zavítalo sem 
od února 2017 do začátku letošního 
února 2488 osob. Malebné okolí skal-
ního města, Modlivý důl nebo třeba 
novoborské sklárny lákají stále velké 
množství turistů, školních tříd i oddílů.

Milí čtenáři, snad vás přehled na-
šich chalup v číslech zaujal, snad vás 
nalákal i k návštěvě. Těšíme se na 
vás. Rezervaci si můžete udělat třeba 
hned na našich webových stránkách 
chalupy.a-tom.cz.

(za)
foto archiv Asociace TOM
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spolek 
v číslech?

Třeba i takhle, milá Archo. 

Odhadnete, kolik pekáčů a plechů na 
pečení našli správcové našich chalup 
v okolí horských chalup vlastněných či 
provozovaných asociací tomíků? Sa-
mozřejmě, že většinou po zimě, když 
sníh roztál... Pod svahy, svážky, pod 
dobře přístupnou střechou chalupy. 
Sic!
Neodhadnete. Tak snad jen napovím, 
že když k tomu přidáte nerezové po-
kličky drahých hrnců, klasické kotlíky 
či lopatky na smetí, ty ploché, na kte-
ré se vejde dětská prdýlka i dospělá…, 
je to číslo zrovna masivní. 

Tušíte, kolik lžiček, drobných blýska-
vých potěšení, která jsou ale nezbytná 
k míchání kávy, čaje či grogu, vylili naši 
návštěvníci s vodou z dřezů do jímek? 
Ano, existují ještě místa na světě, kte-
rá nejsou odkanalizována a musejí se 
vybírat šoufkem. A dřezy, ze kterých 
se musí nádoba vyndat a voda vylít do 
jímky.   A to byste nevěřili, kolik tam 
těch lžiček bývá!  Za ty roky chalupa-
ření dobrá stovka. Když se opláchnou, 
nic jim není. Ale vrátili byste lžičku 
z takového prostředí zpátky k cukříku?

Varné konvice. Až přijde den D 
a bystrozraká kontrola z Nejvyššího 
či zcela jiného kontrolního úřadu se 
u nás zaměří na to, proč dejme tomu 
v několika chalupách je velká, převelká 
spotřeba varných konvic, nebude věřit 
svým uším. 
Pokusíme se jí totiž vysvětlit, že na 
některých místech jsou uživatelé 
kuchyní tak fascinováni prostředím, 
vůněmi či politickou situací, že odklá-

dají plastové rychlovarné konvice na 
plotýnky vařičů. Taková konvice po 
zlomku vteřiny pobytu na rozpálené 
plotně utrpí smrtelné zranění a musí 
být vyhozena. Dobře, stane se to jed-
nou. Kuchařka může být roztržitá. Ale 
podruhé, potřetí?
Raději nepočítejme, strach z bystro-
zorů nám to nedovolí. Poctivé je ale 
dodat, že některé konvice utrpěly 
jen lehčí popáleniny a chvíli pak ještě 
sloužily.

Počet zapomenutých šál, přezůvek, 
mobilů, nožů a nožíků je rovněž 
úctyhodný. Desítky ročně, stovky za 
ta dlouhá léta, co tomíci svých pět, 
sedm, devět, jedenáct, třináct – 
a dnes už patnáct domů a domečků 
provozují. 
Anebo pochutiny. Celé ty roky mne 
to nepřestává fascinovat, ač smysly 
věkem otupují a zrak i čich slábnou. 
Oddílová nebo jiná parta bezvadně 
uklidí, zamete, srovná, zapíše do knihy 
návštěv, ano i deky na postelích urov-
ná – a nechá nám v chalupě DÁREK. 
Skoro jako Friedrich Fröbel blahé 
paměti, jestli ráčíte znát slavného 
a zapomenutého pedagoga. 

Pomlázku a vajíčka po tuctech.  Svaté 
obrázky v jednotkách kusů. Obrovskou 
kartonovou krabici, složenou. Drobné 
kartony, rozstříhané, s veselými ná-

pisy, evidentně pozůstatky hry, které 
ale rozuměli právě jen ti, kdo ji hráli. 
Rámy od obrazů. Hrneček s Putinem. 
Starý hnusný fritovací hrnec, mastný.  
Hrneček po babičce. Hrneček s ovčáč-
kem. Samolepku vzor emotikon. Roz-
pis služeb a bodování svého tábora či 
víkendového pobytu. Ovečku Shaun! 

Speciálním druhem dárků jsou po-
chutiny. Káva všeho druhu. Nejlepší 
je ta klasická, levná, v sáčku, mletá. 
Co pobyt, to reziduum kávy. Na dně, 
maliličko. Trocha mouky v pytlíčku se 
dalšímu turnusu hodí také. Neiden-
tifikovatelný bílý prášek v prosklené 
nádobce bez sebemenšího nápisu. 
Cukr? Sůl? Tix? Prdopeč? Nevím, do 
Thajska bych to ale vézt nechtěl. Pepř 
a paprika, sůl v popsané skleničce, to 
je standard, sáčkům čaje a ruličkám 
toaletního papíru se též nebráníme. 
To je taková první či poslední záchrana 
pro sklerotiky.

Tak to je trocha statistiky od tomíků.  
Sice více psané než počítané, ale 
poctivé.

Tomáš Novotný, 
předseda Asociace TOM

foto archiv Asociace TOM



8

naše téma

Víte, jak vypadá průměrný pathfinder-
ský tábor? Je to tábor trvající 9 dní, 
čítající 29 dětí a 9 členů personálu. 
Cena takového tábora je 1680 Kč na 
účastníka.
Takových táborů realizoval Klub Path-

finder v roce 2017 celkem 23. Dohro-
mady se těchto táborů účastnilo 660 
účastníků a 218 členů týmu. Celkové 
vynaložené náklady na realizaci tábo-
rů jsou 1,3 milionu korun a z toho 200 
tisíc korun čítá dotace od MŠMT. Nej-

větší tábor KP měl 66 účastníků a toho 
nejmenšího se účastnilo 10 osob.

A co členská základna? V roce 2017 
čítal Klub Pathfinder 2535 členů 
v 81 oddílech. To je o 6 členů méně 
a o 1 oddíl více než v roce předcho-
zím. Když tato čísla porovnáme s naší 
dvacetiletou historií, zjistíme, že naše 
členská základna roste v průměru 
o 3–5 % ročně.

Největší akcí, kterou jsme v roce 
2017 pořádali, byla Robinzonáda 
v Českém sdružení, na kterou přijelo 
234 účastníků. V závěsu za zálesácky 
orientovanou Robinzonádou pak byla 
umělecká Múzička se 160 účastníky 
následovaná 10. Sněmem KP, na který 
přijelo 113 delegátů.

za Klub Pathfinder Jakub Fraj
foto Klub Pathfinder

klub pathfinder
řečí čísel

Nejvíc tomíků se jmenuje...  
...Ludvík. V našem spolku jich je neuvěřitelných 538!
Opravdu tomu věříte? Pokud ne, dobře děláte.
Nejvíce tomíků-mužů se jmenuje pěkně česky Jan (283x) a u tomi-
ček je nejčastěji zastoupeno neméně hezké jméno Kateřina (147x). 
Ať už to jsou oddíly vodáků, cyklistů, kovaných turistů, orientač-
ních běžců, mažoretek či turistických závodníků, zastoupeny jsou 
ve všech 14 krajích republiky v celkem 221 oddílech. Dohromady 
je pak členů spolku všeho věku 9 458.
Nejpočetněji zastoupeny jsou děti a mladí lidé ve věku od 6 do 
15 let, celkem 5 776 tomíků. Od 16 do 26 let evidujeme 1 939 čle-
nů a v kategorii 26+ máme 1 743 starších členů. Největším rájem 
tomíků je Moravskoslezský kraj s 2 352 členy. To je skoro 1/4 všech 
tomíků v republice!
Naopak nejméně úrodný je pro nás kraj Karlovarský s pouhými 
35 tomíky.
Potěšitelné pro nás je, že v posledních 4 letech počet tomíků 
stoupá. Sice mírně, ale přeci. Naším cílem a přáním je dosáhnout 
10 000 tomíků a tomiček.

Zuzana Antošová, Lukáš Hušek, Tomáš Novotný
kresba Jiří Palát
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Jihlavu, Frýdek-Místek nebo Opavu, 
tak velká města by zaplnili všichni 
skauti a skautky České republiky.

Podle právě uzavřeného sčítání je jich 
více než 60 000. Od roku 2006 skautů 
a skautek stále přibývá a celkový ná-
růst členské základny od tohoto roku 
dosáhl padesáti procent. 
Za poslední rok byl nárůst nejvyšší 
(2 682 skautů a skautek). 
V České republice nyní funguje 
2147 skautských oddílů ve 477 
střediscích ze 14 krajů. Každoročně 
uspořádají více než 1000 táborů 
pro bezmála 30 000 dětí. O činnost 
oddílů a potřebné zázemí se starají 
tisíce dospělých skautských dobrovol-
níků a dobrovolnic. Vedoucí pracují 
s dětmi ve svém volném čase a každý 
rok stráví skautingem průměrně přes 
40 pracovních dnů.

