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Tématem tohoto čísla Archy – z polo-
viny věnovaného kulatým, dvacátým 
narozeninám České rady dětí a mlá-
deže – jsou „dosažené mety“. Jak 
příznačné… Česká rada za tu dobu pře-
ce urazila pořádný kus cesty a dosáhla 
mnoha met. 
Tou první bylo samo založení Rady, za 
to díky všem, kteří si před dvaceti lety 
ten smělý cíl stanovili – a dosáhli ho. 
Ve světě neziskových organizací je 
hnacím motorem dětských a mládež-
nických spolků především nadšení 
a energie dobrovolníků: vedoucích, 
instruktorů, rádců a mnoha a mnoha 
dalších nadšenců. Každý z nich má 
nějakou metu, k níž směřuje – každý 
po svém, jinak, originálně. 
Co je však onou metou, o níž je tu 
řeč? Je to snad dobře připravený  
tábor s nápaditou „celotáborovkou“, 
bezvadně zorganizovaná diskuze stře-
doškoláků o uprchlících či celostátní 
sraz stovek členů téhož spolku? Nebo 
udržení takové organizace v chodu? 
I když jí třeba doba, osud či kdovíco 
zrovna nepřeje…?
Pro každého je důležité něco jiného.
Vypůjčím si woodcrafterské rčení, že 
„není malých činů“. Můžeme také říct: 
„Není malých met.“ Protože každá do-
sažená meta je důležitá! Bývá totiž jen 
dalším krokem k čemusi dalšímu, snad 
lepšímu. Člověka to, jak se teď často 
říká, zas o kousek dál někam „posune“.   
Není proto důležité, k jaké metě 
zrovna směřujete. Někdo si vytkl za cíl 
uspořádat první oddílovku, vyrazit na 
první víkendovou výpravu do přírody, 

vypracovat novou strategii rozvoje 
svého spolku nebo „jenom“ poprvé 
vyjádřit opačný než většinový názor 
před svými kamarády… Pro jiné je 
to brnkačka. Anebo naopak na míle 
vzdálené téma. 
Mít před sebou tu „svoji“ metu je 
rozhodně dobré. Jen díky tomu přece 
dokážeme podnikat i zdánlivě bláznivé 
akce, posouvat věci tam, kam je zapo-
třebí, a když na to přijde, konat dobro. 
A pak si najít další. A to je jedna z bez-
vadných vlastností dětských a mládež-
nických organizací: že v nich vyrůstají 
činorodí, aktivní a samostatně uvažují-
cí i jednající lidé. Pořád si hledají další 
mety a pořád se snaží těch nových cílů 
dosáhnout. A rozvíjet při tom nejen 
sebe sama, ale i své organizace, okolí, 
nakonec i celou společnost.
Přeji České radě dětí a mládeže, aby 
dosahovala stále smělejších cílů v prá-
ci ve prospěch jejích organizací; přeji 
těmto organizacím, aby měly vždy 
dostatek nadšenců, kteří je k těmto 
vytouženým cílům „potáhnou“ – 
a přeji všem jejich dobrovolníkům, aby 
měli energii tyto cíle hledat. Nakonec 
přeji všem současným i budoucím 
nováčkům, aby se jim povedla jejich 
první hra, vydařila první víkendovka, 
aby dosáhli své první oddílové mety. 

A proto, ať je vaše meta jakkoliv blízko 
či daleko, nepřestávejte věřit a směřo-
vat k ní se stále větším „drajvem“. Stojí 
to za to!
Ondřej Šejtka, ředitel Kanceláře ČRDM

fotohavlin.cz

Dosažené Mety 
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Tedy ještě zcela ne, ale brzy bude. 
Před dvaceti roky touhle dobou vše plnou parou směřo-
valo k jejímu založení. 

Připomeňme si, že to bylo krátce po tzv. Klausových úspor-
ných balíčcích a po tom, co jeho vláda padla a nahradil ji 
úřednický kabinet vedený guvernérem Tošovským. V mi-
nisterstvu školství vystřídal překladatele a básníka Jiřího 
Grušu filozof Jan Sokol. 
A to byla naše chvíle!
Naštváni balíčky, rozuměj škrty, které 
spolkům připravily nejednu horkou chvíli, 
rozmrzeni tím, že několik předchozích minis-
trů (za všechny: pyšný Ivan Pilip) se s námi 
moc nebavilo, vedeni i jinými ušlechtilými 
důvody, jsme přistoupili k akci. 
Bylo jasné, že spolky potřebují něco jako 
stavovskou komoru, platformu či spolek 
spolků, který je bude hájit a který z mnoha 
hlasů udělá jeden, ale o to silnější. 
Scházeli jsme se od podzimu 1997 na „Senu“1 a postup-
ně se poznávali – Jana Vohralíková, tehdy v čele sdružení 
YMCA, skauti Jiří Navrátil a Josef Výprachtický, šéf folklor-
níků Zdeněk Pšenica, pionýr Martin Bělohlávek, Kocour 
Mikeš2, táborník, moje maličkost…A také Franta Roun 
z Národního informačního centra mládeže a Aleš Krato-
chvíl z Asociace křesťanských sdružení mládeže. 

V zimě se tříbily názory, na jaře jsme vymysleli název, zkra-
je léta namaloval Jirka Chour na pivní tácek lodičku, která 
se pro národní radu plaví dodnes. 
Ministerstvo školství nám dalo něco peněz do začátku 
nového spolku a 7. července jsme na zámku v Roztokách 
podepsali zakládací listinu.
My zakladatelé jsme zasedli v prvním představenstvu 

a s chutí se dali do díla, v tvořivém nadšení. V čele s ráz-
nou, energickou a nápaditou Janou Vohralíkovou. 

Co se dělo pak?
Rozeběhla se běžná agenda. Někdy nudná, jindy vzrušu-
jící.  Pořádali jsme první Bambiriády3, zaměstnali několik 
pracovníků (řediteli kanceláře byli například pionýr Martin 
Bělohlávek či skaut Jiří Edy Zajíc), chodili za politiky, drali 
se o víc a ještě víc peněz pro spolky a na jejich hromadné 
pojištění, snažili se mezinárodně ukotvit, obstáli v (doslo-
va) boji s konkurenční platformou – Kruhem sdružení dětí 
a mládeže. Tehdejší protivník, šéf Kruhu, si nějak popletl 
účty a milionovou sumičku jaksi odklonil. Jeho spolek se 
rozpadl… a bylo sjednoceno.

Začali jsme vydávat Archu4 – a i u tomíků se živě debato-
valo, zda časopis k něčemu je. Je, byl a věřím, že i bude. 
Že často plytké a úryvkovité žvanění na sociálních sítích 
nevytlačí možnost přečíst si tištěné, podrobnější a poctivé 
slovo, které sice není jak lajkovat, ale které dává smysl 

a kvůli kterému se na čtenáře nenavalí 
hned stovka mnohdy připitomělých ko-
mentářů. 

Začaly i první sváry. 
Ten největší se týkal svazáckého majetku. 
Tehdejší šéf skautů a tehdejší předsed-
kyně národní rady nenašli společnou řeč 
a dr. Navrátil z představenstva i České rady 
poměrně rázně odstoupil. 
Mrzelo mne to, protože jsem ho měl rád 
a protože jemu a Josemu5 dalo obrovské 

úsilí, aby přesvědčili konzervativnější část své členské 
základny pro vstup do České rady dětí a mládeže. Skauti 
se tehdy, po svých děsivých zkušenostech z doby bolševis-
mu6, bránili jakémukoliv „zastřešení“, část nesla špatně to, 
že by měla být v jedné partě s pionýry…
Jiří Navrátil byl v tomhle v tom nejlepším slova smyslu po-
krokový, navíc velkorysý, s nutnou dávkou předvídavosti. 
Skauti v parlamentu (například Michaela Šojdrová či Petr 
Bratský) se stali výraznými podporovateli našeho spolku 
spolků. 

Česká rada je 
Dvacetiletá!  

20 let črdm

3

7. července 1998 na zámečku v Roztokách byla podepsána 
zástupci prvních 8 sdružení dětí a mládeže zakládací listina  ČRDM

Jana Vohralíková, první předsedkyně ČRDM 
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Janu Vohralíkovou vystřídal v čele národní rady po několika 
letech skaut Pavel Trantina. Byl liberálním a laskavým šé-
fem. Pavel čelil i nelehké situaci kolem jednoho z dávných 
šéfů kanceláře. Neshoda vyústila v odchod několika rebe-
lujících členů vedení ČRDM. Pavel ji ale ustál se ctí. Za jeho 
éry se rozeběhla velmi dobře činnost pracovní skupiny 
Stát7. V plném nasazení trvala více než deset let a spolu se 
skauty, pionýry a dalšími zástupci spolků jsme za tu dobu 
absolvovali desítky návštěv u poslanců, ministrů, senátorů, 
úředníků, íků, ků, ů. Peníze, legislativa, pokusy o rušení 
nesmyslů, které horlivý byrokratický aparát vymýšlel jak na 
běžícím pásu, navázání velmi dobrého vztahu s odborem 
pro mládež školského ministerstva i s některými náměstky.

Tak nějak to tehdy šlapalo.
Když Pavla povolalo do svých služeb ministerstvo školství, 
navrhli jsme s Josem Výprachtickým, aby se šéfem národní 
rady stal Aleš Sedláček. Jeho první volba byla lehce drama-

tická, ostatní už hladké. 
Alešova éra trvá dodnes. Široký (někdy snad až moc) záběr, 
respektovaná pozice šéfa – a tím i rady –, praktický, nekon-
fliktní, ač občas rázný přístup. Spolupráce s ministerstvy, 
tah na branku… Těžko v pár pochvalných slovech popsat, 
jak se mi jeho práce jeví. 
Spolu s šéfem kanceláře Ondrou Šejtkou posunuli na vý-
bornou úroveň každoroční Cenu Přístav8, ustřihli lehce již 
klopýtající (a finančně náročnou) Bambiriádu a uvedli do 
praxe počiny nové. Akci 72 hodin, (nazval bych ji úklidovo-
zvelebovací), zajímavé Sametky k výročí Listopadu či sázení 
stromů po celé republice u příležitosti jubilea sv. Anežky. 
Rada se občas vyjadřuje přiměřenou formou i k ryze poli-
tickým tématům, pokud se dotýkají dětí a mladých lidí. Byl 
bych rád, kdyby to uměla pravidelněji, stejně jako „nabírá-
ní“ témat sociálních. Ale díky i za stávající stav. 

A co role tomíků v národní radě? Našimi zástupci v před-
stavenstvu rady byli postupně Tomáš Novotný, Vítek 
Madron, Ondřej Šejtka  (v roli místopředsedy, dnes šéfa 
kanceláře), naposledy Tomek Hurt. Tomíci se poměrně 

mohutně zapojují do řady vyhlašovaných „čmrdích“ pod-
niků, jako vyslanci ČRDM se občas objevují v Izraeli… Rada 
se ujala na náš popud projektu Elektronické správy oddílu 
(ESO) a dovádí ji do solidní podoby.

Ať to nezní jako fráze, ale myslím, že to za to stálo. Že 
z dávného naštvání a pocitu, že se s námi stát nebaví a že 
je potřeba se domluvit na tom, že se domluvíme, vzešlo 
smysluplné, potřebné a funkční uskupení. 

Všechno nejlepší i do dalších let, milá rado!
Tomáš Novotný, 

předseda Asociace TOM
jeden z „otců zakladatelů“ a  člen pracovní skupiny „Stát“

(Psáno pro časopis Tomík)
foto archiv ČRDM a Jiří Majer

Vysvětlivky k textu
1/ Senovážné náměstí 24 v Praze 1 – adresa, kde ČRDM 
sídlí
2/ Miroslav Mikeš (přezdívaný Kocour), představitel České 
tábornické unie
3/ Bambiriáda byla přehlídka dětských a mládežnických 
sdružení a jejich aktivit
4/ Archa je tištěný zpravodaj o výchově a využití volného 
času dětí a mládeže
5/ Přezdívka Josefa Výprachtického, současného starosty 
Junáka – českého skauta
6/ Komunisti zakázali skautskou organizaci Junák; skautky 
a skauti pak čelili nejrůznějším represím
7/Jde o lobbystickou skupinu hájící zájmy ČRDM a jejích 
členských organizací
8/ Cena Přístav je název výročního ocenění udíleného 
Českou radou těm, kteří v sobě nalézají kromobyčejnou vůli 
podporovat mimoškolní práci s dětmi a mládeží 

4

Aleš Sedláček (stojící) na volebním Valném shromáždění  ČRDM 
v dubnu 2008, vlevo odstupující Pavel Trantina, vpravo Ondřej Šejtka

Více k výročí, oslavám a dvacetileté historii 
České rady dětí a mládeže najdete na 

adam.cz/20-let-crdm
crdm.cz/20-let-crdm
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Opakovaně bylo vzpomínáno, že na začátku roku 1998 
zde existovala dvě „střešní“ uskupení (Kruh sdružení dětí 
a mládeže a Seskupení sdružení dětí a mládeže) a množství 
nezastřešených sdružení, z nichž nepřehlédnutelně vyční-
val Pionýra. Asi i proto byl jeho zástupce přímo členem 
Komory mládeže, což byl poradní orgán náměstka ministra 
školství, mládeže a tělovýchovy.
Komora byla v té době funkční institucí, kde se konzulto-
valo, připomínkovalo – vážně se pracovalo, a byla i prosto-
rem, kde se víceméně pravidelně scházeli zástupci obou 
existujících střech. Z tohoto pohledu šlo o neformální 
platformu, kde se reprezentanti sdružení fakticky potkávali.