„Kluky a holky učíme spolupráci, 
vedeme je k všestrannému rozvoji, 
pomoci druhým, kamarádství a sa-
mostatnosti, to je základ skautingu. 
A skautský program neustále ino-
vujeme, aby byl současný, zajímavý 

a atraktivní. Neutuchající zájem dětí 
a důvěra rodičů jsou pro nás velkým 
závazkem. Výzvou do budoucna pro 
nás jistě budou kapacity oddílů, které 
souvisí s dostatkem dobrovolných 
vedoucích,” říká starosta Junáka – čes-
kého skauta Josef Výprachtický.

Barbora Trojak
tisková mluvčí 

Junáka – českého skauta
foto Junák – český skaut

skauti 
už 12 let rostou

Skautingem prošla celá řada 
osobností vynikajících ve velmi 
různorodých oblastech: 

například spisovatelka Kateřina 
Tučková, vědkyně Helena 
Illnerová, architekt David 
Vávra, šéfredaktor Týdeníku 
Respekt Erik Tabery, herečka 
Aňa Geislerová, ředitel nadace 
Dobrý anděl Petr Sýkora, soudce 
Nejvyššího správního soudu Petr 
Mikeš, fotograf Tomáš Třeštík, 
farář z Neratova Josef Suchár 
nebo sportovkyně Barbora 
Špotáková.
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pionýr 
v číslech?

Ano, hned se nabízejí čísla, jako v posledních letech ros-
toucí počet členů: 14 166. Žádné takové číslo ale nemůže 
postihnout návštěvníky více než stovky otevřených volno-
časových klubů. Pionýr navíc pořádá každoročně několik 
set otevřených akcí, a tak se s naší činností opakovaně se-
tkává mnohem více dětí. Když si navíc připomeneme heslo 
„Dobrodružství na míru s partou opravdových kamarádů“, 
dojde nám, že podstata Pionýra je ve věcech, které se 
čísly vyjádřit nedají: Kamarádství, zážitky, poznávání světa 
kolem nás. 

Pionýr, to je také 28 let obnovené samostatné činnos-
ti v duchu 7 Ideálů: Paměť, Pomoc, Poznání, Přátelství, 
Pravda, Překonání, Příroda. Jak si představit Ideály Pionýra 
v řeči čísel? Tak třeba Pomoc představuje mimo jiné více 
než 14 000 000 korun získaných pionýrskými dobrovolníky 
od roku 2007 pro sbírku Český den proti rakovině. 
Při činnosti nám díky projektu Klíčení, podpořenému 
Evropským sociálním fondem, pomáhají také 4 nabídkové 
výchovné programy pro děti se specifickými potřebami ve 
vzdělávání, které obsahují 354 konkrétních aktivit – a další 
k nim stále přibývají.

Celoroční činnost každý rok vyvrcholí zhruba 400 letními 
tábory pro 20 000 účastníků. Pokud bychom spočítali 
obědy vydané každý rok táborníkům, tak například loni jich 
bylo 298 368. A kdyby se naši táborníci od roku 1990 chyti-
li za ruce, vytvořili by šňůru dlouhou asi 550 kilometrů, což 
je zhruba vzdálenost z Prahy k Baltskému moři.

Velká část činnosti Pionýra, včetně táborů, je otevřená 
úplně všem. Tak třeba naše největší otevřená akce, Ledová 
Praha, měla během 18 ročníků přibližně 200 000 účastní-
ků. 

Každoročně zároveň s ní probíhá 1 koncert Děti dětem 
v Kongresovém centru Praha, na kterém je tradičně 
předáváno 5 putovních pohárů předsedy vlády. Také tam 
pro zhruba 1 200 diváků vystupují nejúspěšnější soutěžící 
Pionýrského Sedmikvítku – otevřené postupové kulturní 
soutěže, která má každoročně kolem 3000 účastníků v re-
publikových finále.

Možná i proto všechno byl Pionýr jednou z jen 13 organi-
zací, jež získaly od Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy titul „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mláde-
ží“ pro roky 2016 až 2020.

Takovými čísly bychom se nemohli pochlubit bez vzdělává-
ní dobrovolníků, které zajišťuje 12 vzdělávacích center, jež 
každý rok připraví přes 50 vzdělávacích akcí a vystaví stovky 
kvalifikací. 

A když jsme u dobrovolníků, tak nezapomeňme zmínit, že 
ti pionýrští každý rok věnují přes 1 500 000 hodin práce 
dětem. A její skutečná hodnota se ani se všemi vzorci pro 
přepočet na mzdu vyčíslit nedá…

Jakub Kořínek, Pionýr
foto Pionýr
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V březnu 2018 se sešla porota, aby vyhodnotila nominace 
do 9. ročníku soutěže Má vlast v srdci Evropy – poznej ji 
a chraň. Soutěž má tři oblasti: Péče o památku, Kulturní 
dědictví a podpora tradic a Zahraniční partnerství. Vítězové 
se vyhlašují v kategorii jednotlivců a kolektivů.
Porota vybrala tyto vítězné projekty:

1. PÉČE O PAMÁTKU 
Jednotlivci: Ing. Jiří Němeček 
– za jeho projekt péče o technické památky na Liberecku, 
která vyústila v založení a provozování Technického muzea 
Liberec. Činnost muzea dokládají expozice od modelů autí-
ček přes automobily, motocykly a kola až po textilní stroje 
Liberecka nebo tramvaje. 

2. KULTURNÍ DĚDICTVÍ a PODPORA TRADIC
•   Jednotlivci: BcA. Michaela Caranová 
– za publikaci s názvem Hrací karty v archeologických 
nálezech Vladislavského sálu. Při rekonstrukci podlah 

Před dvaceti roky, 7. července 1998, vyplula zbrusu nová 
loďka pod vlajkou České rady dětí a mládeže z Roztok do 
světa.

Po dvacetiletí plavby s plachtami hrdě napnutými i mír-
ně zplihlými, po odvážném křižování rozbouřených vod 
i pohupování v bezpečných kotvištích se do Roztok znovu 
vrací. Samozřejmě jen na chvíli. Z loďky je dnes loď s tisíci 
pasažéry a nikdy nekončícím posláním…

Tomáš Novotný, jeden z „otců zakladatelů“ ČRDM

Milí přátelé, 
České radě dětí a mládeže bude co nevidět dvacet roků. 
Chcete si její narozeniny připomenout s námi? 

Pak tedy sledujte internetové stránky ČRDM (crdm.cz), 
informační web ADAM.cz i stránky nejbližších čísel časopisu 
ARCHA.
Tam všude totiž budeme vzpomínat na uplynulé roky, na 
ukončené i stále živé projekty, zpovídat zajímavé lidi, kteří 
svou činností ČRDM nějak ovlivnili. A také budeme chystat 
oslavy. Radujte se a slavte s námi!

20 let České rady dětí a mládeže

A jak poznáte vše, co se 
šustne kolem dvacetiletého 
výročí ČRDM?
Snadno J

Průvodcem Vám bude 
jubilejní logo s vlaječkou 
20 let... 
Autorkou grafického návrhu 
je výtvarnice Iva Utinková.

má vlast 
v srdci Evropy 
– vítězové 2018

sálu se ukázalo, že suché zásypy uchovaly velké množství 
předmětů, které jsou dokladem o společenském životě. 
Vedle desítek hracích karet, kostek a mincí byly objeveny 
i dýmky, drobné části oděvů, jako například knoflíky, korá-
le, špendlíky a jehlice nebo ozdoby... které byly podrobeny 
výzkumu archeologů a pečlivě restaurovány.

Kolektiv: spolek Svatobor 
– za dlouholetou péči o funerální architekturu – tedy laicky 
řečeno, byly z  prostředků Svatoboru v minulosti financo-
vány pomníky, pamětní desky a náhrobky českých spisova-
telů, později se jednalo o rekonstrukci a údržbu Slavína na 
Vyšehradě.

3. ZAHRANIČNÍ PARTNERSTVÍ
Kolektiv: Československá obec legionářská 
– za péči o hroby legionářů v zahraničí. Členové Čs. obce 
legionářské jako přínos své činnosti hodnotí např. ohlas 
čs. legií v médiích nebo projekt Legiovlak.

Slavnostní ocenění vítězů letos proběhne 12. května na 
Vyšehradě.

Soutěž tradičně vyhlašuje 
Památková komora České 
republiky ve spolupráci 
s ČRDM a dalšími subjekty. 
Letos je to již 10. ročník 
soutěže, uzávěrku bude mít 
31. 12. 2018.
Více o soutěži na webu 
adam.cz/mavlast
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radost 
se vyčíslit nedá 

Jak byste stručně charakterizovala 
Tamjdem, o.p.s.? 
Tamjdem propojuje veřejnost a růz-
norodé neziskové organizace v České 
republice a ve světě. Pořádáme jed-
nodenní, víkendové a až dvoutýdenní 
dobrovolnické projekty na pomoc 
českým neziskovkám a dobrovolníky 
vysíláme i do zahraničí. Naše projekty 
jsou otevřené všem Čechům i cizin-
cům starším 15 let, kteří chtějí svůj 
volný čas trávit netradičně, poznávat 
zajímavé lidi a zapojit se při tom do 
smysluplné manuální práce.

Kdybyste měla Vaši ópéesku předsta-
vit tuctem čísel, jakými numerickými 
údaji byste to udělala?
Výsledky z roku 2017. Podařilo se nám 
totiž do všech našich projektů zapojit 
úžasný počet 429 dobrovolníků 
a pomohli jsme celkem 22 unikátním, 
různě zaměřeným neziskovkám po 
celé České republice Víkendovek jsme 

v roce 2017 zrealizovali 21, což je 
zatím úplně největší číslo, a díky nim 
dobrovolníci v organizacích odpra-
covali 1947 hodin práce. To je skoro 
jako jeden rok v zaměstnání na plný 
úvazek! 
Kromě dobrovolnictví ale děláme 
i jiné akce, např. zaměřené na nefor-
mální vzdělávání a osobní rozvoj. Od 
roku 2015 jsme tak v rámci našeho 
speciálního školicího cyklu proškolili 

už 35 leaderů našich Víkendovek 
a workcampů v Čechách.
Z celkového počtu zapojených dobro-
volníků bylo 82 cizinců a více než dvě 
třetiny z nich byly dívky a dobrovolníci 
ve věku 18–26 let. S deseti neziskov-
kami jsme v minulém roce navázali 
spolupráci poprvé a více než třeti-
na dobrovolníků se do Víkendovek 
a workcampů zapojila v průběhu roku 
2017 dvakrát a vícekrát. 
Zkrátka čísel máme opravdu mnoho, 
ale cenné zkušenosti, netradiční zážit-
ky, noví přátelé, radost ze smysluplné 
práce a energie, se kterou se dobro-
volníci do manuálních úkolů v nezis-
kovkách pouštějí, se vyčíslit nedají. 

Kdo stál u zrodu obecně prospěšné 
společnosti Tamjdem? Z čeho, kdy 
a jak se vyvinula?
Koncept víkendových dobrovolnických 
expedic na pomoc různorodým nezis-
kovkám po celé České republice vznikl 
v roce 2007. Tehdy se Štěpán Zelinger, 
zakladatel Tamjdemu, o.p.s. inspiroval 
podobným projektem ve Francii bě-
hem své evropské dobrovolné služby 
a po svém návratu začal tyto projekty 
pořádat i u nás. 
Až do roku 2012 byly součástí dob-
rovolnických projektů pro veřejnost 
organizace Duha – sdružení dětí 
a mládeže pro volný čas, přírodu a re-
cesi. Já jsem do projektu přišla v roce 
2009. Tehdy jsme těmto víkendům 
říkali Tamjdem a dělali jsme jich okolo 
12 ročně. 
V roce 2013 jsme pak z fungujícího 
projektu s velkým potenciálem udělali 
základní kámen naší vlastní neziskovky 
Tamjdem, o.p.s. I když naše historie 
jako organizace je tedy taky bouřlivá, 
protože reálně jsme nezaložili or-
ganizaci novou, ale převzali a oživili 
sdružení jménem Conev, té jsme dali 
jméno Tamjdem a v roce 2014 jsme 
se pak stali obecně prospěšnou spo-
lečností.

Co mohou dobrovolníci Tamjdemu 
na jeho akcích zažít? 
Ve zkratce: všechno. Od poznávání ne-
ziskové organizace formou prohlídek, 
prezentací, workshopů…, přes různě 
náročnou a zajímavou práci, po výlety, 
hry a zábavu ve volném čase. Na ak-
cích se navíc člověk seznámí s novými 
lidmi, a to z různých zemí, procvičí cizí 
jazyky, ale dozví se i sám něco o sobě. 
Osobně např. ráda vzpomínám na 
Víkendovku v Ryzáčku na Olomoucku, 

Rozhovor s Markétou Votavovou, ředitelkou obecně prospěšné společnosti 
Tamjdem, působící v oblasti českého i mezinárodního dobrovolnictví. Tamjdem, 
jehož projekty zahrnují i neformálně vzdělávací a seberozvojové aktivity, rozšířil 
řadu členských organizací České rady dětí a mládeže loni v listopadu. 
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Tamjdem, o.p.s

Na Smetance 4
120 00  Praha 2

Web: www.tamjdem.cz
E-mail: tamjdem@tamjdem.cz

Telefon: 724 918 728 
– Markéta Votavová

kde jsme pomohli natřít celou jízdár-
nu a na oplátku jsme si každý z nás 
zažili, jak vypadá a funguje rehabili-
tace jízdou na koni a vyzkoušeli různé 
pokyny pro práci s koněm, přičemž 
nejzajímavější bylo couvání… V sobotu 
večer jsme vyrazili na místní hasič-
skou zábavu pod širým nebem, kde 
nás přijali jako velice osobité zpest-
ření a dobrovolnice z Francie, Polska 
a Gruzie se rázem staly středem 
pozornosti. V neděli jsme se podívali 
do kostela, kde jsme se od faráře do-
zvěděli o jeho historii, a pak už jsme 
se rozloučili s koňmi a s pracovníky Ry-
záčka, abychom se k nim po roce zase 
vrátili. Tentokrát zase s jinou skupinou 
a za jiným pracovním úkolem.

Co máte před sebou letos? 
Naplánovali jsme už 13 Víkendovek, 
které se uskuteční do konce června, 
z toho dvě z nich budeme nabízet 
primárně rodičům s dětmi. Chystáme 
se do velice pestrých neziskových 
organizací po celé republice. Pomůže-
me v historických památkách, keltské 
osadě, lesní školce, veganské farmě, 
v ekocentru a v historickém mlýně, 
v komunitním domě pro lidi s handi-
capem, v centru pro mládež, v histo-
rickém pivovaru a v organizaci, která 
pracuje s lidmi s duševním onemoc-
něním. Kromě Víkendovek budeme 
mít i jednodenní dobrovolnické akce, 
a to v Praze i na Moravě a pak také 
pět mezinárodních workcampů, na 
které se sjedou dobrovolníci z celého 

světa, ale jsou na nich vítáni i čeští 
dobrovolníci ve věku 15+. Pozvánky 
a detaily všech plánovaných projek-
tů se dají najít na našich webových 
stránkách, přes které se dá i snadno 
přihlásit na akci on-line.
Takže se dá říct, že nás čeká opět 
velká kopa práce, a to je výhled pouze 
do léta. Kromě dobrovolnických aktivit 
nám poběží i další ročník školicího 
cyklu pro naše leadery a vzdělávací 
akce pro dobrovolníky.
Navíc chceme spustit nové webové 
stránky a více se zaměřit na pořádání 
dobrovolnických akcí a workshopů na 
téma neziskovky, veřejně prospěšné 
projekty a občanská angažovanost na 
základních a středních školách.

Čeho si na Tamjdemu vážíte nejvíc?
Nekonečného množství pestrých 
příležitostí potkávat zajímavé lidi, a to 
jak mezi dobrovolníky, tak pracovníky 
a zakladateli neziskových organizací. 
Šance být součástí jejich příběhů a ne-
chat se jimi inspirovat. Tamjdem nabíjí 
novou energií a radostí, a to i přes 
fyzickou únavu svalů, kterou si z akcí 
mnohdy odvážíme. 
Tamjdem je svůj, je originální a věřím, 
že každý si na něm najde něco, kvůli 
čemu se dobrovolnictví nebo podpora 
neziskovek obecně stane menší nebo 
větší součástí jejich života.

Za odpovědi poděkoval Jiří Majer
foto Tamjdem, o.p.s.
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neziskovky píší babišovi

Novinky gdpr
pro spolky

Novinky v ochraně osobních údajů (GDPR) pro spolky

Mnohé spolky se děsí nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR), které má u nás vstoupit v platnost od května 
2018, ale pokud již data zpracovávají, zas tak mnoho nové-
ho je nečeká.
Cílem Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – (Ge-
neral Data Protection Regulation, dále jen GDPR) je pře-
devším sjednotit, zpřesnit a aktualizovat pravidla ochrany 
osobních údajů v rámci členských států Evropské unie (EU).

Pro ty, kdo již jsou správci nebo zpracovateli osobních 
údajů a dělají to v souladu s platnou legislativou, nepřináší 
GDPR zásadní změny, ale byly definovány některé nové 
požadavky, které jsou na správce či zpracovatele osobních 
údajů kladeny. 
Ve většině případů v zásadách zpracování na subjekty 
(spolky) žádné velké novinky a zpřísnění nečekají.

Mezi povinnostmi správce údajů mohou být například 
následující nové požadavky:
• Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a konzultace 
s dozorovým úřadem;
• ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů (dozo-
rovému úřadu nebo subjektu údajů);
• jmenování pověřence na ochranu osobních údajů.

Také mezi právy „subjektů“, tedy osob, jejichž údaje spolky 
zpracovávají, jsou novinky, např.: 
• Právo na výmaz, resp. právo „být zapomenut“ 
Nejčastěji připadá v úvahu v případě, kdy je správce 
povinen zlikvidovat osobní údaje, protože již dále neexis-

tuje právní důvod, aby je dále zpracovával. Taková situace 
nastane typicky, pokud bylo dosaženo účelu, pro který byly 
údaje zpracovávány nebo pokud subjekt údajů odvolal 
souhlas se zpracováním (pokud byly údaje zpracovávány 
na základě jeho souhlasu). 
• Právo na přenositelnost údajů
Subjekt údajů má právo (pokud jsou jeho údaje zpraco-
vávány na základě jeho souhlasu, na základě uzavřené 
smlouvy nebo pokud je zpracování prováděno automa-
tizovaně) získat od správce bezplatně své osobní údaje 
(ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném 
formátu), a také má právo je bez omezení předat jinému 
správci.

Při přípravách na účinnost 
GDPR současní správci osob-
ních údajů musí své postupy 
a systémy pečlivě projít 
a doplnit novinky.