Povodně 1997
Postihly 34 okresů, připravily o život 50 lidí a celkové škody 
dosáhly 63 miliard korun… Ani sdružení z pohromy nevyšla 
dobře, i ona patřila k postiženým (tábořiště, klubovny, 
naštěstí bez ztrát na životech!). Vláda navíc rozhodla 
o zkrácení (již přidělených) dotací pro velká sdružení, 
což byl pochopitelně dramatický, citelný zásah do jejich 
ekonomiky a přišel v čase, kdy hospodaření bylo v pohybu. 
S vědomím povinnosti přijala (velká) sdružení tuhle oběť, 
ovšem bylo otázkou, co bude dál?
Tehdy se sešli předsedové Pionýra, Folklorního sdružení ČR 
a Asociace TOM a dohodli se, že pro budoucnost bude ne-
zbytné začít aktivně působit na politiky a připomínat jim, 
že sdružení dětí a mládeže potřebují pomoc a podporu.

Sine ira et studio
Při snaze o skutečné řešení konkrétních problémů se uká-
zalo, že lze jednat bez hněvu a zaujatosti, bez předsudků 
či zášti i vášní, což (a nelze to obejít) byly jevy, které naše 
vzájemné vztahy provázely, zejména u skautů a pionýrů. 
Prakticky se to projevilo již dříve při vyjednávání úrazových 
pojistek, které byly dvě: jednu mělo uzavřenu Seskupení 
+ Pionýr, druhou Kruh. Právě otázka pojištění byla jednou 
z rozhodujících, kdy se ukázalo, že praktický problém může 

Jaro roku 1998 začalo 
nenápadně…  
Reprezentace Kruhu i Seskupení totiž stále nebyly 
schopné se dohodnout na koordinovaném postupu. 
Tak se na podzim 1997 začala rodit iniciativa později 
známá jako G7, což byl se značnou nadsázkou odkaz 
na tehdy hodně dynamické uskupení zemí, které 
na vládní úrovni pravidelně řešily finanční otázky 
a problémy v mezinárodních vztazích… Takhle vysoké 
ambice naše parta neměla, ale začali jsme se potká-
vat, hovořit a… lobovat.
K původní trojici Pionýr, ATOM a FoS ČR se později 
k aktivnímu jednání s politiky přidali ČTU a Junák, 
a následně i YMCA v ČR a NICEM ČR. Významnou 
podporu téhle iniciativě poskytl ihned od svého ná-
stupu ministr dr. Jan Sokol (jmenovaný 3. ledna 1998) 
a začala se krystalizovat i celá šíře témat, která před 
námi zdánlivě najednou vyvstávala, jimž však Kruh 
ani Seskupení nevěnovaly tolik pozornosti, kolik jsme 
mysleli, že by bylo třeba. Šlo například:
• o tvorbu koncepce politiky státu v oblasti dětí 
a mladé generace;
• o reformu státní správy – tehdy začínal zánik okresů 
a připravoval se vznik krajů;
• o vývoj a proměny dotační politiky státu;
• o věrohodnou zahraniční reprezentaci dětí a mlá-
deže.
Vesměs témata, jejichž zanedbání se mohlo obrátit 
proti zájmům dětí a mládeže.

5

Senovážné náměstí 24, dům, kde sídlila od 90. let většina 
sdružení dětí a mládeže i pozdější Kancelář ČRDM

Kdo by byl řekl, že právě ten rok přinese zásadní zvrat ve 
vztazích mezi sdruženími dětí a mládeže? Během týdnů od 
března do června 1998 nabral vývoj vztahů mezi spolky 
takovou rychlost, že jen dva dny po prvním letním dnu, 
přesně 23. června 1998 registrovalo Ministerstvo vnitra 
Stanovy České rady dětí a mládeže, tak tato zastřešující 
organizace spatřila úředně světlo světa. A předcházelo 
tomu vpravdě renesanční jaro, kdy se lámaly ostny před-
sudků, překonávala předpojatost, přemáhala nedůvěra 
a mířili jsme ke zdánlivě nedostižné metě.
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Během soustředěného pátrání jsem 
prohledal asi deset šanonů, sběračů, 
v nichž jsou slisovány moje minulé 
grafické počiny. Strašně protivná prá-
ce, ufffff! Zcela první návrhy dělané 
tužkou jsem už nenašel. Možná jsem 
je vyhodil, možná je najdu, až nebu-
dou potřeba. Podařilo se mi ale najít 
dvě pozdější, tuší provedené varianty. 
Ty posílám spolu s textem…

Proč pluje loďka v osmerce

Vzpomínání na začátky ČRDM je 
pro mnohé dávnou a zcela zasutou 
historií. Tak dávnou, že těm mladším 
se může zdát, že to bylo přibližně v té 
samé době, kdy v krajinách o něco 
jižnějších, v tlupách člověka kroma-
ňonského, propukla první stávka za 
zkrácení pracovní doby. Nebo tak 
nějak.

Já si ale přesto nějaké věci z té doby 
pamatuji. Tehdy Tomáš (T. N., kdo 
jiný) někomu někde slíbil, že zařídí 
návrh loga pro nově vznikající střešní 
organizaci. Ale fofrem, šupem. Do 

historii považovány málem za magické a v oblasti sdru-
žení dětí a mládeže přinesl rok 1998 jeden malý zázrak. 
Přemítám, zda ho někdy nějaký historik oficiálně a úředně 
zaznamená. Obvykle se do „velké“ historie zapisují zlomo-
vé okamžiky. Na druhou stranu je snad překonání sporů, 
obnovení důvěry a nalezení vůle ke spolupráci malý cíl?
V létě 1998 byla tato meta dosažena.

Martin Bělohlávek, 
předseda Pionýra,

jeden z „otců zakladatelů“
a první ředitel Kanceláře ČRDM

foto archiv ČRDM

plánované schůzky zbývalo už jen pár 
dní. Pro mne šibeniční lhůta. Abych 
urychlil vizualizaci nápadů, které se mi 
líhly v hlavě, použil jsem šablonu. Zlé 
jazyky tvrdí, že jsem zůstával v hospo-
dě U Kulaté Báby dlouho po zavíračce, 
ale není to pravda.
Pravda ale je, že jsem jako onu šablo-
nu použil pivní tácek. Čtverec z pev-
ného kartonu přiměřeného rozměru, 
s příhodně zakulacenými rohy. Udělat 
tužkou obrys jde raz dva. Shodou 
okolností, což je zase historický fakt, 
bylo v tu dobu zakládajících organizací 

Kde se vzalo  
logo ČRDM

sblížit, hledí-li se na společný zájem.
Pro představitele některých organizací, klíčové byly ne-
sporně Pionýr a Junák, šlo o období, kdy museli opravdu 
dát uvnitř svých sdružení „hlavy na (pomyslný) špalek“, 
aby prosadili či obhájili myšlenku rozšíření spolupráce, aby 
zdolali vzájemnou podjatost živenou vzpomínkami. Přitom 
nešlo pouze o zlé jazyky vnitřní, ona totiž rozháranost 
a nespolupráce vyhovovala mnohým dalším.

Znovuzrození důvěry
Obrodit myšlenku spolupráce a dát jí nový smysl byl dobrý 
cíl, ale jeho dosažení se ještě v roce 1997 jevilo jako hodně 
vzdálené. Letopočty zakončené osmičkami jsou však v naší 

ausgerechnet osm. Stačilo tedy tácek 
malinko pootočit  – a všech osm členů 
našlo svůj symbolický rožek.
Tehdy se ani nezdálo, že by se pod 
střechu asociace mělo nahrnout 
množství dalších členů, konkurenční 
Kruh, vedený profesionálními mládež-
níky, jich měl mnohem víc.

No, a co vlastní motiv? 
Dítě, dětské hry, loďka skládaná 
z papíru plující do dálav, jako symbol 
dětství. Variant bylo několik. Zvítě-
zila však právě loďka. Doplula až do 
dnešní doby.

A to je vlastně všechno. Možná se 
tehdejší pamětníci rozpomenou na 
další podrobnosti, ale já bych nerad 
vyprávěl nějaké bajky. Tohle je, jak by 
pravil Petr Bajza, pravda pravdoucí.

Jiří Chour

Pozn. red.: 
Výše zmíněný Tomáš Novotný, šéf to-
míků a zadavatel loga, k jeho symbo-
lice dodává, že tehdejší rychlý kolotoč 
událostí, ale i situace mezi organi-
zacemi dětí a mládeže, připomínaly 
rozbouřené moře. A proto ta lodička…   

Jak vznikalo před dvaceti lety logo České rady  dětí a mládeže? Jak mohlo také 
vypadat? Pátrali jsme u pamětníků. A u samotného tvůrce. Tím byl kmenový 
grafik a dlouholetý vedoucí tomíků, a také autor množství prima her – Jiří Chour.
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• Rok 1998 byl počátkem. 14. května byl ustaven příprav-
ný výbor,  23. června byly registrovány stanovy a 7. čer-
vence podepsána osmi organizacemi zakládací listina 
ČRDM. Od 1. července začala fungovat kancelář ČRDM 
v Praze na Senovážném náměstí 24, kde ji najdete dosud.

• Rok 1999 byl neméně důležitým 
pro dalších mnoho let činnosti 
Rady: Konala se první Bambiriá-
da – přehlídka činnosti sdružení 
dětí a mládeže. Ta první byla jen v Praze, na vltavských 
ostrovech, které propojoval parník; těch dalších 15 bylo 
celostátních. V únoru vyšlo první číslo časopisu ARCHA. 
ČRDM navázala spolupráci s Radou mládeže Slovenska.

• V roce 2002 se poprvé udělovala Cena Přístav, a to zá-
stupcům veřejné správy a samosprávy za podporu mimo-
školní činnosti dětí a mladých lidí. ADAM.cz sice existoval 
dříve než Rada, ale v onom roce se proměnil ve zpravodaj-
ský servis sdružení dětí a mládeže, a to pod křídly ČRDM.

• V roce 2004 přibylo do ČRDM 37 (!) členských sdružení.

• V roce 2006 vyvrcholila snaha o získání základen z FDM 
pro dětské spolky výstavou fotografií zdevastovaných 
a zřícených objektů. V Senátu se konala pod názvem 
S dřevomorkou na startu.

• Malý manuál o nabídce náplně 
volného času dětí a jak si z ní vybrat – 
Devatero rad pro rodiče –  poprvé vyšel 
v roce 2007.

• V roce 2008 ČRDM oslavila 10 let.

• Projekt Kecejme do toho – struk-
turovaný dialog mládeže dal mladým 
možnost jednoduše vyjádřit svůj 
názor na věci, které se jich týkají. 

Střípky
z dvaceti 
let ČRDM

• V roce 2010 byl spuštěn server Kamchodit, který mapuje 
nabídku činností pro děti a mladé lidi, včetně hřišť a klu-
boven. ČRDM byla přijata jako kandidát do Evropského 
fóra mládeže (European Youth Forum, EYF) – mezinárodní 
platformy národních organizací dětí a mládeže.

• Evropský rok dobrovolnictví byl 
hybnou silou mnoha aktivit v roce 
2011. Na podzim jsme sázeli Stromy 
Anežky České.

• V roce 2012 začíná připomínkovací kolotoč k Novému 
občanskému zákoníku (NOZ), který 
vyvrcholí o dva roky později jeho přijetím 
– ČRDM se zapojuje velmi aktivně. 
ČRDM byla přijata za řádného člena 
Evropského fóra mládeže. 
Poprvé se rozjíždí dobrovolnický projekt 
na pomoc okolí – 72hodin (72hodin.cz).

• V létě 2014 se rozbíhá další pro-
jekt pod názvem Sametky – úspěš-
ná geocachingová hra plná histo-
rických příběhů. Její první ročník 
mapuje sametovou revoluci, druhý 
období let 1968–1989. 