Je důležité mít na pamě-
ti, že Nařízení především 
směřuje k tomu, aby byly 
osobní údaje zpracovávány 
systematicky a vědomě 
bezpečně.

Problematiku GDPR, její do-
pad na spolky a organizace, 
pracující s dětmi a mládeží, 
a zejména postup přípravy na účinnost GDPR včetně jed-
noduchého výčtu základních kroků zpracovala přehledně 
právnička Mgr. Alena Hájková. 

Její návodný text ve formátu PDF 
a vzor souhlasu se zpracováním 
osobních dat pro spolky najdete ke 
stažení na ADAM.cz 
(http://www.adam.cz/clanek-
2018030019-novinky-v-ochrane-
osobnich-udaju-gdpr-pro-spolky.
html)

Michala K. Rocmanová

z črdm

Tři desítky neziskových organizací 
včetně Asociace pro podporu de-
mokracie a lidských práv (DEMAS) 
a České rady dětí a mládeže (ČRDM) 
se písemně obrátily na premiéra 
v demisi Andreje Babiše ve věci legis-
lativních úprav v Maďarsku.

Ve společném stanovisku ho vyzývají, 
aby apeloval na svého maďarského 
kolegu, premiéra Viktora Orbána, a to 

ohledně nově přijímané legislativy, jež 
bude opět více znesnadňovat život 
tamní občanské společnosti. Navrho-
vané úpravy, související s migrací, mo-
hou být podle stanoviska zmíněných 
neziskových organizací (NNO) snadno 
zneužity k arbitrážnímu „popotahová-
ní“ nepohodlných NNO v Maďarsku.
Na základě chystaných právních před-
pisů by maďarská vláda „identifikova-
la“ nevládní organizace, které pova-

žuje za „podporující migraci“, ačkoliv 
se ve skutečnosti nemusejí daným 
tématem zabývat. Zákon by vyžadoval, 
aby tyto neziskovky získaly pro plnění 
svých funkcí povolení ministerstva vni-
tra, resp. aby prošly bezpečnostními 
prověrkami, což může trvat až devět 
měsíců. Zároveň by zákon sankcemi 
vynucoval zaplacení daně ve výši 25 % 
z jakéhokoliv zahraničního financování 
jejich „podpory migrace“. Nesplnění 
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Ke zprávě nkÚ 
ohledně dotací...
...pro dětské organizace se vyjádřily MŠMT i ČRDM

Kritická zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), týkající 
se hospodaření Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy 
(MŠMT), tak nezůstala bez odezvy.

Proti závěrům zprávy NKÚ, podle níž MŠMT postupovalo 
v letech 2014 až 2016 netransparentně při rozdělování 
peněz určených nestátním neziskovým organizacím (NNO) 
na podporu práce s dětmi a mládeží, se ministerstvo ohra-
dilo. Přidělování peněz bylo podle něj vždy transparentní. 
Své vyjádření zveřejnila také Česká rada dětí a mládeže 
(ČRDM), a to jménem stovky neziskovek programově 
zaměřených na práci s dětmi, které zastřešuje. Nejvyšší 
kontrolní úřad uveřejnil závěry předmětné kontrolní zprávy 
na svém webu.

Reakce České rady dětí a mládeže 
na kontrolní zprávu NKÚ

MŠMT během kontrolovaných let dopracovalo metodiku 
přidělování dotací do oblasti mládeže a snaží se o to, aby 
pravidla byla sepsaná na jednom místě a měla jasný vý-
klad. Zveřejňuje bodové hodnocení, začíná sledovat vývoj 
v členské základně i výkonové ukazatele příjemců dotací. 
Pravidelně se schází na školeních i dalších jednáních s pří-
jemci dotací. Má koncepci, má stanovené indikátory pro 
její vyhodnocování. Dokončilo projekt uznaných organizací 
pro práci s dětmi a mládeží a podepsalo s nimi smlouvy 
o dlouhodobé spolupráci na základě vládních zásad pro 
financování NNO. Ano, jde to vše pomaleji, než by se nám 
líbilo, ostatně jako přeci vše, vždy a všude.
Rozumíme tomu, že prací tiskového odboru NKÚ není 
moralizovat o významu organizací dětí a mládeže a jejich 
nedostatečné podpoře; nicméně pokud se zjištění z kon-
troly na MŠMT a v organizacích podají čtenářům tímto 

způsobem, k pozitivnímu vnímání naší oblasti to bohužel 
nepřispěje. Přitom by se dalo s trochou nadsázky napsat, 
že dotovaná oblast je perpetuum mobile. Kontrolované 
organizace totiž stojí a padají s prací dobrovolníků, kteří 
odvedou 3x větší hodnotu práce s dětmi a pro děti, než 
dostanou na dotacích.

I přes navyšování rozpočtu MŠMT v posledních letech se 
částka na dotace pro mládež navyšuje – na rozdíl od sportu 
či regionálního školství – spíše jen kosmeticky. Členská 
základna ve velkých spolcích přitom vykazuje 10% roční 
nárůst. Bylo by dobré si zároveň uvědomit, že to málo 
úvazků, které v kontrolovaných organizacích bylo, pobíra-
lo z dotací mzdy odpovídající platovým tarifům ve státní 
správě. Že vyúčtování dotací na straně příjemců bylo až na 
mizivé procento nákladů v pořádku. Že některé popisova-
né problémy na straně organizací vznikají tím, že stále přís-
nější pravidla se stávají nejednoznačnými. Zatímco strava 
se do dotace dát může, občerstvení nikoli. Zatímco účetně 
je dohadní položka předpokládané spotřeby energií kla-
sickým nákladem, pro vyúčtování dotace to platit nemusí. 
Jenže skutečnou výši spotřeby se dozvíte od dodavatele 
energií dávno potom, co musíte vyúčtovat dotaci.
ČRDM obdrželo v kontrolovaných letech od MŠMT 39 mil. 
Kč. Pochybení na naší straně bylo v nepřesném odhadu 
dotačních nákladů na nájem a energie v roce 2014. Vratka 
činí 81 tis. Kč, tedy 0,2 % z uvedené částky. 

Je třeba zdůraznit formální povahu pochybení, tedy že 
žádné peníze odnikud fakticky nezmizely, a nikdo se jimi 
neobohatil. Zároveň je třeba upozornit na skutečnost, že 
časté změny systému rozdělování dotací mnohdy žadate-
le o ně matou, avšak ti vždy reagují podle svých mož-
ností pružně a uvádějí své projekty do souladu s novými 
podmínkami MŠMT.

„Rád bych závěrem poděkoval zaměstnancům NKÚ, se 
kterými jsme měli tu čest se během kontroly potkávat 
a diskutovat. Máme teď inspiraci pro přesnější formulace 
v dotačních programech, které budeme dále řešit s MŠMT 
či v Radě vlády NNO, i pro nastavení našich vnitřních 
procesů,“ dodal k vyjádření České rady dětí a mládeže její 
předseda Aleš Sedláček.

ČRDM

by znamenalo pokuty, pozastavení či 
rozpuštění dotčených lidskoprávních 
nevládních organizací.
„Nová legislativa, jakož i zákony zamě-
řené proti činnosti NNO z loňského 
roku, je dle našeho názoru velmi 
znepokojivým a nebezpečným útokem 
na občanskou společnost. Věříme to-
tiž, že nezávislá občanská společnost 
sehrává v demokratické společnosti 
klíčovou roli, a to mimo jiné i kontro-
lou výkonné moci. Kroky dlouhodobě 
podnikané maďarskou vládou však cílí 
nejen na očernění občanské společ-

nosti jako takové, ale zároveň se snaží 
bránit jí v jejich základních aktivitách,“ 
stojí psáno ve stanovisku zaslaném 
Andreji Babišovi. Pisatelé ho vyzývají 
k tomu, aby s Viktorem Orbánem 
celou záležitost prodiskutoval. Navr-
hovanou legislativu totiž pokládají za 
ohrožování samotných principů de-
mokracie v našem těsném sousedství, 
v rámci Visegrádské skupiny i v celé 
Evropské unii.
Stanovisko podepsali předseda Správ-
ní rady DEMAS Pavel Pejša a ředitelka 
Sekretariátu DEMAS Sabina Malcová.

Kromě DEMAS a ČRDM se k němu 
připojily například Amnesty 
International, Agora Central Europe, 
Asociace pro mezinárodní otázky 
– AMO, Český helsinský výbor, 
Člověk v tísni, CEVRO, Diakonie ČCE, 
Forum 2000, META – Společnost 
pro příležitosti mladých migrantů, 
Nadace Open Society Fund Praha, 
nadace Partnerství, Nezávislé sociálně 
ekologické hnutí – NESEHNUTÍ, 
Transparency International ČR či 
Zelený kruh. 

Redakce
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Asi jsem něco udělal 
dobře

Rozhovor se členem Českého svazu 
chovatelů – Komise pro práci s mlá-
deží a zároveň členem Představenstva 
České rady dětí a mládeže Vlastimi-
lem Jurou, oceněným za poskytnutí 
významné první pomoci zraněnému 
řidiči havarovaného vozu

Můžeš stručně vyložit, co se koncem 
loňského roku na dálnici D 10 před 
Tebou odehrálo?

Jel jsem tehdy jako spolujezdec. Hraju 
si s telefonem, když tu náhle auto 
zpomaluje. Podívám se na cestu před 
sebe, kde to začíná všechno zastavo-
vat a blikat… Došlo mi, o co jde, a vy-
bídl jsem řidičku, aby se všem opatrně 
vyhnula a za nehodou zastavila.

Přijeli jste k té nehodě jako první?

Byli jsme asi čtvrté, páté auto, co 
tam zastavilo. Myslel jsem, že si jen 
ověřím, že všechno už probíhá, jak 
má. Jenže na tom místě vládla panika; 
musel jsem to vzít do svých rukou.

Rozmýšlel ses, co dělat a jakou po-
sloupnost dalších kroků zvolit, nebo 
jsi v tom měl jasno? 

Když jsem uviděl, jak to auto skon-
čilo po nějakých padesáti metrech 
letu vzduchem, bylo mi jasné, že to 
asi nebude úplně dobrý. Snažil jsem 
se, abych zachoval bezpečnost pro 
sebe i pro ostatní. Automaticky se mi 
přitom vybavovalo plno věcí, tak, jak 
se mají dělat.

To auto bylo na silnici, anebo někde 
stranou?

Bylo v příkopu. A leželo na boku.

Co bylo dál?

Hned jsem si navlékl vestu a vzal si 
rovnou i svoji lékárničku, protože 
jsem nevěděl, kde bych tu cizí měl 

jinak v troskách vozu hledat. A šel 
jsem tam. Neběžel jsem – pamatuji si 
úsloví, že „hrdinů jsou plný hřbitovy“ 
– šel jsem klidně, s rozvahou, a snažil 
se všímat si různých detailů, které by 
mohly být důležité. Kolem vraku sice 
pobíhali lidi, ale bylo znát, že záchran-
né akce nejsou nijak „uchopené“. Ti 
lidé se snažili pomoct, což je úžasné, 
ale nikdo mi nebyl schopen odpoví-
dat na položené otázky. Vyzněly do 
prázdna. 

Co ses jich třeba ptal?

Kolik je v tom autě lidí, například. Vzal 
jsem tedy všechno radši od začátku, 
po svém. Zkontroloval jsem, jestli tam 
hrozí, nebo nehrozí vznik požáru – to 
by samozřejmě situaci měnilo. Z auta 
se kouřilo, ale zjistil jsem, že je to 
jen voda z chladiče; žádné pohonné 
hmoty tam cítit nebyly. Autobaterie, 
ta opustila auto už při nárazu: ležela 
desítky metrů daleko. Musela to být 
opravdu velká rána… Vůz nejspíš chvíli 
kličkoval, jak se ho snažil řidič udržet 
na silnici. Ale nepodařilo se mu to, 
sjel do příkopu. Narazil do břízky – ta 
vypadala, jako by si z ní táborníci 
zkoušeli loupat pláty březové kůry – 
a auto bylo úplně na šrot. 

Jak dlouho Tvůj zásah trval, než se 
objevili profesionálové? A kdo je 
zavolal? Ty?

Ne. To byla jedna z mála informací, 
které jsem dostal: že lidi už volali pro 
pomoc. To bylo dobré, to je opravdu 
potřeba udělat co nejrychleji Myslím, 
že první přijeli hasiči, potom policisté 
a nakonec záchranka. Než se objevili 
hasiči, tak to trvalo nějakých patnáct, 
dvacet minut, myslím od toho zavo-
lání. Rychlejší být ani nemohli: museli 
se dostat přes zablokovanou dálnici – 
jeli z Mladé Boleslavi, vzdálené třicet 
kilometrů. 
Hasiči byli skvělí – jako všichni tam 
– řešil jsem s nimi, jak jednoho ze 
zraněných dostat ven. Chtěli ho hned 
vyndat. Já je ale upozornil, že to není 
úplně dobrý nápad.

Proč? 

Když jsem si ověřil, že to auto ne-
vzplane, zjistil jsem, že uvnitř jsou dvě 
osoby. Jedna na tom byla hodně špat-
ně, druhá byla spíš jen v šoku a mimo 
ohrožení života. Jenže obě – šlo 
o muže a ženu – se uvnitř toho hava-
rovaného auta ocitly v pasti. Kolegové 
vymýšleli, jak je dostat ven. Převrátit 
proti svahu auto, ležící v příkopu na 
boku? Asi by se nám to i povedlo, ale 
bylo by to další zbytečné ubližování 
zraněnému řidiči, který na tom oprav-
du nebyl zrovna dobře.
Lidi se nejdřív snažili otevřít dveře, ale 
nešlo to, byly zablokované. Pak je na-
padlo, že rozbijí přední sklo. Povídám, 
ať to ani nezkoušejí, že přední skla 
jsou vyráběna tak, aby se nerozsypala. 
Někdo to stejně zkusil, a po pár bezú-
spěšných kopancích to vzdal. Podařilo 
se jim jen vysklít jediné nerozbité 
boční okénko, u řidiče. Ale přineslo 
to akorát další střepy dovnitř, jinak to 
neřešilo nic, co by dvojici zraněných 
pomohlo. Ani ona, ani on totiž nebyli 
schopni fungovat tak, abychom je tou-
to cestou dokázali dostat ven.
Tak jsem do toho šel přes zadní sklo 
– nebo spíš otvorem po něm, „krás-
ně“ rozbitém. Nějak se mi podařilo 
vyndat opěrky na hlavu, přičemž 
ovšem sedačky v autě vůbec nebyly 
v uspořádání, jaké známe. Neumím si 
představit, co se tam muselo odehrát: 
byly všelijak pokroucené a částečně 
zablokované. Vyndáním záhlavníků 
jsem si udělal prostor, kterým jsem 
se dovnitř protáhnul. Holčinu jsem 

rozhovor
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rozhovor
trochu zklidnil, požádal ji o spoluprá-
ci, a pomohl jí tím zadním otvorem 
ven. Podle mě měla zlomenou ruku 
– a když ne zlomenou, tak rozhodně 
ne v pohodě – také proto ji kolegové 
předtím nebyli schopni za tu druhou, 
zdravou paži vytáhnout tím okýnkem, 
co rozbili. 
Zraněný řidič Kuba tou dobou už zaklí-
něný nebyl; nevím ale, jak to vypadalo 
předtím: oba airbagy byly vystřelené. 
Naštěstí nešlo o čelní střet, který by 
destruoval hmotu dovnitř auta, takže 
po nárazu letělo dál. Motor zůstal na 
svém místě, naštěstí: nepřiskřípl řidiči 
nohy. Kuba tak setrvával v poloze, 
která pro něj byla zřejmě snesitelná. 
Vybavovalo se mi, co je třeba dělat. 
Minimalizovat jeho utrpení, a dokud 
funguje, podporovat ho v tom. Mluvit 
s ním, a odvádět jeho pozornost od 
stavu, v němž se nachází. Když hasiči 
přijeli a chtěli ho vyndat, povídám: 
Hele, není na tom dobře, pojďte radši 
odstřihnout střechu – je to jen chvilka, 
a jemu to neublíží… Měli hydraulické 
nůžky, které štípou nosnou konstrukci 
vozu! A souhlasili. 

Předtím jsem si pro sebe udělal 
takové reko (míněna rekognoskace, 
průzkum, pozn.), abych věděl, v jakém 
je Kuba stavu. Nejsem doktor – „jel“ 
jsem zkrátka způsobem naučeným 
z armády. 

Od té bouračky už určitě pár mi-
nut uplynulo, bylo tedy zřejmé, že 
o nějaké zásadní tepenné krvácení 
u něj nepůjde; nicméně, stejně si to 
člověk musí projít… Byl při vědomí, 
i když chvilkama slabším. A – je to můj 
laický názor – myslím, že několikrát 

„odcházel“, ztrácel vědomí. Říká se, 
že psychický stav je alfou-a-omegou; 
uvědomil a vyzkoušel jsem si hodně 
„naživo“, že tomu tak opravdu je. Za 
tu asi půlhodinu, co jsem si s ním po-
vídal, o něm vím strašně moc věcí.
Chvílemi měl plačtivé stavy, to když 
mi říkal, že od něj žena odchází. Nebo 
že má problémy v práci. Navíc to auto 
nebylo jeho, ale babičky. A neměl 
havarijní pojištění… Snažil jsem ho 
z toho psychicky dostat, protože vy-
padal, že už to chce vzdát jenom kvůli 
tomu všemu… 
Zeptal jsem se okrajově i na to, co se 
vlastně na té dálnici stalo. Bezpro-
středně podaná informace, nezkres-
lená časovým odstupem, totiž bývá 
cenná. Jel prý z Rakouska, a domů 
mu zbývalo nějakých třicet kilometrů. 
Řidiči-svědkové popsali vozidlo SUV, 
které ho předjelo, a možná „vybrzdi-
lo“. On sám mi řekl, že se manévru 
SUV lekl a strhl řízení. Pak se snažil 
udržet svůj vůz na silnici – a pak už to 
bylo… Esúvéčko nezastavilo, odjelo. 
Myslím, že jeho řidič se už stěží přihlá-
sí dobrovolně: stal by se tak viníkem 
nebo spoluviníkem vážné dopravní 
nehody. Takže to asi zůstane na jeho 
svědomí. 

Můžeš na sebe prozradit, jaké je Tvé 
civilní zaměstnání a zda jsi absolvo-

val nějaký speciální kurz zaměřený 
na poskytování první pomoci?