• Projekt SAFE pro změnu sleduje množství dobrovolnické 
práce ve spolcích dětí a mládeže; vrcholí v r. 2015 konfe-
rencí, kde mimo jiné ČRDM dekla-
ruje, že se dětem a mládeži věnuje 
36 000 dobrovolníků a jejich práce 
má hodnotu více než jedné a půl 
miliardy Kč.

• Nejnovějším projektem je ESO, webová účetní agenda 
pro oddíly, spolky a další neziskové organizace.

• Za dobu trvání České rady dětí a mládeže se vystřídalo 
neuvěřitelných 16 ministrů školství!

Michala K. Rocmanová
foto archiv ČRDM
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Každému z účastníků vodácké části jubilejní oslavy nakonec 
utkví v paměti možná něco jiného. Někomu šestimetrové 
indiánské týpí Ligy lesní moudrosti, vztyčené na pontonu 
podplouvajícím Karlův most. Jinému „panoramata“ Hrad-
čan, obhlížená z vodní hladiny, čeřené pádly ymkařů, tomí-
ků, skautů, pionýrů, woodcrafterů, pathfinderů, hasičů…

Nebo Pražské Benátky: malebná zákoutí Čertovky, tak tro-
chu z jiného světa, stranou hlavních plavebních koridorů, 
kam se člověk suchou nohou jen tak nedostane. Tajupl-
né přístaviště Judita pod Křižovnickým náměstím. Nebo 
kamenný reliéf Bradáč – starodávný povodňový vodočet 
– v zasvěceném výkladu zkušeného skautského vůdce 
přezdívaného Hvězdář. Nebo turisté mávající cestou k hole-

šovickému přístavu… Paluba pontonu navozující atmosféru 
dětského letního tábora vedeného v tábornickém stylu 
– se třemi podsadovými stany, kadibudkou, a dokonce 
i planoucím ohněm. Nechybějí ani hasiči se svým cvičným 
vybavením… Posádka recesní kánoe z ministerstva školství 
(ředitel Odboru pro mládež MŠMT Michal Urban a jeho 
kolegyně Diana Grösslová), bez mrknutí oka dodržující 
úřednický „dress code“, obvyklý při důležitých jednáních,  
i během své plavby… Rychlý záchranný člun hasičů krou-
žící kolem konvoje… A všudypřítomný dron, kterým se to 
všechno natáčelo. 

Roztocké setkání zahrnovalo kromě nezbytných úvodních 
oficialit a ethnocateringového pohoštění mj. i tematic-

Česká rada dětí a mládeže 
oSlavila 20 let plavbou 
 po Vltavě a roztockým setkáním
Spanilou plavbou alegorického pontonu a doprovodných plavidel několika ze stovky svých členských organizací 
si Česká rada dětí a mládeže v úterý 12. června 2018 připomněla dvacet let svého činorodého fungování. 
Na vltavské dopoledne v hlavním městě pak ještě navázal odpoledne a večer narozeninový program pod širým 
nebem, pro změnu v areálu roztockého zámku. 
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lím si, že situace tehdy byla drsná v tom, že kdekdo ‚střílel‘ 
a neziskovky jako celek žádnou podporu neměly. A taky se 
mezi sebou jako celek nebyly schopné domluvit… Nešlo 
to, byla nedůvěra mezi neziskovými organizacemi. Ale ze 
strany toho organizovaného politického a ekonomického 
sektoru jsme pro něj nebyly vůbec soupeřem… Zatímco 
teď – poslední roky je systémové tažení proti neziskovkám, 
to si myslím, že tehdy vůbec nebylo. Takže i když si myslím, 
že v mnoha ohledech jsme silnější, tak i neziskový sektor je 
víc diferencovaný… Přičemž neziskovky našeho typu nejsou 
moc kryté, ale dopadají na ně přesně všechny ty problémy 
právního, organizačního, ale teď už i společensko-politic-
kého negativního působení. V tom si myslím, že to je teď 
opravdu horší,“ zhodnotil situaci diskutér Jiří Zajíc. Jakkoliv 
by si to přál, má za to, že podmínky zatím ještě nejsou 
dostatečně zralé pro vytvoření skutečně silné a funkční 
platformy nestátních neziskových organizací jako celku, 

o čemž padla v debatě rovněž vážně míněná zmínka. 
Areál roztockého zámku byl dějištěm obdobné jubilej-
ní oslavy ČRDM již před deseti lety. „Je pro mne velkou 
radostí, že vidím park oživlý mládeží, všemi těmi, kteří 
Českou radu dětí a mládeže zakládali a zasloužili se o její tr-
vání,“ pronesla při odpoledním uvítání příchozích ředitelka 
hostitelského Středočeského muzea v Roztokách u Prahy 
Zita Suchánková.

Jiří Majer
foto Zuzana a Josef Havlínovi, www.fotohavlin.cz

kou besedu. Věnovala se hlavně hodnocení a vývoji výše 
zmíněné „střechy“ dětských a mládežnických spolků. Na 
zhruba stovku příchozích čekala také kratochvilná stano-
viště, porůznu rozmístěna po zámeckém parku. Hosté si 
tam mohli třeba opékat špekáčky, zastřílet z luku nebo se 
nechat zvěčnit v hravém fotokoutku s grafickými prvky 
spjatými s Českou radou. A navíc ještě neformálně po-
rozprávět se servisní obsluhou těchto „stánků“ složenou 
z pracovníků Kanceláře ČRDM. Vyhrávaly jim k tomu kapely 
Muzička a Alternativní sestřih.
Jmenovat některé důležité aktéry podobně rozmáchlých 
akcí bývá z pochopitelných důvodů vždycky ošidné. Je jich 
příliš mnoho – a výčet jejich funkcí, potažmo zásluh vzta-
hujících se k dané události, většinou nemívá konce. 
Ale budiž:
Devadesátiminutové debaty moderované předsedou 
ČRDM Alešem Sedláčkem se v roli „panelistů“ zúčastnili 
první předsedkyně ČRDM Jana Vohralíková z organizace 
YMCA, druhý předseda ČRDM skaut Pavel Tantina, před-
seda Asociace TOM (a jeden z „otců zakladatelů“ ČRDM) 
Tomáš Novotný, předseda Pionýra (a další z „otců zaklada-
telů“ České rady a zároveň první ředitel Kanceláře ČRDM) 
Martin Bělohlávek, dále jeho ředitelský nástupce, skaut Jiří 
Zajíc a státní tajemník ministerstva školství Jindřich Fryč, 
někdejší ředitel Odboru pro mládež MŠMT. Pamětnicky 
vzpomínali, skládali si vzájemně komplimenty, ujasňovali si, 
doplňovali se, navazovali, analyzovali, porovnávali, prognó-
zovali. A neskákali si do řeči. 
 
Mimochodem, šlo přitom o docela závažná témata. Třeba 
o porovnání podmínek pro fungování NNO tehdy a teď. 
„Liší se to. Tehdy jsme samozřejmě jako neziskovky měly 
prostředí českého Klondiku. Ale nikdo nám neříkal, že jsme 
pijavice, kteří se chtějí přisát – a neříkal to prezident. Mys-
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Plavba oslavné flotily ČRDM po Vltavě 12. června 2018, foto Zuzana a Josef Havlínovi, www.fotohavlin.cz
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přání 
České radě 
dětí a mládeže 

Tomáš Novotný, člen prvního Představenstva ČRDM, 
předseda Asociace TOM
Entuziasmus, výdrž, zdraví. A pak je tu ještě moje několik 
let trvající tužba, a to i když se s Alešem hádám: aby třeba 
kandidoval do parlamentu. Málokdo by byl takový bojovník 
za náš sektor jako Aleš Sedláček. 

Jiří „Edy“ Zajíc, bývalý ředitel Kanceláře ČRDM
Česká rada dětí a mládeže měla zatím vždycky velké štěstí 
na svoje předsedy, tak aby to vydrželo od budoucna. 
A teď? Odvahu. Pak trpělivost, protože to nepůjde rychle. 
No, a potom něco, co je pro nás, kteří se zabýváme dětmi, 
zásadní: přinášet naději. Není možno vychovávat bez 
naděje.

Jana Vohralíková, první předsedkyně ČRDM
Pojmenovávat věci tak, jak jsou. To si myslím, že v dnešní 
společnosti strašně moc chybí, a důsledkem toho všeho, 
co zažíváme, je, že jsme zapomněli pojmenovávat zlo zlem 
a dobro dobrem. Takže: odvahu pojmenovávat věci tak, jak 
jsou, vytrvalost, pěstování naděje a otevřené srdce.

Pavel Trantina, druhý předseda ČRDM
Být stále proaktivní. Protože to je to, kam se posunula 
Česká rada od svých začátků – kdy jsme byli „hasiči“, kdy 
jsme se snažili prostě hasit kdejaký problém – k tomu, že 
jsme dokázali začít sami vytvářet politiku: vytvářet pravi-
dla, která ovlivňují nejenom nás, ale celý neziskový sektor. 
A proaktivně je měnit. Já tohle vidím jako jeden z nejlep-
ších výsledků, který se vlastně za těch dvacet let povedl.

Martin Bělohlávek, první ředitel kanceláře ČRDM, 
předseda Pionýra
Důslednost, pracovitost, vize.

Jindřich Fryč, někdejší ředitel Odboru pro mládež MŠMT, 
nyní státní tajemník MŠMT
Vychází mi na to na čtyři slova: Jděte do toho dál. 
A to v tom smyslu, aby po těch dvaceti letech, kdy se vám 
podařilo stát se etablovanou, uznávanou organizací, která 
má, myslím, jasně vykolíkované hřiště, se vám podařilo za-
čít nacházet témata, díky nimž půjdete dál. Máte obrovský 
potenciál v tom, na jakých základech stojíte. A teď ne-
myslím v tom, že jste vznikli, ale o koho se opíráte: o děti, 
o mladé lidi. Vy jste v tomto jedineční…! 
Určitě si myslím, že je třeba, abyste dokázali oslovit další 
mladé lidi, aby chtěli sdílet hodnoty, na kterých stojíte, 
které opečováváte – a které si zcela jednoznačně přejeme, 
aby opečovávány byly. 

Roztoky, 12. 6. 2018

foto Zuzana a Josef Havlínovi, www.fotohavlin.cz

Beseda s pamětníky, zleva: Tomáš Novotný, Pavel Trantina, Jiří Zajíc, Jana Vohralíková,  Jindřich Fryč, Martin Bělohlávek, Aleš Sedláček
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Plavba pontonu s indiánským tee-pee, skautskými podsadami a pionýrskou kadibudkou, foto Marek Krajči
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Vítání hostů a nastínění programu odpoledne a večera se ujali Aleš Sedláček a Tomáš Novotný • Na přivítanou hrála cimbálovka Muzička • 
Poděkování paní ředitelce Středočeského muzea... • Česká rada dětí a mládeže od svých příznivců dostala také různé dárky – jedním z nich 
byl pamětní list od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska • Příznivci, přátelé, zaměstnanci současní i bývalí, zástupci členských organizací se 
mísí v zahradě zámečku... • Svíčky na narozeninovém dortu „otcové zakladatelé“ sfoukli – a hurá na besedu! 

foto Zuzana a Josef Havlínovi, www.fotohavlin.cz a Zuzana Antošová

13
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Zahrada roztockého zámečku působila jako oáza klidu a ukázala svou úžasnou absorpční schopnost – téměř sto padesát účastníků oslav si 
nikde nepřekáželo a návštěvníci si mohli vychutnat všechna zábavná stanoviště • ČRDM má šťávu – a tu je třeba vypít! • 
Jedním z dětmi nejobdivovanějších dárků Radě byl parník s balónky, který plul na vstupní fontánce – jen suché oblečení pro nejmenší návštěv-
níky začalo brzy docházet • České radě u lukostřelby nic neuteče a každý si to s trpělivými lektory může zkusit • ČRDM má taky buřtíky, a tak 
spolu pečeme ve skorolesním zákoutí, i když jsme každý jiný • Školský ombudsman a bývalý šéfredaktor ADAM.cz v jedné osobě se současnou 
redaktorkou se sešli nad pamětními plackami – nebo je libo raději magnetku s logem? • A jestlipak už jste se cvakli s námořními rekvizitami 
ve fotokoutku? Pokud možno s řádně cvaklým výrazem či pózou – někdy je prostě príma popustit fantazii otěže J

foto Zuzana a Josef Havlínovi, www.fotohavlin.cz a  Marek Krajči



20 let črdm

15



20 let črdm

Za štědrou podporu oslavy 20. výročí České rady dětí a mládeže děkujeme 
Středočeskému muzeu v Roztokách u Prahy a Městu Roztoky.
Náš dík patří rovněž Únětickému pivovaru.
S organizací oslavy v Roztokách nám významně pomohla Asociace turistických oddílů 
mládeže a její předseda Tomáš Novotný. Moc děkujeme, velice si toho vážíme. 

poDěkování 

Děkujeme všem, 
kteří se oslavy 
zúčastnili, 
za krásnou 
atmosféru! 
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nejSMe svazáci 
polistopadové éry 
ani 
neziskové „pijavice“

Rozhovor s Alešem Sedláčkem, 
předsedou České rady dětí a mláde-
že, u příležitosti jejího dvacetiletého 
jubilea 

Začnu otázkou, řekněme, z šeré 
minulosti. Jaké tři hlavní rozdíly bys 
uvedl v argumentaci proti někomu, 
kdo by chtěl přirovnat Českou radu 
dětí a mládeže k někdejšímu SSM, 
tedy Socialistickému svazu mláde-
že, známému z éry komunistického 
režimu?
První je určitě fakt, že Česká rada 
vznikla „zespoda“. Jde o soukromo-
právní subjekt založený osmi orga-
nizacemi, které s dětmi a mládeží 
pracovaly. Od čehož se odvíjí to, že jde 
o subjekt nezávislý. Ne nezávislý na 
jeho členech – naopak, na nich je zá-
vislý přímo – ale nezávislý na veřejné 
moci. A i kdyby někdo oponoval, že od 
ní postupně začal daný subjekt brát 
dotace, tak ty nikdy nevedly k tomu, 
že by musel být vůči oné moci servilní 
nebo jí byl názorově zavázán. A za 
třetí, troufám si tvrdit, že atmosféra 
– mohu ovšem soudit jen podle do-
bových svědectví, článků a vzpomínek 
pamětníků – je jiná, férovější, a tak 
i spolupráce mezi organizacemi stojí 
na rovnější bázi než v případě Socialis-
tického svazu mládeže. 

A teď podobná otázka, ovšem z šeré 
současnosti. Jaké tři hlavní rozdíly 
odlišují ČRDM od neziskovek-pijavic, 
o kterých občas hovoří prezident 
Miloš Zeman, případně někteří jiní?
Na začátek bychom asi museli stanovit 
předpoklad, že ti, kteří o nich hovoří, 
vědí, o čem hovoří. Což si nejsem 
vůbec jist. Ale dejme tomu, že tou 
„pijavicí“ má být někdo, kdo bere 
dotace za účelem jejich použití na 

činnost jinou než veřejně prospěšnou, 
deklarovanou v poslání nebo účelu 
té organizace. Čili chce nějak oklamat 
stát a peníze použít na něco jiného, 
nepotřebného a neprospěšného. 
Věřím, že naši členové nebo ti, co „pi-
javicemi“ nejsou, dělají přesný opak: 
realizují svá poslání, a dotace mohou 
pobrat, jen když se jejich poslání 
protne s konkrétní státní politikou. 
Dotace, které jdou do našeho sekto-
ru, pokrývají menší část finančních 
potřeb – tu větší vybíráme od rodičů 
nebo od členů. Naše dětské a mládež-
nické organizace díky tomu realizují 
své poslání, nakládají transparentně 
a účelně se státními nebo jinými do-
tačními prostředky a obecně nevyvá-
dějí žádné peníze „ven“ – tedy někam, 
kam nepatří. Bez ohledu na to, jestli 
jsou to peníze od státu nebo od jejich 
členů. Čili hospodaří se svěřenými 
prostředky s péčí řádného hospodáře.

Pokud je už nyní tedy zřejmé, že 
ČRDM není ani „novodobé SSM“, ani 
„nezisková pijavice“, nabízí se otázka 
po skutečné pozici České rady dětí 
a mládeže v naší společnosti. Čím se 
za oněch dvacet let uplynuvších od 

jejího vzniku stala? A je tím, čím se 
měla stát?
Já bych neřekl „měla stát“, to značí 
nějaký dokončený proces. Ono taky 
na začátku nikde nebylo řečeno, že 
za dvacet let ta organizace musí být 
v konkrétním bodu. Myslím, že nikdo 
si to zkraje nedokázal představit, 
a proto byl nalinkovaný jenom směr: 
že ČRDM bude partnerem státu v ob-
lasti neformální výchovy a vzdělává-
ní… Za ta léta se taky řada příležitostí 
pro takové partnerství naskytla. Na 
počátku, v devadesátých letech, tady 
vznikla spousta zajímavých nezisko-
vých organizací, ale trvalo dlouho, než 
si k sobě se státem našly cestu. Mys-
lím, že to byl i případ České rady. Měla 
tu výhodu, že se relativně brzy stala 
jedinou, a tudíž národní „střechou“ 
v dané oblasti. Stát proto neměl tak 
velkou obavu se s ní začít kamará-
dit, protože nemusel čelit nařčením 
z protekce ze strany konkurenčních 
„střech“ nebo nemusel dělit svou 
přízeň mezi více „střech“. Což bylo 
samozřejmě výhodné i pro stát. Neslo 
to s sebou i čím dál víc příležitostí být 
jeho partnerem v různých poradních 
orgánech, jako je Rada vlády pro 
nestátní neziskové organizace a její vý-
bory, Česká komise pro UNESCO, Ko-
mora mládeže na ministerstvu školství 
či orgány spjaté s přípravou a realizací 
Evropského roku dobrovolnictví. Pak 
přišla nabídka od místopředsedkyně 
Senátu na to stát se součástí jejího 
poradního panelu, přišla možnost stát 
se členem poradního týmu ministryně 
školství. Dneska už pokládáme za nor-
mální, pokud nás osloví ministerstvo 
zahraničí s tím, že potřebuje někoho 
pro práci v určité komisi; chodíme 
do různých debatních panelů, kde se 
bavíme s europoslanci, se zástupci 
odborů a zaměstnavatelů… Česká 
rada se postupně stává partnerem 
nejen pro státní správu, ale třeba 
i pro Evropskou komisi, a to v oblasti 
vzdělávání i sociální.

Co je pro Tebe osobně asi největší 
devízou České rady dětí a mládeže?
Mně je velmi příjemné, že to pro-
středí je slušné a kultivované. A že se 
nevysilujeme v bojích mezi sebou. 
Což tak nebylo vždycky – Česká rada 
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vlastě rád každý. Prostě se mi nestalo, 
že by někdo řekl: „Děláte nesmysly.“ 
Když už, tak řeknou: „Jo, já vím, že to, 
co děláte, je důležité, no ale…“ Anebo 
naopak: „To, co děláte, je skvělé – jak 
bych tomu mohl pomoci?“  
Většina těchto vstřícných lidí po-
tom bývá některými z našich členů 
navržena na Cenu Přístav, udělovanou 
Českou radou. Takže když se čtená-
ři podívají na držitele Ceny Přístav 
(pristav.crdm.cz), uvidí lidi, kteří naše-
mu sektoru za ta léta pomáhali. Je to 
jakési zrcadlo.

V čem by mohly – nebo měly – člen-
ské organizace ČRDM „přidat“, aby 
svým zvoleným zástupcům v Předsta-
venstvu České rady dětí a mládeže 
nebo lidem z její lobbystické skupiny 
„Stát“ či z vedení projektových týmů 
trochu usnadnily práci? Tím mám na 
mysli práci s reprezentací, respektive 
s hájením zájmů oné zhruba stovky 
členských organizací ČRDM…
Pro to, čím se zabývám konkrétně 
já (hlavně různé legislativní normy 
a obrana spolkového prostředí před 
uzákoněním paragrafů, které by mu 
škodily), je nezbytné, abychom my 
sami dodržovali to, co dodržovat 
máme. Zvláště pokud prosazujeme 
přiměřenou transparentnost vyváže-
nou určitou mírou byrokracie. Týká se 
to hlavně správnosti a úplnosti údajů 

měla samozřejmě i krušnější obdo-
bí, to když skončil Kruh (míněn Kruh 
sdružení dětí a mládeže, někdejší 
alternativní „střecha“ v tuzemském 
mládežnickém prostředí) a některé 
jeho organizace vstupující do ČRDM 
se snažily uhájit svoji pozici, přičemž 
jiné, stávající organizace České rady 
z toho měly obavu a snažily se o to-
též… Členské organizace ČRDM teď 
dokážou táhnout za jeden provaz. 
Když jsou pozvané na konzultaci, 
tak tam vystupují vůči ministerstvu 
školství aktivně, ale zároveň si nejdou 
po krku, nesnaží se prosazovat svoje 
zájmy na úkor někoho druhého. To je 
moc fajn – a myslím si, že to takhle ve 
všech sektorech nechodí.

Můžeš na základě svých zkušeností 
říci, který z rysů této mládežnické 
střešní organizace budí u autorit, 
s nimiž jednáš, skutečnou důvěru, 
případně i respekt? 
Určitě celoroční systematická práce 
našich členů s dětmi a s mládeží. 
Máme obrovskou výhodu proti jiným 
„střechám“, že si ji každý dokáže 
představit. Každý zná mladého hasiče, 
skauta, pionýra – a o to je to pak 
všechno jednodušší. Částečně budí 
respekt i čísla, která ukazují, kolik je 
členských organizací České rady a ko-
lik mají dohromady členů, ale evokuje 
to i jakousi důvěru, protože děti má 

ve spolkovém rejstříku. My jsme udě-
lali moc pro to, aby ten rejstřík a nový 
Občanský zákoník v oblasti spolkové-
ho práva měly takovou míru liberality, 
jako mají. Původní návrhy byly totiž 
striktnější. Dokázali jsme tvůrcům 
zákoníku svůj pohled na věc v disku-
zích vysvětlit – teď ovšem musíme 
také dostát svým závazkům. A pokud 
je dán kupříkladu požadavek na zápis 
„statutára“ i s jeho adresou, tak tam 
prostě být musí.…! Je to náš závazek 
i vyjádření respektu vůči společnosti. 
Když je na silnicích rychlostní limit sto 
třicet kilometrů, chování toho, kdo 
jej nedodržuje, není vnímáno jako 
frajeřina, ale jako neslušnost a neo-
hleduplnost. A tady je to stejné. Takže 
bych potřeboval, aby se ti, jichž se 
to týká, zbavili svých restů. Pomohlo 
by nám i větší zapojení dobrovolníků 
nebo profesionálů z řad členských or-
ganizací do konkrétních témat, u nichž 
poptáváme expertízu.

Jaké momenty se Ti vybaví, když 
se zamyslíš nad dvěma dekádami 
fungování ČRDM?
Na stěně téhle kanceláře visí roz-
měrný obraz. Je to vlastně komikso-
vá mozaika výjevů z historie České 
rady. Navíc docela vtipná – alespoň 
jsme se o to tedy ve scénáři snažili… 
Začíná samozřejmě založením ČRDM, 
což bylo ještě za ministra školství 
Jana Sokola, který je tu nenápadně 
přítomen v ptačí podobě… Pak tu 
máme soupeření s Kruhem a jeho 
následný zánik. O něj se paradoxně 
zasloužil prezident Kruhu, jmenoval 
se Kroupa, který ho vytuneloval… 
Teprve pak dostala ČRDM coby jediná 
mládežnická „střecha“ s celorepub-
likovou působností šanci vstoupit do 
Evropského fóra mládeže (EYF). Dokud 
zde působily takové „střechy“ dvě, 
bylo pro EYF složité určit, která je ta 
„správná“ národní rada, jež by měla 
být zastoupena na evropské úrovni. 
Už za mého vedení se tedy ČRDM 
stala nejprve „kandidátem“, a potom 
„plným členem“ EYF. 
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Pak přišlo České předsednictví 
v Radě EU; najednou se dělala spous-
ta konferencí, mohli jsme předvádět 
zájemcům z celé Evropy, jak to u nás 
chodí. 
Objevily se možnosti zahraničních 
mládežnických výměn, tak jsme je 
začali organizovat: Izrael, Jižní Korea… 
Pro Českou radu to bylo zajímavé 
nejen spoustou informací, které 
účastníci výměn přiváželi. Organizace 
vybíraly pro svou reprezentaci v cizině 
ty nejschopnější mladé lidi, a když 
jsme viděli, jak dobře si vedou, oslovili 
jsme je, jestli by nechtěli reprezento-
vat svoji „mateřskou“ organizaci ve 
vedení ČRDM…? V několika případech 
to klaplo, a ti lidé odvedli fantastickou 
práci – z mého pohledu šlo o největší 
přínos zahraničních výměn. 
Pak tady máme projekt Klíče pro život, 
reflektující vzdělávací rozměr naší 
činnosti. Snažili jsme se popsat, v čem 
se mladí lidé nebo děti v organizacích 
vzdělávají, nakolik to mohou upotřebit 
v praktickém životě a jak by to spo-
lečnost mohla uznávat, ať už z pozice 
státu, školy či zaměstnavatele. Tím 
se otevřelo velké téma: propojování 
formálního a neformálního vzdělává-
ní. Naší ambicí je, aby se neformální 
vzdělávání stalo součástí základní státní 
vzdělávací politiky. Může jít o pre-
venci šikany, o motivaci děcek k dal-
šímu rozvoji a vzdělávání, o podporu 
talentovaných dětí, ale i o začleňování 
takzvaných outsiderů. Dnes se to 
děje různými kurzy, ale je to nahodilé 
a myslím, že by z toho měl stát stan-
dard. Nemohu samozřejmě zapome-
nout na všechna bambiriádní města, 
která jsem pravidelně navštěvoval. 