Momentálně jsem metodikem-pe-
dagogem Národního ústavu pro další 
vzdělávání (NIDV; jde o přímo říze-
no organizaci Ministerstva školství, 
mládež a tělovýchovy, pozn.). Přiznám 
se, že už od dob svého působení na 
táborech jsem chtěl být připravený na 
– nedejbůh – pomoc někomu cizímu, 
ale i blízkému, pokud by to bylo po-
třeba. Takže jsem se vždy zajímal o to, 
co, kdy a jak dělat. Tematických kurzů 
jsem absolvoval hodně; na táborech 
jako dítě, později i jako praktikant, 
vedoucí. A pak ještě něco: jsem voják 
v záloze. „Na útvaru“ zkoušíme zdra-
votní přípravu, první pomoc – jakoby 
v bojových podmínkách – na každém 
cvičení. Často i velmi prakticky. Ale 
těžko říct, jestli to souvisí s tímto 
příběhem, nebo ne…? Asi jo.

Co bys poradil člověku, který by se 
v situaci obdobné té Tvé ocitl? 

Já v tom mám jasno, mimo jiné i díky 
– táborníkům dobře známému – 
kurzu „Zdravotník zotavovacích akcí“. 
Udělal jsem si ho ve sdružení, kde 
také působím, v Projektu Odyssea. 
Kurz je zaměřen prakticky, probíhá zá-
žitkovou formou. Pro lidi je to hodně 
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přínosné: zjistí, jak na tom jsou, jak 
dokážou reagovat. A jsou tam skvělí 
lektoři. 
A co se havárií týče – to mohu potvr-
dit i já – je nutné nejdřív myslet na 
„první technickou pomoc“: zabez-
pečit bouračku, aby k ní nepřibyly 
další. Označit nějak to místo, označit 
sebe. Myslet předně na svoje zdraví. 
Protože k čemu tam budu, když mě 
další auto srazí? Akorát tam bude další 
zraněný, v tom lepším případě. 
V daném případě bylo supr, že už tam 
lidi začínali přijíždějící auta zpomalo-
vat. Byla tma, tak mávali rozsvícenými 
mobily. Měli na sobě reflexní vesty, 
což už samo o sobě signalizuje, že se 
něco děje… Výstražný trojúhelník je 
dobrý, ale pokud může auta zpomalo-
vat někdo aktivně, je to samozřejmě 
lepší. A pro přijíždějící řidiče platí, že 
na silnici plné rychle jedoucích aut 
nemohu začít brzdit, a nekouknout se 
přitom do zpětného zrcátka. To, že do 
někoho nenabouráme, neznamená, 
že někdo nenabourá do nás.

Jak vnímáš ocenění, které jsi 
30. ledna 2018 obdržel od plukovní-

ka Václava Kučery, ředitele policie 
Středočeského kraje?

Přiznám se, že jsem si zprvu myslel, 
že to je přehnané. Kontaktoval mě ale 
policista, který tam tehdy přijel a pak 
mne navrhl na to ocenění. Namítl 
jsem, že podle mě to mé počínání 
nebylo klíčové – i když to asi nikdy 
nezjistíme. Fakt, že zraněný šofér 
byl měsíc v nemocnici a absolvoval 
několik operací, ale svědčí o vážnos-
ti jeho zranění. Bylo mi řečeno, že 
mé rozhodnutí nevyndávat ho hned 
z vraku vozu mělo – nebo mohlo mít – 
zásadní vliv na jeho zdravotní stav. Což 
je to důležité. Onen policista mi také 
řekl, že to, co jsem udělal, zažil on za 
dvanáct let služby u dopravní policie 
Středočeského kraje podruhé. Kdoví 
u kolika nehod asi byl…? Od té chvíle 
si toho ocenění vážím; říkám si, že 
jsem něco asi udělal dobře.

Chtěl bys závěrem dodat něco, co tu 
dosud nezaznělo, a mělo by?

Napadá mě jedna věc, kterou jsme 
řešili právě na předávání toho oceně-

ní. Na krajském ředitelství policie jsme 
se bavili v otevřeném, přátelském 
duchu. A tehdy zaznělo, že bouračky 
jsou mnohdy zbytečné. V daném 
případě to měl řidič třicet kilometrů 
domů. Ne, že by porušoval nějaké 
předpisy, to ne, ale víme, že i on 
zbytečně pospíchal. Čím dál víc se 
mi potvrzuje stará známá pravda, že 
nejhorší bývá poslední úsek cesty. Lidi 
si totiž řeknou: Už jsme skoro doma, 
už to přece dojedu. Plno bouraček prý 
vzniká na začátku cílové vesnice nebo 
v předešlé vísce. Člověk to tam zná, 
tak jede bezstarostněji, i když je třeba 
hodně unavený a méně soustředěný. 
Já vždycky říkám: Dokud nezastavím 
a nevystoupím z auta, pořád jsem 
účastníkem silničního provozu. V Ku-
bově případu je hrozné, že on tu ne-
hodu nezpůsobil… Je proto dobré mít 
na paměti, že velké auto je vždycky 
jenom větší zodpovědnost, a ne větší 
právo na stejný kus silnice.

Za rozhovor poděkoval Jiří Majer

foto autor a Krajské ředitelství policie 
Středočeského kraje

Březové 
lístky
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. 

(4. stupeň – žlutý)

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

Jsem předsedou Táborového klubu 
hradečtí Lvi, který pořádá tábory pro 
děti. Na tábory jezdím celý život. 
Prošel jsem si snad všemi možnými 
a někdy i nemožnými funkcemi J 

Baví mě tábory, protože pohled na 
spokojené a šťastné děti se nedá 
ničím nahradit. Největší odměnou 
mi jsou táboroví vedoucí, kteří nám 
na táborech vyrostli z dětí v dospělé, 
sebevědomé a hlavně slušné lidi.

Při jaké příležitosti jsi dostal svůj 
poslední Březový lístek a co to pro 
tebe znamená?

4. stupeň Březového lístku jsem dostal 
při závěrečném táborovém ohni. Vždy, 
když se na Březový lístek podívám, 
vybaví se mi kruh přátel kolem ohně 
a jejich vřelá objetí.

Připravili Kateřina Palová 
a Jan Burda

foto z archivu respondenta

Jan Navrátil 
– Betmen 

Historie Březových lístků sahá až 
do roku 1966, u jeho zrodu stál Jan 
Galén Šimáně a jeho přátelé, o další 
pokračování tradice pečuje Galénův 
nadační fond. 

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

rozhovor
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Letní tábor je úžasné místo, které může dětem přinést 
hodně užitečného. 
Pokud vyberete správný tábor, můžete se spolehnout, že 
to bude pro děti skvěle strávený čas. 

Spousta zážitků
Na správném táboře děti prožijí spoustu nevšedních chvil. 
Samotný pobyt v přírodě je pro děti zážitek. Takové pose-
zení u ohně, pohled na noční oblohu plnou hvězd, cesta 
lesem, vaření na ohni… Během roku nemají moc příležitos-
tí zažít něco podobného. Tábor je skvělá příležitost, jak děti 
vytrhnou z všedního života, a nabídnout jim něco nového. 
Když tyhle zážitky doplníte promyšleným programem 
plným her a dobrodružství, budou děti na tábor dlouho 
vzpomínat. 

Samostatnost
Tábor je místem, kde se děti učí samostatnosti a odpověd-
nému rozhodování. Během celého tábora – od rozhodo-
vání a přemýšlení u hraní her, až po úplně běžný táborový 
život… Děti si nenápadnou formou prohlubují celou řadu 
užitečných vlastností. Jsou sice pod – někdy více a někdy 
méně nápadným – dohledem vedoucích, ale v řadě situací 
se starají sami o sebe. 

Vzájemná pomoc a spolupráce v týmu
Děti se sice učí samostatnosti, ale na druhou stranu na 
táboře získají důležité zkušenosti v rámci spolupráce 
s ostatními. V obtížných situacích se učí spoléhat jeden 
na druhého, spolupracovat v týmu na dosažení společ-
ného cíle, navzájem si pomáhat, komunikovat s ostatními 
a vyslechnout si názor druhého. Když se podíváme kolem 

sebe, tak tohle jsou věci, které v dnešní době neumí ani 
řada dospělých. 

Nové znalosti a dovednosti
Z táborů se děti vrací také s celou řadou nových znalostí 
a dovedností. Nejen zábavou je živ člověk. Na táborech se 
děti o řadu věcí musejí postarat – naštípat dřevo, oškrábat 
brambory, umýt nádobí, uklidit… Nejde ale jen o drob-
né práce na zajištění chodu tábora. Děti se učí poznávat 
přírodu, vařit, orientovat se podle mapy, základům první 
pomoci a další a další věci. Ne, není to jako ve škole. Na 
správném táboře tohle všechno probíhá formou her nebo 
podobných činností. Děti si tak často ani neuvědomují, že 
se něco učí a z tábora si odvážejí i znalosti a zkušenosti, 
které jim budou užitečné i v běžném životě. 

Příklady táhnou
Na správném táboře jsou vedoucí nejen autoritou, ale 
především kamarády a často i vzorem. Nejlépe se přece 
– a pro děti to platí dvojnásob – učíme vlastní zkušeností 
a příkladem v partě kamarádů. A kdo jiný, než starší kama-
rád může děti spoustu věcí naučit. Jak po stránce znalostí 
a dovedností, tak z hlediska zkušeností i morálky.