Nebo když jsme poprvé zkusili na zá-
kladě zahraniční zkušenosti uspořádat 
72 hodin, a ono to fungovalo! 
Když poprvé přišli kolegové s tím, 
že nový projekt na zjišťování názorů 
mladých lidí se bude jmenovat Ke-
cejme do toho. „Salámistický“ název, 
kterému jsem nedával budoucnost. 
Mýlil jsem se. Ten projekt byl nakonec 
oceněný, obstál v mezinárodní kon-
kurenci a dobře se díky svému názvu, 
pamatoval a propagoval. Strukturova-
nému dialogu se věnujeme dodnes, 
byť už „nekecáme“, ale „koordinuje-
me na národní úrovni“. 
No, a z poslední doby se mi vyjeví 
různá čísla z šetření a jejich interpre-
tace. Snažíme se tím nejen o mediální 
pozornost, ale i o ovlivnění některých 
konkrétních politických rozhodnutí ve 
prospěch dětí a mládeže. 

Co podstatného má Česká rada ještě 
před sebou?
Musíme teď dotáhnout záležitost 
s hygienickou vyhláškou, osvěžit 
komunikaci a udělat společnou akci 
s hygieniky. Jde o to, aby kontroly 
byly porovnatelné mezi jednotlivými 
kraji – nyní jsou mezi nimi v přístu-
pu kontrolorů velké rozdíly. Nadále 
musíme věnovat pozornost legislativě 
kolem táborů u vody – i když se to s ní 
možná ještě rok potáhne. 
Dále musíme dotáhnout evropské 
výzvy, zkusit šablony pro NNO a rozjet 
v organizacích vzdělávací programy.
Také bychom se měli, myslím, stát 
partnery Úřadu práce na Ministerstvu 
práce a sociálních věcí – pro stáže ve 
firmách nebo pro podporované prvot-
ní zaměstnání. Mělo by se stát stan-
dardem, že neziskovky našeho typu 
do toho budou zapojené: je to docela 
hezká příležitost, jak plošně pomáhat 
mladým lidem, kteří třeba nedodělají 
školu a potřebují „nastartovat“. Nebo 
by to mohla být jejich praxe při škole, 
díky níž by se mohli rozvíjet v různých 
členských organizacích. 
V dlouhodobém horizontu – a něco 

z toho už se začíná dít – půjde o to, 
abychom měli kapacitu zabývat se 
veškerou legislativou, která se bude 
nějak dotýkat nejen činnosti dět-
ských a mládežnických organizací, ale 
opravdu obecně dětí a mladých lidí. 
Měli bychom si utvářet na tyto věci 
názor a komunikovat ho s předklada-
teli. Měli bychom mít dostatečnou 
expertní kapacitu a lobbystický poten-
ciál tyto záležitosti ovlivnit kýženým 
směrem. Ostatně, když se potkávám 
s lidmi „zvenku“, tak oni to od nás 
i očekávají. 
Daná problematika je zkrátka širší, 
a když se podíváme do koncepce 
zpracované ministerstvem školství, tak 
tam máme všechny příslušné oblasti 
identifikované. Měli bychom mít tedy 
názor třeba na práva dětí v ústavní 
péči, na vzdělávací politiku a podob-
ně. Zkrátka nemůžeme neformální 
vzdělávání stavět na piedestal a být 
v něm úspěšní – a nevšímat si ustr-
nulé školy, kam děti nebudou chodit 
rády a která bude postupně ztrácet 
možnost připravit je pro život. Takže 
musíme zaměřit svoji pozornost i na 
formální vzdělávání, mít na ně názor.

Co čeká ČRDM po stránce organizač-
ní?
Česká rada je trošku „odsouzená“ 
k tomu, že pokud nezačne přijímat 
i místní nebo regionální dětské spolky, 
které doposud doporučujeme do 
krajských rad mládeže, počtem svých 
členských organizací už nijak drama-
ticky neporoste. O moc víc organizací 
s celorepublikovou působností totiž 
není. Přeji si, aby všude v naší re-
publice existovaly fungující krajské 
rady a aby spolupracovaly s ČRDM. 
Zároveň respektuji fakt, že nemám 
moc možností toto ovlivnit. Snažíme 
se naše krajské rady podporovat. 
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„Myslím si, že nás může do bu-
doucna ještě čekat růst. 
Ale ne ve smyslu zvyšování počtu 
členských organizací, jako spíš 
jejich kvality, pestrosti i množ-
ství jejich dobrovolníků – a tím 
pádem asi i vlivu.“

Aleš Sedláček, 
předseda ČRDM

Když vidíme příležitost něčeho, na 
čem by mohly spolupracovat – v ide-
álním případě když to s sebou ještě 
nese finance – tak krajským radám 
nabízíme, aby do toho šly. Příkladem 
jsou třeba teď šablony pro NNO, byla 
to účast v projektech typu SAFE, kde 
jsme sčítali dobrovolníky a stanovovali 
hodnotu jejich práce, historicky šlo 
o pořádání různých seminářů, školení 
a podobně. Dalším z cílů, které musí-
me sledovat, je pomoc členských or-
ganizací v tom, co není efektivní, aby 
dělala každá z nich zvlášť, a to je pod-
pora dobrovolnictví a dobrovolníků. 
Chceme, aby to dobrovolníci měli jed-
nodušší a nebáli se v čím dál složitější 
dobové situaci – a při nárůstu nároků 
na ně kladených – vyvíjet svoji činnost 
a pociťovali určité zázemí i míru bez-
pečí. Organizacím slouží naše weby, 
právní poradna, připravujeme pro ně 
různá školení, jej jim k dispozici ESO 
– fantastický účetně administrativní 
pomocník pro vedoucí oddílů, aby se 
nedopouštěli chyb… S rozšiřováním 
expertního záběru může růst i vliv 
ČRDM jakožto partnera ke konzulta-
cím. Názory ve společnosti nemají 
vznikat pouze po linii politické, jak se 
nás někdo snaží přesvědčovat. Nejsou 
to jen politické strany, které je mají 
generovat. Mimochodem, když se 
podíváme na to, kolik mají politické 
strany členů, tak třeba my jich máme 
víc… Proč bychom tedy i my nemohli 
přispívat do celospolečenské debaty 

svým názorem? Proč bychom neměli 
i my být hráči, kteří se snaží společ-
nost směrovat? Naší výhodou je, že 
děláme něco, čemu všichni rozumějí. 
A zřejmě to děláme dobře. Chce 
to jenom stabilní prostředí, méně 
byrokracie a pozitivní společenské 
klima. I když se je snažíme ovlivňovat 
ze všech sil, tak možná teď taháme za 
trošku kratší konec provázku.

Chtěl bys Ty sám závěrem ještě něco 
dodat?
Troufám si tvrdit, že Česká rada dětí 
a mládeže se cítí být – a je – platnou 
a významnou součástí neziskového 
sektoru v naší republice. A že ji tak 
vnímají i její partnerské „střechy“. 
I proto se nás dotýkají plošné genera-
lizace s povšechnými odsudky. 
Když se pak optáme, komu ta nařče-
ní patří, slyšíme: „Ne, ne, vás se to 
netýká…“ 
Omyl – nás se to týká, protože jsme 
z jednoho sektoru. A jestli ho chce 
někdo plošně hanět, haní i nás. 
Nelze generalizovat právní formu 
NNO. V této zemi máme sto dvacet 
právních forem; nikdo nemá jasno 
v tom, které jsou soukromé, které ve-
řejné, které veřejně prospěšné, které 
vzájemně prospěšné. Tyhle termíny si 
mnozí zvykli rádi používat, aniž vědí, 
o čem je řeč. Cítíme se být jako každý 
jiný spolek, každá jiná neziskovka. 
Náš přístup k tomu, co hájíme, byl 
vždy liberální, navíc viděný optikou 
toho nejmenšího společku z Horní 
Dolní. I přesto, že ČRDM je dnes na 
české poměry stabilní, velká a bohatá 
organizace, předsevzali jsme si, že ni-
kdy nebudeme svým chováním poško-
zovat ty, na nichž ČRDM stojí – totiž 
lidi z „terénu“, pobočné spolky, místní 
členy krajských rad… Výhodou České 
rady je, že je řízena členy Představen-
stva, kteří jsou sami prakticky stále 
v „terénu“, tudíž vůči němu chovají 
respekt, a snad se od něj nemůžou 
úplně odtrhnout.

Děkuji za rozhovor. 
Jiří Majer

foto Jiří Majer, Michala K. Rocmanová 
a archiv ČRDM
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Kdybych četla téma, kolem které-
ho se tato Archa točí, před dvace-
ti lety, představila bych si běžce, 
jak skáče přes překážky, anebo 
hráče baseballu, jak dobíhá na 
volnou metu. Soutěžení. Nebyla 
jsem nikdy moc soutěživý typ, ve sportu nejsem moc dob-
rá a spíš jsem se týmovým hrám vždycky vyhýbala, abych 
nekazila výsledky ostatním, možná proto mě v jedenácti 
letech zaujala Liga lesní moudrosti. 

Ne, že bychom v ničem nesoutěžili, ale líbilo se mi, že byl 
program pěkně pestrý. Někdo pohybově nadaný vyni-
kal v družinových hrách rychlostí, někdo znalostmi, jiný 
pamětí; každý měl šanci v něčem pomoct a zazářit. Jenže 
s postupem času jsem si uvědomila, že sázím na to, že 
mám logické myšlení, jsem zručná, tam se ženu vpřed, ale 
v rychlostních hrách se stahuji, nebo dokonce vše předčas-
ně vzdávám. 
Pak ale přišlo plnění Orlích per, zkoušek, které jsou sepsa-
né ve Svitku březové kůry – Knize orlích per. Orlí pera jsou 
členěna do čtyř částí; jednou se zaměřením na pohyb, 
druhou znalostní, třetí zručnostní a čtvrtou se zaměřením 
převážně na pomoc druhým. Najednou nešlo o to porazit 
ostatní, ale o to povznést sám sebe: něco se naučit, v ně-
čem se překonat. 
Dnes si pod pojmem „dosažené mety“ představím titul, 

Již od konce září se hudebně dramatický kroužek pod ve-
dením Mgr. Hany Pacalové připravoval na koncert s Petrem 
Bende, který byl naplánován na druhou neděli adventní. 
Samotnou generálku provázela celkem silná tréma, zvláště 
u těch nejmenších, ale vlastní vystoupení zvládli velmi 
dobře a pro všechny vystupující děti a zvláště rodiče a pra-
rodiče to byl velmi silný zážitek.

Tradiční dětské šibřinky se uskutečnily 11. února t. r. a děti 
si je určitě opět velmi užily. V nově opraveném kulturním 
domě, kde se konaly už loni, je přece jen více prostoru 
a možností, jak se vyřádit.
Na únor byl naplánován také společenský večer v místním 
kulturním domě. Na ples dorazili kromě mnoha členů, kte-
ří se už rozběhli do světa, také zástupci z centrálního svazu 
ze Žďáru se svými rodinami a přátelé z Kolpingovy rodiny 

který může člověk získat za splnění určitých počtů Orlích 
per, rovnoměrně ze všech těchto částí. Pro jeho získání 
nestačí být pouze dobrý v pohybu, nebo naopak mít „pa-
matováka“, ale jde o to překonat sám sebe a splnit nejen 
to, co mi jde lehce, ale i to, čemu musím věnovat větší 
úsilí. Jasně, že některé zkoušky jdou někomu lépe a na jiné 
je třeba značné sebezapření, ale přijde mi v tom skvělá ta 
všestrannost. Můžu mít splněné všechny rukodělné úkoly, 
ale pokud se nezaměřím i na další oblasti, nehnu se z místa 
v postupu k další metě.

Člověk v životě potřebuje nějaké mety, kterých chce 
dosáhnout. Aby měl za čím jít a k čemu směřovat. Ať už 
se to týká práce, rodiny, volného času nebo sebe sama. 
A pokud mu ještě navíc pomáhají v jeho seberozvoji, je to 
jen dobře.

Jitka Koutenská – Woapewin
foto Liga lesní moudrosti

K další metě… 

Čtvrtstoletí 
Kolpingovy rodiny Měřín

(KR) Zadní Zhořec a z Velké Bíteše. Akce byla zamýšlena 
jako setkání přátel a bývalých aktivních členů, nálada byla 
skvělá, a tak se celý tento podnik vydařil. Následující den 
se konala mše za členy KR a při ní byl požehnán nový pra-
por Kolpingovy rodiny Měřín, opět za přítomnosti vzácné 
návštěvy – centrálního sekretáře Libora Havlíka. Po mši 
svaté následovala v kulturním domě valná hromada, kde 
jsme pod dozorem z „nejvyšších míst“ likvidovali zbytky 
svíčkové z plesu a krom toho zvolili nového sekretáře a dva 
další členy představenstva KR.
Přihlášky na letní tábor pro sedmdesát dětí byly rozebrány 
během týdne. V dubnu proběhl bazar dětského oblečení 
a sportovních potřeb, spolu se sbírkou šatstva pro Diakonii 
Broumov. Na květen připravil hudebně-dramatický kroužek 
besídku ke Dni matek.

Karel Pacal, předseda KR Měřín
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Půl století 
s tomíky
Tanvaldský TOM Zálesák si připomněl 18. dubna 2018 
padesáté výročí svého založení.

V roce 1968 mi bylo 25 let a běhal jsem v turistickém 
oddíle orientační závody. Tento sport se potom od turistiky 
oddělil.  Tehdy se tady hodně mluvilo o obnovení Junáka 
a sháněli se vedoucí a rádci. Já jsem odmítal nabídky jejich 
činovníků s tím, že chci založit turistický oddíl dětí. Ve ško-
lách jsem nelegálně rozvěsil pozvánky, ve kterých jsem zval 
zájemce o táboření a dobrodružné výpravy.  Místo srazu 
byla vyhlídka Terezínka, dva kilometry nad městem. 
K mému překvapení tehdy přišlo na tak vzdálené místo 
patnáct chlapců, kteří si mysleli, že jde o skauting. Zahráli 
jsme si několik her a domluvili se na první výpravu, hned 
v sobotu. Měla úspěch. Za týden u nás zahajovali slavnost-
ně junáci. To jsme již ale měli naplánovaný další víkendový 
výlet se stany. Začali jsme s takovým elánem, že k nám 
potom přecházely i děti od skautů a nejvíce jich přišlo po 
opětovném zrušení Junáka. Jen jejich vedoucí asi nesměli. 
Na pomoc nám přišli kamarádi, kteří také opustili běhání 
s mapou. Láďa Belda, Pepa Šourek a Pavel Friedl.  
Pořádali jsme náborové závody pro děti a oddíl se rozrůs-
tal. 
O názvu, znaku a vlajce se dlouho mluvilo a každý měl při-

nést svůj návrh. Do prázdnin se rozhodlo a název Zálesák 
se všem líbil. Ke znaku města jsme přidali kompas a do tří 
kopečků pod jedlemi připsali po písmenech TOM. Paprs-
ky vycházejícího slunce vynášely název ZÁLESÁK.  První 
odznaky jsme malovali na rub „vixlajvantového“ ubrusu, 
který se netřepil.  
Takový odznak si musel každý zasloužit, a tak jsme si vy-
mysleli sedm podmínek pro jeho získání. Pravý Zálesák pak 
složil slib na posvátnou sekeru a odznak mohl hrdě nosit 
na košili.
Od prvních počátků oddílu si vedeme kroniky a naše akce 
jsme dokumentovali na diapozitivech a osmimilimetrovém 
filmu. Materiálu máme plnou skříň a pamětníci jsou často 
při projekci filmů překvapeni, v jakých situacích se vidí…

Před nastávajícím výročí jsem se 
pokusil sestavit seznam členů, kteří 
prošli oddílem. Vytáhl jsem si staré 
výkazy a opisoval jména, tak, jak 
šly roky. Dopočítal jsem se jen 410 
Zálesáků, kterým byl vydán průkaz. 
Při prohlížení našich kronik jsem 
narazil na jména nezapomenutel-
ných členů, kteří v seznamu chybí, 

a stále nacházím další a další. Spolehlivě jsem se dopočí-
tal 60 letních táborů, které jsme pořádali, a nejvíce jich 
bylo putovních, na vodě, kolech nebo na horách. Někdy 
jsem sehnal ochotné rodiče, kteří nám převáželi batohy 
a spacáky na další tábořiště, abychom mohli jít nalehko. 
Pomocníci se však hledali těžko. S menšími dětmi jsme 
proto využívali letní srazy TOM, kde bylo vše pro jednoho 
vedoucího jednodušší.
Letos byli v polovině dubna sezváni osobními pozvánka-
mi, e-maily a výzvou v regionálním tisku členové oddílu, 
kteří zase pozvali ty, na něž jsem já kontakt neměl. Podle 
prezenční listiny máme 112 podpisů, a ne všichni se do-
čkali společné fotky, nebo zase přišli později. Každý dostal 
pamětní odznak, nálepku a malou vlaječku s textem slibu, 
který mnohým snad něco připomněl. V klubovně byly 
k prohlížení vystavené kroniky, nástěnky a další relikvie. 
V blízkém sále mateřského centra se promítaly filmy, dia-
pozitivy z časů minulých i ukázky činnosti současné. 
Na zahradě hořel oheň a dospělí pomocníci nabízeli 
občerstvení. Tvořily se hloučky pamětníků, připomínaly se 
zážitky z táborů a dalších akcí.  
Rozcházeli jsme se až za tmy…

Josef „Joe“ Kuna
foto TOM Zálesák
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Hořcová 
výzva

Velká mezioddílová soutěž 
Hořcová výzva zabavila 
tomíky, jejich vedoucí 
i rodiče od prvního dubna 
na plných šest týdnů. 
Děti i kmeti plnili jak 
o život rovnou stovku 
úkolů a sedm tzv. 
bleskovek navrch.

Měsíc a půl dobrodružství 
mají tomíci k 13. květnu už 
bohužel za sebou. Hořcová 
výzva v mnohých oddílech 
a rodinách otočila život 
naruby. Společně i každý 
zvlášť prožili kupu nevšed-
ních zážitků, vyzkoušeli 
mnoho nového a překonali 
své vlastní hranice. Hoř-
cová výzva okořenila jarní 

dny pletením zlatožlutých 
věnců z pampelišek, výlety 
na rozhledny, rozděláváním 
ohně ocílkou, jízdami na 
bruslích, stáním v ledové 
vodě… Jsme rádi, že tomíci 

šli do všech úkolů, obzvlášť 
těch náročných a šílených 
(joudovských). 
Celkem splnili neuvěřitel-
ných 86 569 úkolů a nesku-
tečných 63 splnilo úkoly 
všechny. 
Klobouk dolů. 

Za tým Hořcové výzvy  
Ivo Skoček – Hop

foto Asociace TOM

Více o úkolech najdete na 
www.horcovavyzva.cz
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Klub Pathfinder

Činnost Klubu Pathfinder probíhá 
celoročně v oddílech, které připravují 
schůzky či akce pro své členy. Pro-
gramy schůzek jsou do značné míry 
ovlivněny zájmy a profesním zaměře-
ním vedoucích, nicméně v současné 
době již existuje ucelený přehled 
metodik pro oddílovou práci s dětmi 
všeho věku – předškolní děti, děti na-
vštěvující základní školu či teenagery. 
To vedoucím oproti minulosti značně 
ulehčuje práci a přípravu na společná 
setkávání.
V rámci větších organizačních celků, 
oblastí, kterých je celkem 12, se pořá-
dají větší akce, nejčastěji víkendové. 
Ty mají podobu výprav do přírody, 
výletů na zajímavá místa, sportovních 
akcí či uměleckých přehlídek. V roce 
2017 Klub Pathfinder uspořádal cel-
kem 23 letních táborů a mnohé z nich 
proběhly právě na úrovni oblastí.
Aby Klub Pathfinder mohl zajistit 
kvalitní práci s dětmi, vytvořil si vlastní 
systém vzdělávání dobrovolníků.  
Až do nedávné doby byl tento systém 
dvojstupňový. První stupeň předsta-
voval rádcovský kurz, jehož cílovou 
skupinou byli zájemci o práci s dětmi 
mezi patnáctým a osmnáctým rokem 

života. Po dosa-
žení osmnácti let 
věku bylo umož-
něno splnit druhý 
stupeň vzdělávání 
– vůdcovský kurz, 
jehož absolvování 

umožňovalo vedoucím díky akredi-
taci u MŠMT být hlavními vedoucími 
dětských táborů a zastávat vedoucí 
a organizační role v organizaci.

V roce 2017 se po dlouhodobém úsilí 
podařilo spustit třetí stupeň vzdělává-
ní v Klubu Pathfinder, který se věnuje 
rozvoji lektorů a činovníků organizace. 
Jde o kurz nesoucí název Master-
guide. Tento kurz je v českém Klubu 
Pathfinder realizován poprvé, do této 
doby naši členové mohli získat titul 
Masterguide pouze v zahraničí. Díky 
zahrnutí tohoto instruktorského kurzu 
do našeho vzdělávacího systému jsme 
definitivně dorovnali deficit v oblasti 
vzdělávání, který jsme měli vůči jiným 
pathfinderským organizacím napříč 
světem.
Na přípravu celého kurzu a jeho první 
realizaci jsme společně se slovenským 
Pathfinderem získali grant v rámci 
Erasmu+, který pokryl naše náklady. 
V přípravné fázi vznikla náplň kurzu 
a e-learning, který lektoři na prezenč-
ních setkáních doplňovali různými 
aktivitami a výkladem.

Do kurzu se přihlásilo 20 pathfinderů 
z Čech a Slovenska. Kurz vzdělává 
frekventanty ve třech oblastech: v pe-
dagogice, v leadershipu a personálním 
řízení a v oblasti duchovní výchovy. 
Kurz je realizován prostřednictvím 
čtyř prezenčních setkání, v době mezi 

Klub Pathfinder je křesťanská skautská organizace věnující se dětem 
a mládeži. V České republice působí již více než 20 let a v tuto chvíli má přes 
2,5 tisíce členů sdružených v 80 oddílech.



25

naše téma
jednotlivými setkáními frekventanti 
studují materiály a plní úkoly v e-lear-
ningu.
V tuto chvíli běží třetí a zároveň po-
slední vzdělávací modul. Na konci října 
tohoto roku se bude konat závěrečné 
setkání. Účastníci po téměř dvou 
letech úsilí získají mezinárodně uzná-
vaný titul Masterguide a stanou se 
hrdými nositeli žlutých šátků. Důležité 
ale je, že svojí ochotou vzdělávat se 

a předávat své znalosti dále pomohou 
organizaci růst a zkvalitňovat práci 

s dětmi, rádci i vedoucími.
Jsme rádi, že jsme se za 20 let rozrost-
li to takové šíře, že můžeme našim 
dobrovolníkům poskytovat komplexní 
vzdělávání a podporu. Další metou, 
kterou vyhlížíme, je profesionalizace 
a posílení ústředí, které je hnacím 
motorem dalších inovací.

Za Klub Pathfinder
Pavla Kafková a Jakub Fraj

Cílová meta: 
Příležitost 
pro všechny děti

Pionýr si ve své novodobé historii vyhlédl řadu „met“ 
o jejichž dosažení usiloval. Mohli bychom hovořit napří-
klad o systémovém otevírání činnosti nečlenům, o prosa-
zení nového znaku i o získání respektovaného postavení 
vůči státu (Pionýr byl jednou z jen 13 organizací, které 
v roce 2016 získaly titul „organizace uznaná MŠMT“)

Tentokrát ale přiblížíme cestu k jiné metě, možná nejam-
bicióznější ze všech výše uvedených – k vytvoření výchov-
ných programů pro oddíly, usnadňujících začlenění dětí 
s omezenými možnostmi. A rovnou můžeme dodat, že to 
nebyl žádný snadný homerun… Mezi okolnosti, které daly 
vzniknout záměru na tvorbu programů, jistě patřil rostoucí 
počet dětí, jež v našich oddílech tak či onak vybočují – díky 
vrozeným omezením, sociální situaci, jazykové bariéře ane-
bo třeba i neobvyklému nadání. Tomu přizvukovalo volání 
po vytvoření uceleného výchovného nástroje pro všechny 
věkové kategorie a samozřejmě i průběž-
né hledání cest, jak vedoucím v oddílech 
usnadnit práci, aby jim co nejvíce energie 
zbylo pro samotné děti…
Když se přidržíme baseballové či soft-
ballové analogie, tak domácí meta byla 
jasná, věděli jsme, co chceme. Ale jak 
dosáhnout všechny průběžné mety, 
abychom se ke svému záměru mohli 
zase vrátit a říct si, že z myšlenky se stala 
skutečnost?
Nejdřív bylo nutné sestavit kvalitní tým, 
bez něj přece nemá smysl se do zápasu 
pouštět. A tak se dali dohromady peda-
gogové, psychologové, praktici i teoretici, vznikla unikátní 
skupina lidí, kteří do toho chtěli jít a byli ochotní nabídnout 
své znalosti a zkušenosti. 