Tohle všechno jsou základní důvody, proč by děti měly 
vyrazit na letní tábor. Je to velmi cenná zkušenost, ze které 
mohou těžit i v běžném životě. A že je zde popsán až příliš 
ideální tábor? Možná. Ale jsou takové. Jak je najít? Pokud 
se budete při výběru tábora držet referencí a doporučení 
svých známých a odpovíte si na deset důležitých otázek, 
které nabízíme v našem webovém katalogu táborů na 
adrese www.tabory-vysocina.cz velmi pravděpodobně 
najdete i pro vaše děti ten správný tábor… 

Jan Burda
Autor je předsedou představenstva Rady dětí a mládeže 

kraje Vysočina a členem představenstva ČRDM
foto Michala K. Rocmanová

Proč by měly
děti jet 
na tábor?
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Vzdělávací programy na českých ško-
lách se v roce 2017 opět staly jedním 
z témat předvolebního boje. Někteří 
politici navrhli zavést přednášky 
o vlastenectví a přišli s informací, že 
vláda podporuje a financuje projek-
ty na propagaci islámu na českých 
školách

Měli snad populističtí politici mylně 
na mysli multikulturní výchovu, která 
naše děti seznamuje s tím, že i v Čes-
ku se mohou setkat s lidmi jiných 
národností, etnik nebo náboženství? 
K čemu vlastně takovýto výukový 
program je?
Multikulturní výchova je jedním z té-
mat rámcového vzdělávacího progra-
mu, ten pro základní školy její zařazení 
argumentuje takto: „Ačkoliv je Česká 
republika ve srovnání s mnohými jiný-
mi evropskými státy kulturně relativně 
homogenní (až 95 % populace tvoří 
etničtí Češi a Češky), je nutné počítat 
s výraznějšími mezikulturními kontak-
ty vyplývajícími z evropské integrace 
a ze stále silnějších globalizačních 
trendů. Nutnost multikulturní výchovy 
vychází také z pokračujícího procesu 
sociálního propadu některých menšin, 
s čímž se pojí i narůstající nevraživost 
mezi majoritou a sociálně vylouče-
nými skupinami, provázená vznikem 
či posilováním negativních etnických 
stereotypů (v ČR především Romové 
a vztah majority vůči nim).“ Rámco-
vý vzdělávací program pro gymná-

integrace cizinců a začleňování žáků 
s odlišným mateřským jazykem do 
české školy. META tímto reaguje na 
stále narůstající počet dětí s odliš-
ným mateřským jazykem na českých 
školách.
Lektorský tým je sestaven z pra-
covníka společnosti META, cizince 
a dobrovolníka, který v METĚ pomáhá 
mladým cizincům. Součástí worksho-
pu jsou zážitkové aktivity a diskuze 
s cizincem, který si procesem integ-
race v české škole sám prošel. Díky 
cizojazyčným lektorům v týmu (např. 
z Vietnamu, Rumunska, Ruska, Ukra-
jiny a Srbska) mají žáci příležitost zažít 
výuku v jazyce, kterému nerozumí, 
a vcítit se tak na chvíli do situace nově 
příchozího žáka cizince do jejich školy. 
Jednomu z dobrovolníků, Alexovi, se 
velmi dobře podařilo přiblížit často 
frustrující situaci žáků neznalých 
vyučovacího jazyka. Ve své ukázkové 
výuce, vedené v ukrajinštině, nesle-
vil ze svých nároků, vyvolával žáky 
a snažil se je zapojit do vyučování. 
Jeden ze sedmáků po několikátém 
neúspěšném pokusu o napsání správ-
ného data na tabuli podotkl ke svému 
spolužákovi: „Hm, smazal ti to, to asi 
ukrajinsky znamená, že je to špatně.“
Mezi cíle workshopu patří přiblíže-
ní a zprostředkování žákům situaci 
člověka, který začíná žít, studovat či 
pracovat v nové cizí zemi, společně 
pojmenovat důvody a okolnosti mig-
race a příchodu do nové země, iden-
tifikovat překážky v procesu integrace 
i způsoby jejich překonávání, zamyš-
lení nad migrací a jejími dopady v ev-
ropských a globálních souvislostech. 
Od roku 2014 META, o.p.s. realizovala 
celou řadu workshopů na ZŠ a SŠ po 
celé ČR. Loni se konaly v rámci projek-
tu Čekuj integraci!, spolufinancované-
ho z prostředků Ministerstva vnitra ČR 
na integraci cizinců a prostředků hl. 
m. Prahy z Programů podpory aktivit 
integrace cizinců na území hl. m. Pra-
hy pro rok 2017.
Dvouhodinový workshop nemůže 
v žádném případě změnit náladu ve 
společnosti, mnohdy ani v samotné 
třídě. Ale umožní otevřenou a bez-
pečnou diskuzi. Což je podstatný první 
krok. Ty ostatní kroky jsou již opět na 
učiteli, který ve třídě působí.

Martin Benda
foto Naděžda Runštuková

www.meta-ops.cz

zia navíc dodává: „Jejím úkolem je 
především rozvíjet porozumění žáků 
sobě samým a hodnotám své kultu-
ry, podpořit jejich integraci v širším 
multikulturním prostředí při zachování 
vlastní kulturní identity.“ Rozhodně by 
tedy nemělo jít o politiky zmiňované 
„vymývání mozků“ ani obracení žáků 
na jinou víru. 
Naplnit a uchopit téma multikulturní 
výchovy mohou učitelům pomoci 
také neziskové organizace, které 
nabízejí různé vzdělávací programy, 
pracovní listy nebo workshopy. A i to 
je některým politikům trnem v oku. 
Pojďme se podívat na jeden příklad 
z praxe. META, o.p.s. už několik let na-
bízí školám dvouhodinový workshop 
s názvem „I Jan Amos chodil do školy 
v cizině“, který je věnován tématu 

multikulturní 
výchova ve školách? 

odjinud
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Rozhodnuto. O titul Zlatý Ámos 
bojovalo šest finalistů

Semifinále se uskutečnilo v zrcadlo-
vých sálech ministerstva školství. 
O tom, kdo získal pomyslnou korunu 
krále českých učitelů 23. března, 
v předvečer Dne učitelů, se dozvíte na 
serveru ADAM.cz, který je mediálním 
partnerem Zlatého Ámose.

Lucie Bakalová z gymnázia v Holešo-
vě, Lucie Čimerová ze Základní školy 
v Městci Králové, Tereza Fousová 
z pražského gymnázia Špitálská, He-
lena Lísková ze Základní školy Ladova 
v Litoměřicích, Jan Šindelář ze Zá-
kladní školy v Říčanech a David Turek 
ze Základní školy v České Kamenici 
se na základě rozhodnutí poroty stali 
letošními finalisty ankety o nejoblíbe-
nějšího učitele Zlatý Ámos.
„Letošní ročník Zlatého Ámose je 
jubilejní,“ říká ředitel ankety Slávek 
Hrzal. „Když jsme před 25 lety začínali, 
vůbec jsme netušili, že bychom mohli 
slavit čtvrtstoletí. Ušli jsme pořád-
ný kus cesty, na které jsme potkali 
spoustu vynikajících pedagogických 
osobností. A to je náš cíl, který se ne-
mění, ukazovat veřejnosti, že v našich 
školách učí skvělí učitelé a učitelky.“
Anketa Zlatý Ámos je výjimečná tím, 
že do ní mohou své oblíbené učite-
le přihlásit pouze žáci. A musí toho 

udělat mnohem víc. Do přihlášky musí 
napsat charakteristiku učitele, přidat 
jednu společně prožitou příhodu, 
a navíc sehnat sto podpisů dalších 
spolužáků či dospělých, kteří kandida-
turu podporují. Udělat něco sám od 
sebe a ve svém volném čase, to už od 
dětí vyžaduje určité úsilí a zájem. Pro 
své oblíbené učitele to však každoroč-
ně dělají desítky z nich.
Letos žáci základních a středních škol 
do soutěže vyslali přes šedesát učitelů 
a učitelek. Organizátoři připravili sedm 
regionálních kol, ve kterých tříčlenné 
týmy obhajovaly nominace svých 
pedagogů. Na semifinále už učite-
lé přijeli sami, bez dětí. Naštěstí je 
mohly vybavit třemi předměty, které 
jim měly pomoci přesvědčit porotu, 

že právě oni by měli poustoupit do 
závěrečného kola. A tak tu nechyběly 
fotografie, pytlík vtipné kaše, srdíčka 
a čtyřlístky, ale třeba i sklenice s rý-
movníkem či třídní erb.
Porota v čele s MUDr. Janem Ci-
mickým nakonec vybrala 4 učitelky 
a 2 učitele, kteří se ve veřejném finále 
23. března utkali o titul Zlatý Ámos 
2018. „Celých dvacet čtyři let, co jsem 
předsedou poroty Zlatého Ámose, 
jsem přemýšlel, zda má být jejím 
předsedou psychiatr,“ říká Jan Cimický. 
„Letos jsem pochopil, že ano. Bohu-
žel, v mé ordinaci roste počet učitelů. 
Ale to se dnešních semifinalistů netý-
ká. Všem učitelkám a učitelům bych 
chtěl poděkovat za vaši práci. Osobně 
považuji učitelské řemeslo za jedno 
z nejnáročnějších.“
Oficiální korunovace Zlatého Ámose 
proběhla na slavnostním galavečeru 
24. března v pražském hotelu Am-
bassador Zlatá husa.