Bylo ale jasné, že jde o dílo takového rozsahu, že jeho vy-
tvoření nelze založit jen na dobrovolné práci. A tak se před 
námi začala rýsovat první meta – sehnat na vše prostředky. 
Ty se dají získat z různých zdrojů, říkejme tomu třeba nad-
hozy. Jeden z nich je nutné si zvolit a odpálit. Nevýhodou 
oproti skutečným míčkům je, že přilétají z různých stran, 
odlišnou rychlostí a každý z nich je tak nutno odpalovat 
úplně jinak… A protože pionýři se výzev nebojí, zvolili si 
rovnou nadhoz ze strany Evropského sociálního fondu 
(operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 
a projektu dali jméno Klíčení. S odpálením takového míčku 
si mnozí nechávají pomoci firmami, které mají zmapova-
né všechny jeho rotace, falše a záludnosti, ale také si ze 
získaných peněz vezmou svůj nemalý díl. To jsme nechtěli, 
a tak jsme obsáhlý projekt zpracovali samostatně, podali 
ho, čekali a doufali… A když nám přišlo vyrozumění z ESF, 
mohli jsme si oddechnout a říct: „První meta safe“.

Na řadu přišla druhá fáze – vlastní 
tvorba. Neprobíhala ale takzva-
ně od stolu. Napřed bylo nutné 
zmapovat vývoj zájmů současných 
dětí, co je pro ně skutečně důležité 
a co jim chybí. A tak jsme uspořá-
dali průzkum mezi dětmi, pedagogy 
i vedoucími oddílů, ve kterém jsme 
získali odpovědi od 4 500 lidí! (Jen 
pro srovnání, volební modely se 
vypočítávají cca z tisícovky odpo-
vědí). Teď už jsme věděli i co chtějí 
děti. J 
Přišel tak čas na vlastní vymýšle-

ní aktivit, hledání provázaností, odstupňování věkových 
kategorií, hledání cest k zapojení znevýhodněných dětí. 
Týmy z různých koutů republiky postupně tvořily desítky 

Pro zajímavost

Naše výchovné programy při 
jedné z mezinárodních výměn 
doputovaly až do Finska. Tamní 
organizaci Pinskut tak zaujaly, že 
si je nechává přeložit a plánuje je 
využívat ve své činnosti.

www.pionyr.cz
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tzv. metodických listů. Jiné skupinky je zkoušely v praxi, 
posílaly připomínky, navrhovaly úpravy… Až jsme nakonec 
mohli zadat základní sady podkladů do tisku a říct si: „Dru-
há meta safe“.
Co dál? Kdo má zkušenost z několikatisícové organizace, ví, 
že nové věci se neujmou jen tak, je nutné je představovat, 
připomínat a vysvětlovat, v čem jsou přínosem. A najed-
nou ejhle, lidi se začnou ptát, jestli by taky mohli dostat tu 
složku hezky barevně odlišených listů s přehledně popsa-
nými aktivitami, a že se doslechli, že k nim lze výhodně 
získat i materiál a odměny pro děti… Když byla první vlna 
podkladů a materiálu rozebrána, mohli jsme si odfouk-
nout: „Třetí meta safe“.
A proč vlastně teprve třetí meta? Vždyť je hotovo – nebo 
ne? Ani náhodou. Pokud jsme chtěli, aby nové progra-

my (jmenují se Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, 
Tajemství staré truhly a Osmá planeta) opravdu pronikly 
do činnosti našich oddílů, aby se dále rozvíjely, zkrátka aby 
žily, bylo před námi ještě hodně práce. A víte co? Programy 
opravdu žijí, jsou rozšiřovány o nově zpracované aktivity 
– z velké části od našich dobrovolníků. V oddílech, které 
s nimi dlouhodobě pracují, se stabilizoval anebo stoupá 
počet členů. Práce vložená do jejich tvorby se vrací nám, 
a především dětem v oddílech. A o to přece jde především, 
bez toho bychom si nemohli s klidným srdcem přičíst body 
za dosažení domácí mety…
Jo, a abychom nezapomněli – podklady k programům jsou 
na internetu, takže je můžete klidně využít i vy. :)

Jakub Kořínek, Pionýr
foto Pionýr

Když se chce…

Pokračování všichni známe. Uskuteč-
nění některých myšlenek se však jeví 
jako hodně obtížné, nebo dokonce 
málo pravděpodobné. Jenže někdy 
opravdu stačí chtít, nebát se toho, 
nevzdat to. Že se pak mohou povést 
úžasné věci, dokazuje tenhle malý 
výběr. 
Jeho hlavními hrdiny jsou pionýr-
ští dobrovolníci, kteří si vytkli cíl 
a nespustili ho z očí, dokud k němu 
nedošli. 

Technika nemusí být nuda
Všude možně se dočtete a doslechne-
te, jak děti ztrácejí zájem o techniku, 
jak se zavírají studijní obory, protože 
se do nich nikdo nehlásí… 
Ale ne nadarmo je jedním z Ideálů 
Pionýra i Poznání, ke kterému vždycky 
patřila věda a technika. 
Dva vedoucí z Pionýrské skupiny Kop-
řivnice, pro které je elektrotechnika 
koníčkem i povoláním, se rozhodli, 
že k ní zkusí děti zábavnou formou 
přivést – přišli s nápadem uspořá-
dat elektrotábor. Získali pro svůj cíl 
i zbytek skupiny a dostali šanci, kterou 
využili na maximum. Jejich elektrotá-
bory už běží šest let. Nabízejí různé 
úrovně obtížnosti, od jednoduchých 
stavebnic až po skutečné vlastní elek-
trovýtvory. A hlavně – děti to zajímá, 
baví a o účastníky nemají nouzi ani 
náhodou!

Pomáháme nejen slovy
Pionýr vždycky hledal cesty, jak náš 
Ideál Pomoc naplnit praktickou akti-
vitou, do které se s chutí a nadšením 
zapojí pionýři z celé republiky. Zatím 
nejlepší příležitost k dosažení tohoto 
cíle se nabídla v roce 2007, od které-
ho je Pionýr partnerem největší sbírky 
u nás – Českého dne proti rakovině. 
Od té doby naši dobrovolníci pro Ligu 
proti rakovině vybrali přes 14 000 000 
korun! Za tímhle číslem je nutné vidět 
desítky pionýrských skupin a stovky 
dobrovolníků, kteří rok co rok oblé-
kají žlutá trička, berou přes rameno 
pokladní vaky a vyrážejí do ulic. Nedají 
se odradit všeobecnou nevolí vůči 
sbírkám, nehledí na to, zda působí ve 
velkém městě či malé obci, jdou pro-
stě do toho a pomáhají. Za všechny 
jmenujme třeba Pionýrskou skupinu 
Divoká Orlice, která v Rokycanech (cca 

14 000 obyvatel) pravidelně „prodá-
vá“ žluté kvítky za zhruba 250 000 
korun! 

Od malého oddílu ke stovkám členů 
a mezinárodním turnajům
Před 21 lety vznikl při mladobole-
slavské pionýrské skupině 1. PTS 
Táborník sportovní oddíl se zhruba 
20 členy. Hodně je bavil florbal, a tak 
se rozhodli, že k němu zkusí přivést 
co nejvíc dětí. Jak se jim to povedlo? 
Parádně! Díky neustálé snaze rozví-
jet činnost a posouvat se někam dál 
má dnes Florbalová akademie, která 
z původního oddílu vznikla, přes 600 
aktivních hráčů (celkem jich za ty roky 
bylo přes 1500), 34 týmů v ligové sou-
těži v rámci Českého florbalu, přičemž 
dívky hrají druhou nejvyšší soutěž. 
Akademie se také pravidelně účastní 
mezinárodních turnajů. Středočes-



27

naše téma

jak to vypadá, když se tenhle cíl pove-
de na 100 % splnit. Tak třeba při listo-
vání obecním zpravodajem narazíte 
na kalendář akcí, z nichž je velká část 
pionýrských. Pionýři pořádají zdejší 
kulturní, sportovní i jednoduše zábav-
né akce – letos jich je 23 (například 
turnaj v karate, táborová olympiáda, 
cyklistické závody, staročeské máje).
Samozřejmostí pak je, že na všechny 
tyto akce dostávají od obce nejen 
finanční podporu, ale i odměny pro 
děti, poháry starosty, že za prostory 
pro činnost nemusejí platit. Obec 
zkrátka pionýry přijala za své…

V Jincích Šachy ještě nedostaly mat
Náplň činnosti oddílů často vychází 
i z osobních zálib vedoucích, kteří je 
nabízejí dětem. Zdálo by se, že třeba 
v případě šachů to může být hod-

ně složité… Známá pravda, že kdo 
opravdu hoří, dokáže zapálit i ostatní, 
má ale něco do sebe. A vedoucí zdejší 
pionýrské skupiny je vážně nadšenec, 
který už desítky let získává děti pro 
královskou hru. Vede dva šachové 
oddíly – pro začátečníky a pokročilé. 
Celkem zde hraje 32 dětí včetně těch 
malých, z 1. a 2. tříd. 13 členů má 
registraci Šachového svazu pro mis-
trovské soutěže a dva mají kvalifikaci 
rozhodčího. Každý rok pravidelně 
pořádají tři velké soutěže (zařazené do 
mistrovských soutěží Šachového svazu 
ČR) – nejvýznamnější z nich je turnaj 
O jineckého pěšce, který měl letos již 
32. ročník. Jinečtí pionýři získali v po-
sledních letech i mistrovské tituly na 
šachovém mistrovství republiky…

To samozřejmě není všechno, mohli 
bychom zmínit třeba řadu otevřených 
akcí, na které rok co rok přicházejí 
stovky účastníků (například Pálení ča-
rodějnic – PS Záře, Lesem ke hvězdám 
– 68. PS Lvíčata či Strašidelný průvod 
– PS Safír Kdyně a další). 
Ale to by toto povídání bylo o mnoho 
delší… 

text a foto Pionýr

kým krajem jí byl dán oficiální status 
tréninkového střediska mládeže…

Pionýrské tábornické oddíly 
– žijí i po 50 letech
V roce 1964 se v Brně začaly sdružo-
vat pionýrské oddíly se zaměřením na 
přírodu a tábornictví, část jejich ve-
doucích navazovala i na své zkušenosti 
z Junáka. Spojoval je cíl nepodlehnout 
tehdy prosazovanému formalizmu 
a dělat pionýrskou činnost úplně jinak, 
po svém. Tak vnikla myšlenka ustavení 
SPTO – Sdružení pionýrských tábor-
nických oddílů. V činnosti kladly důraz 
na přírodu a bavilo je mezi sebou 
soutěžit. Největší rozkvět přišel v le-
tech 1967 až 1970, kdy vznikl i vlastní 
výchovný systém – Tábornická stezka. 
Normalizace bohužel znamenala 
konec SPTO… Anebo ne? 
V roce 1990 spolu s obnovením sa-
mostatného Pionýra se k životu vrátila 
i tato jeho zájmová část. Její myšlenka 
byla stále silná a naplnila činnost de-
sítek oddílů. Dnes, více než 50 let od 
svého vzniku, tento výchovný projekt 
stále existuje a přitahuje děti a mladé 
lidi nejen ke každoročnímu soutěžení 
v Zelené lize, ale hlavně k přírodě 
(ostatně i ta je jedním z pionýrských 
Ideálů) a životu v souladu s ní.

V Hrádku nejde pionýry přehlédnout
Až budete na Rokycansku, zkuste se 
zastavit v Hrádku. Dozvíte se, jak to 
vypadá, když se pionýrská skupina 
(v duchu Ideálu Přátelství) rozhodne 
neschovávat v ulitě, ale právě naopak: 
co nejvíc se zapojit do dění v obci 
a stát se neoddělitelnou součástí 
jejího života. Tedy přesněji, dozvíte se, 
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Slavnostní předávání cen Gratias Tibi (latinsky Děkuji 
Tobě) v pražském kině Lucerna 15. května 2018 otevře-
la kapela Zrní a večerem provázela moderátorka Ester 
Janečková. 
Úvodní slovo pronesl Jiří Strachota, ředitel projektu 
Jeden svět na školách, pod jehož křídly se Gratias Tibi 
koná. Poroty vybraly finalisty celkem ze 124 projektů.