Dětská tisková agentura (DTA)
Foto DTA  – na snímku finalisté 

s ministrem školství Robertem Plagou
Další informace na www.zlatyamos.cz 

Finalisté ankety 
zlatý ámos

Letos na přelomu května a června se u nás již počtvrté 
koná Evropský týden udržitelného rozvoje. Jeho cílem je 
dát najevo, že chceme a můžeme žít ve společnosti, která 
bere ohledy své okolí a na ty, kteří přijdou po nás.

Po úspěšném loňském ročníku, kdy se v ČR konalo rekord-
ních 147 akcí, se letos chystá několik změn – ta zásadní 
je, že letos se týden aktivit zaměří na mládež a vzdělávací 
instituce.
Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR) je celoevrop-
ský festival, který propaguje myšlenky udržitelného rozvoje 

a spolu s ním i organizace a jednotlivce, kteří udržitelným 
rozvojem žijí. Každoročně se ho zúčastňují desetitisíce lidí 
po celé Evropě.

Během týdne od 31. května do 5. června 2018 se konají 
nejrůznější akce – přednášky, diskuse, exkurze, výstavy, či 
sousedská setkání atd. Pozvánky na všechny akce najdou 
zájemci na webu www.tydenudrzitelnosti.cz. 
Tam si zároveň můžete do ETURu zaregistrovat vlastní akci.

www.tydenudrzitelnosti.cz

Evropský týden udržitelného rozvoje počtvrté
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Členské karty platí pro děti
jako průkazy na slevu na dráze
Děti od 10 do 15 let prokazují nárok na zvláštní jízdné Čes-
kých drah (ČD) jakýmkoliv oficiálním průkazem s fotografií 
a datem narození nebo In Kartou. Jako „jakýkoliv oficiální 
průkaz“ je tedy možno využít i členskou kartu České rady 
dětí a mládeže (ČRDM) a členských organizací ČRDM…

Zvláštní jízdné pro děti Vám zajistí:
• bezplatné cestování dětí do 6 let
• sleva cca 50 % pro děti od 6 do 15 let („poloviční jízdné“)
• platí v 1. i 2. třídě

Co je Zvláštní jízdné pro děti? 
Děti do 6 let jezdí vlakem zdarma, děti od 6 do 15 let se 
slevou 50 %. Užijte si s dětmi cestu vlakem!

Kde a jak získat Zvláštní jízdné pro děti?
• u pokladní přepážky
• v e-shopu
• u průvodčího ve vlaku (pokud jedete ze stanice, ve které 
nebyla otevřená pokladna)

Pro děti do 6 let je třeba mít bezplatnou – tedy „nulovou“ – 
jízdenku z nástupní do cílové stanice. Získáte ji bez formalit 

v pokladně na nádraží i u průvodčího. Děti od 10 do 15 let 
prokazují nárok na zvláštní jízdné jakýmkoliv oficiálním 
průkazem s fotografií a datem narození nebo In Kartou.

Více o členských kartách na www.eyca.cz/crdm

 Cestování Prahou pro děti 
za 0 Kč s členskou kartou 
Také v městské hromadné dopravě je třeba, aby děti 
mohly prokázat svůj věk. V Praze je možno k bezplatnému 
či zlevněnému cestování dětí ve věku od 6 do 10 let využít 
členskou kartu ČRDM (EYCA), případně členskou kartu 
některého z členských spolků ČRDM (www.eyca.cz/crdm) 
 
K prokázání věku od 6 do 10 le je třeba mít osobní prů-
kazku ověřenou jejím vydavatelem, se jménem, příjme-
ním, datem narození a fotografií dítěte. 
A to vše právě členské karty  spolků ČRDM splňují.

Dále lze využít např. pas, občanský průkaz, školní průkazku, 
průkazku jiného dopravce, průkazku PID „Žákovská“, čipo-
vou kartu (Opencard nebo Lítačku) s příslušnou aplikací, 
průkaz PID „Dítě 6-15“, žákovský průkaz.

Pokud dítě nemůže prokázat věk do 10 let, musí si zakoupit 
zvýhodněnou (dětskou,„poloviční“) jízdenku.
Také děti od 10 do 15 let mohou v Praze cestovat za 0 Kč, 
avšak pouze pokud prokáží nárok předepsaným způsobem 
– buď čipovou kartou (Opencard nebo Lítačka) s příslušnou 
aplikací, nebo průkazem PID „Dítě 6-15“.
Jiný způsob prokázání nároku na jízdné za 0 Kč v pražské 
hromadné dopravě pro věk 10–15 let není možný.  
Pokud dítě neprokáže svůj nárok, musí si koupit jízdenku.

Michala K. Rocmanová
foto autorka

členské 
karty 
v dopravě 

JMÉNO

S T U D E N T

DATUM NAROZENÍ PLATNÁ DO ČÍSLO KARTY

ŠKOLA



23

Barbora Trojak
tisková mluvčí Junáka – 
českého skauta

Rozhodně a odjakživa slova. 
Studovala jsem filologii 

se s nimi více potkávám. Ať 
už při herecké práci, kdy se 
učím role, nebo ve svém 
volnu, kdy si ráda přečtu 
dobrou knížku.

foto archiv respondentek

a literaturu, dlouho jsem 
pracovala na osvětových 
kampaních, kde bylo třeba 
formulovat sdělení tak, aby 
jim lidé naslouchali a do-
kázali jim porozumět, a teď 
zase skládám dohromady 
dobré zprávy o českých 
skautech a skautkách. Miluji 
čtení, překládání i hledání 
ve slovnících, ve všech jazy-
cích, které znám. Baví mě 
jazyk, jeho neustálý vývoj, 
jemné nuance, hledání těch 
pravých výrazů. A mám 
moc ráda poezii, ostatně 
jednoho básníka jsem si 
vzala za muže. 

Na rozdíl od čísel ale slova 
dokáží i zraňovat, to je 
jejich nevýhoda. Čím dál 
častěji si přeji, aby si to lidé 
uvědomovali a byli schopni 
hledat společnou řeč.

Tereza Otavová
herečka

Mám to asi 50:50 :-) Už 
třeba ve škole mě bavila 
čeština i matematika. A co 
se týče sudoku a křížovek, 
mám ráda obojí a vybírám si 
mezi nimi podle nálady. Ale 
je pravda, že obecně mi jsou 
teď asi bližší slova, protože 

anketa: 
Jsou Vám bližší čísla, anebo slova? (Sudoku, nebo křížovka?)

vlastní názor, i když ostatní 
mají názor opačný, a záro-
veň respektovat názor dru-
hých. Sebedůvěra a sociální 
kompetence mu pomá-
hají setkávat se s druhými 
lidmi otevřeně a uvolněně, 

Důvěru v sebe sama a ve 
své schopnosti si dítě 
buduje tím, že mu opako-
vaně dáváme pocítit, že je 
šikovné, zvládá věci kolem 
sebe… I rozvoj sociálních 
kompetencí stojí a padá 
s tím, jak k dítěti přistupují 
„jeho“ dospělí. Je dobré, 
pokud má dítě možnost 
v bezpečném prostředí 
„trénovat“ důležité doved-
nosti, z nichž sebedůvěra 
a sociální kompetence 
rostou. 
Ve školce se dítě učí vnímat 
své právo na respekt a po-
vinnost chovat se s respek-
tem k druhým a vyjadřovat 
své pocity a stát si za nimi. 
Dále buduje schopnost 
otevřeně a jasně zastávat 

Z knihovničky portálu
férově vyjadřovat kritiku 
a snášet kritiku vlastní 
osoby, vyjadřovat svá přání 
a potřeby a dokázat říci ne. 

Autorka Rosemarie 
Portmann pracovala jako 
školní psycholožka ve 
Státním školském úřadu ve 
Wiesbadenu a přednášela 
pedagogiku na univerzitě ve 
Frankfurtu nad Mohanem.

(Překlad Alena Bezděková, 
brož., 128 stran, 199 Kč)

Proč to to dítě dělá?“ „Proč 
se chová agresivně?“ „Co 
ho k tomu vede?“ Otázky, 
které se rodičům, učitelům 
i vychovatelům honí hlavou, 
když se snaží zvládnout 
agresivní projevy dítěte. 
Podle psychologa a tera-
peuta Antona Hergenhana 
je agresivita symptom, 
příznak, a je potřeba najít 
a vyřešit příčiny, které ve-
dou k problémovému cho-

vání. Na agresivitu se dívá 
z širší perspektivy, inspiruje 
k otázkám nad chováním 
konkrétního dítěte i ke 
hledání odpovědí. 
Kniha obsahuje řadu příkla-
dů z praxe a osloví rodiče 
i pedagogy dětí, které se 
projevují agresí a jsou obtíž-
ně zvladatelné.

Autor Anton Hergenhan 
je psycholog, věnuje se 
systemické individuální, pá-
rové a rodinné terapii. Přes 
dvacet let pracuje v denním 
stacionáři pro děti.

(Překlad Michaela Škultéty, 
brož., 120 stran, 249 Kč)
www.portal.cz

Agresivní dítě?

Nakladatelství Portál vydává již 27 let příručky, které 
pomáhají rodičům, vychovatelům, učitelům i vedoucím 
oddílů a kolektivů dětí a mladých lidí.  Vybíráme opět 
dva tituly z poslední doby.

100 her pro rozvoj sebedůvěry 
a sociálních kompetencí
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