• Zvláštním uznáním společnosti Člověk v tísni byla oceně-
na Valentina Botnaru z Moldavska, která se již ve 14 le-
tech nebála prosazovat zájmy mladých ve svém rodném 
městě a dostat je na jednání samosprávy. V současnosti 
pracuje pro moldavskou pobočku společnosti Člověka 
v tísni.

• Cenu pro kategorii základních škol získaly děti z chrudim-
ského Dětského domova se školou, které opakovaně vý-
těžkem ze sběru papíru podpořily handicapovaná trojčata 
Koláčkova. Porota ocenila hlavně empatii dětí a schopnost 
projevit solidaritu. Za důležité považuje upozornění na 
fakt, že ve společnosti žijí lidé se specifickými potřebami, 
do jejichž situace je třeba se vcítit a podpořit je vlastní 
aktivitou.

• V kategorii středních škol zvítězil projekt studentů 
gymnázia z Frýdlantu nad Ostravicí s názvem Srdcem, ne 
očima, který je inspirován výtvarnou metodou Angélicy 
Dass a snaží se napravovat předsudky vůči lidem s odlišnou 
barvou pleti. 
Tento projekt také dostal nejvíc hlasů a navíc Cenu České 
televize.

• V kategorii do 30 let se stali vítězi studenti vysokých škol, 
kteří v rámci projektu Stužák pořádají hravé vzdělávací 
workshopy pro středoškoláky k tématům společenskověd-
ních předmětů, kde řeší např. mezinárodní vztahy.

• Kampaň studentů gymnázia Dávám židli do kruhu 
dostala Cenu Nadace O2 za přínos ve vzdělávání. Snaží se 
zmírnit v české společnosti předsudky vůči lidem s dušev-
ním onemocněním.

Ceremoniál natáčela Česká 
televize. Vzniklý pořad bylo 
možné sledovat na druhém 
kanálu České televize v sobotu 
2. června 2018 

Podrobnosti o večeru i o vítězných týmech, včetně medai-
lonků České televize, na http://www.gratiastibi.cz

Michala K. Rocmanová 
foto Jožo Rabara 

Gratias
tibi 

odjinud
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Bývalý předseda ČRDM Pavel Trantina má novou pozici 
v evropském výboru

Novým předsedou Evropského hospodářského a sociální-
ho výboru (EHSV) se stal dosavadní předseda Skupiny III, 
italský novinář Luca Jahier, jeho místopředsedkyněmi pak 
Milena Angelova, zastupující bulharské zaměstnavatele, 
a španělská odborářka Isabel Caňo Aguilar. Personální 
změny souvisejí s vůlí EHSV změnit vedení na zbývajících 
2,5 roku. V jejich rámci například bývalý předseda ČRDM 

Pavel Trantina (nominovaný právě Českou radou dětí 
a mládeže), jenž v uplynulých 2,5 letech úspěšně předse-
dal Sekci pro zaměstnanost, sociální věci a občanství, byl 
zvolen místopředsedou Skupiny III – Různé zájmy, jež se 
přejmenovává na Různorodou Evropu, aby lépe reflekto-
vala své rozličné členstvo: neziskové organizace, svobodná 
povolání, spotřebitele, ekology a malé zemědělce a další.
Gratulujeme!

-red-
foto © EU

Mládežnické setkání 
v utrechtu 

Pavel Trantina 
v evroPsKém 
výboru

Projekt Europe Blends a příprava na 
Radu členů (COMEM) Evropského 
fóra mládeže. To byly stěžejní body 
posledního setkání skupiny národních 
rad mládeže BICC, které se uskuteč-
nilo v nizozemském Utrechtu mezi 
6. a 8. dubnem 2018. První velkou 
částí, která nás provázela po celý čas 
v Nizozemsku, byl již zmíněný projekt 
Europe Blends s hlavním tématem mi-
grace. Každá zúčastněná rada mládeže 
si pár týdnů před setkáním uspořá-
dala diskusi s mladými přistěhovalci 
ve své zemi, zjišťovala jejich dojmy 
z integračního procesu a sbírala jejich 

podněty na zlepšování situace. Na 
BICC jsme o výstupech z těchto disku-
sí debatovali, sdíleli mezi sebou různé 
nápady na projekty. Další zajímavou 
aktivitou byl interaktivní seminář 
s holandskými přistěhovalci, kteří nám 
svěřili své příběhy. Mezi nimi byly vel-
mi poutavé příběhy utečenců z Egypta 
a Sýrie, kteří museli odejít kvůli ozbro-
jeným konfliktům a kteří nám vyprávě-
li, jak se vyrovnávají se životem a jak 
organizují různé besedy a semináře 
právě pro krajany ve stejné situaci. 
Druhou důležitou částí tohoto setkání 
byla příprava na následující Radu 

členů, konanou tři týdny po BICC. Na 
tento COMEM byly připraveny dva 
obsáhlé „policy papery“ (jeden o udr-
žitelném rozvoji a druhý o financování 
mládeže) a jeden poziční dokument 
ohledně brexitu předložený Britskou 
radou mládeže. Z interních záležitostí 
kooperace mohu informovat, že bylo 
dosaženo shody na návrhu nového 
loga tohoto uskupení. Další pořada-
telskou zemí pro BICC, kam zavítáme 
před podzimním Valným shromáždě-
ním, je Irsko. 

Jan Černý
foto archiv autora
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Evropská karta mládeže eYca

Většina z nich odpověděla, že to neumí a že se to kdysi 
učili v programech, co je nebavily. Viděli jsme v tom velkou 
příležitost pro vznik webové aplikace, která by to lidi nau-
čila a zároveň by je to bavilo,” říká zakladatel projektu Jiří 
Martišek. 
Psaní všemi deseti se vyučuje již na spoustě škol, pře-
vážně na obchodních akademiích. „Víme, že Psaní Hravě 
začali používat i na několika školách. Máme z toho radost 
a zároveň doufáme, že psaní všemi deseti bude v Česku 
i díky našemu webu rozšířenější, než tomu bylo doposud,” 
dodává Jiří Martišek. 

Za dobrou rychlost lze považovat 300 úhozů za minutu. Při 
tréninkových dávkách 15 minut denně po dobu 30 dnů lze 
této rychlosti dosáhnout. 

Psaní Hravě má za sebou již řadu úspěchů v podobě spo-
kojených absolventů. Součástí kurzu je i certifikát o absol-
vování, který se hodí třeba do životopisu nebo jako příloha 
na profil v sociální síti Linkedin. 

První úrovně kurzu jsou zdarma. Plná verze stojí 790 Kč. 
Pro držitele EYCA sleva 30 % na online kurz psaní všemi 
deseti s Psaní Hravě pro jednotlivce. Pro slevu stačí poslat 
číslo/fotku vaší platné EYCA karty. 
V případě zájmu o Psaní Hravě pro skupiny napište na 
lukas@psanihrave.cz s předmětem „EYCA Skupina“.

Lukáš Zídka, Školy Hrou
foto archiv autora

Psaní Hravě je online výukový kurz na psaní všemi deseti. 
Výhodou je, že se to uživatelé učí pomocí her, takže je to 
baví, a přitom si ještě navíc osvojují tuto dovednost. 
Ovládat všechna písmenka se uživa-
telé mohou naučit už za 30 dní, když 
budou trénovat minimálně 15 minut 
denně. Kurz obsahuje celkem 24 úrovní 
(levelů) a na závěr obdrží uživatelé 
certifikát. 

Dovednost psaní všemi deseti prsty šetří denně spous-
tě lidí spoustu času. Na českém trhu vznikl nový online 
výukový kurz – Psaní Hravě, který učí lidi psát formou her. 
Různých programů na výuku psaní všemi deseti je v Čes-
ké republice hodně. Ovšem kurz, který by lidi naučil tuto 
techniku psaní, a ještě by je i bavil, tu doposud chyběl. 

Proč je důležité v dnešní době psát všemi deseti? 
Osvojení si této dovednosti znamená časovou úsporu. 
Podle posledního průzkumu portálu Navolnenoze.cz 80 % 
lidí na volné noze pracuje „na počítači“. Pro ně je efektivita 
práce nanejvýš důležitá a psaní všemi deseti je jedním ze 
způsobů, jak ji zásadně zvýšit. 

Psaní Hravě nabízí ucelený systém her – kupř. opisování 
magických slov, Padáček (padají písmenka), Rychlopis 
(ubíhá kolo s časem), Plavopis (plují slova zprava doleva), 
střílečka apod. – a teorie. „Cílem je, aby kurz hráče bavil 
natolik, že si téměř nevšimnou, že se vlastně učí psát 
všemi deseti,” odpovídá Linda Nezhybová, marketingová 
ředitelka projektu. 

Co bylo hlavní motivací vzniku tohoto online kurzu? 
„Ptali jsme se lidí a kamarádů, jestli píšou všemi deseti. 

Psaní hravě 
S EYCA kartou
levněji

Evropská karta mládeže EYCA (European Youth Card) 
je mezinárodní identifikační průkaz pro mladé. V České 
republice ji mohou získat všichni lidé ve věku od 5 do 30 let. 
V Evropě má přes 6 milionů držitelů, kteří mohou čerpat 
60 000 slev ve 38 evropských zemích.
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Nechceš, aby o tvém životě rozhodovali jiní? Kandiduj!

Přeješ si ovlivňovat veřejný život ve své obci, byť třeba i tro-
chu tápeš jak na to? Řešení je jediné – kandiduj v podzim-
ních komunálních volbách a iniciativa Kandiduju.cz ti s tím 
pomůže!

Kampaň Kandiduju.cz vznikla za účelem podpory zapojení 
mladých lidí do komunální politiky.

S blížícími se podzimními komunálními volbami 2018 si 
klade za cíl upozornit na dosavadní takřka mizivou míru 
angažovanosti mladých v obecních zastupitelstvech. 
Navzdory tomuto faktu ve svém okolí pozorujeme trend 
rostoucího zájmu mladých angažovat se ve svých městech 
a obcích, kandidovat do zastupitelstev, a přispět tak svou 
měrou ke zlepšení poměrů ve svém nejbližším okolí.
Pro nedostatek informací a jiné formy podpory však často 
vůbec nedojde k činům nebo dotyční kandidaturu zkusí, 
ale šance mají nízké. Kromě toho, dobrá vůle také není 
všespásná a samotný zisk mandátu zastupitele mnoho 
neznamená, neví-li člověk, jak s touto funkcí naložit.
Kandiduju.cz pomáhá odstranit tyto bariéry dělící od-

hodlání něco změnit od skutečné smysluplné participace 
a mladé lidi, kteří o kandidatuře uvažují, vhodně podpoří 
a motivuje. Mládí nevnímáme jako předpoklad, ale nemělo 
by být překážkou.
Na webových stránkách www.kandiduju.cz a na face-
bookovém profilu projektu najdeš informace nezbytné 
k základnímu porozumění fungování komunálu, tipy a rady 
k volbám i do začátku působení na radnici, a především 
rozhovory se zkušenými politiky a osobnostmi napříč regi-
ony a politickým spektrem.

  Aleš Kubíček, Mladí občané, z. s. a redakce
foto: printscreen projektového webu

#kandiduju #volby #komunalnivolby

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?

Působím ve Studentském klubu Kato-
lického gymnázia Halahoj, kde pracuji 
spíše se staršími dětmi a mládeží. 
Pomáhám s pořádáním táborů a ví-
kendových akcí, které jsou určeny pře-
devším pro studenty našeho gymná-
zia, ale některé jsou otevřené i široké 
veřejnosti. Baví mě už samotný proces 
příprav a vymýšlení akcí v rámci naše-

ho organizátorského týmu. Taky moc 
ráda na akcích vařím. Mám radost 
nejenom, když se děcka dobře baví, 
ale jsem moc ráda, když se můžou 
i něco naučit a zamyslet se nad sebou 
a světem, ve kterém společně žijeme. 
Přijde mi, že práce s mládeží a dětmi 
je především o vzájemném obohaco-
vání, a to mě na tom baví :-)

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

Poslední březový lístek jsem dostala 
na 15. narozeninových oslavách 
Halahoje. Byl to pro mě velmi silný 
zážitek, hlavně proto, že jsem to 
vůbec nečekala, dostala jsem ho 
společně s dalšími kamarády, se 
kterými chystám většinu akcí, a ještě 
u toho byla spousta dalších úžasných 

Hanka Milostná 
lidí z Halahoje. Je to pro mě velká 
pocta a moc si toho vážím.

Připravili Kateřina Palová 
a Jan Burda

foto z archivu respondentky

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

Kandiduj!

odjinud
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