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Tohle se nám 
fakt povedlo

ARCHA
Zpravodaj o výchově a využitÍ volného času dětÍ a mládeže
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Začít oddílovou činnost ve třiceti, po 
mnohaleté pauze, je i není snadné. 
Člověk již má nějaké zkušenosti, 
leccos se naučil a je schopen i udělit 
nějakou radu. Trochu problém je, kde 
vzít děti, ale když máte již své vlastní 
a k tomu přátele rovněž s dětmi, tak 
to jde vlastně samo. Postupně přibý-
vají další děti, kamarádi vašich dítek 
i dalších v oddílu, a začnete řešit, kde 
vzít vedoucí k rostoucímu dílu. Ideálně 
z těch, kdo v oddíle vyrostli, že. Jenže, 
začnou se objevovat otazníky: Jsou 
již zralí? Vždyť ještě nemají věk…? 
Je možné jim něco většího svěřit…? 
Mnozí to jistě znáte. Na druhou stra-
nu, nikdo tu nebudeme do sta let a sil 
nemáme neomezeně.
V průběhu let jsme si kladli otázku, 
jak velkou důvěru a zodpovědnost 
mladým lidem můžeme dát i přes 
rizika různých selhání a nedokonalostí. 
Odpovědí zní: Docela velkou. Je třeba 
se nebát a z mláďat udělat parťáky.
Loni přišli naši junioři s nápadem na 
téma tábora „Hvězdná brána“ – proč 
ne? Kluci se do projektu vrhli jako 
dravci, každý strávil 160 hodin přípra-
vou brány jako z Hollywoodu, a byli 
podstatnou součástí přípravy i realiza-
ce táborovky. K tomu naplnili dlouho 
omílaný sen na novou táborovou 
saunu. Byli studnicí neuvěřitelných 
nápadů a neotřelých řešení a i díky 
nim byl loňský tábor zcela jedinečný 
a mohu říci, že se opravdu mimořád-
ně povedl.

Když vidím, jaké nadšení mají hoši 
a děvčata ve věku 16–20 let a jak si 
oddíl vzali za svůj, tak si říkám, že stálo 
za to jim dávat důvěru a pracovat na 
tom, aby se stali partnery na dobrém 
díle. I přes všechno úsilí a námahu 
předchozích let. 
Pomalu přebírají oddíl a jsme zase na 
začátku – takových deset, patnáct let, 
a budou sami oddíl předávat dalším… 
Je to vlastně dobrá zpráva pro všech-
ny, kdo vedou oddíl dlouho a zvažují, 
jak jej posunout a předat. Dej svým 
mladým spolupracovníkům důvěru – 
nejen úkoly a povinnosti. Nezůstanou 
navždy dětmi, ale mohou se stát silou, 
která pohne skoro vším. 
Co s námi, starými vedoucími? I zde 
je dobrá zpráva: Oni nás stále budou 
potřebovat pro rady a zkušenosti, kte-
ré ještě pracně získávají a potřebují si 
je ověřit. Aby se to však stalo, dejme 
mladým důvěru a v čase dospívání 
je berme jako partnery. Oni se nám 
odvděčí ochotou, respektem a láskou 
k oddílové činnosti, jakou jsme měli 
my sami. 
Takže povedlo se opravdu něco? 
Myslím, že ano, a to nejen jeden letní 
tábor, ale hlavně předání štafety další 
generaci, za to jsem opravdu vděčný.

Marek Bužga
velitel 42. Přední hlídky 
Royal Rangers Ostrava

foto autor
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Češi fantasticky zvítězili v Prague 
Debate Spring

Finálovou 
debatou mezi 
výběry Chor-
vatska a České 
republiky vyvr-
cholil 25. března 
2019 6. ročník 
mezinárodního 
turnaje Prague Debate Spring, který 
pořádá Asociace debatních klubů.
Cesta do finále vedla přes šest 
základních, tři další vyřazovací kola 
a také přes konkurenci 380 debatérů 
z 20 zemí světa.
Národní tým České republiky ve slo-
žení Alexandr Sušić, James Alexandr 
Carr, Elena Sekaninová a Nicole Čum-
bová si v základních kolech vedl velmi 
suverénně. Vyhrál pět debat a podlehl 
pouze jednou velmi těsně Slovincům. 
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Tato jejich jediná prohra byla přesně 
za stejnou stranu a na totožnou tezi 
jako poslední finálová debata. Češi ale 
svou argumentaci před finále vypilo-
vali a zvítězili.
Na turnaji Prague Debate Spring se 
debatovalo o zákazu alternativní 
medicíny, studentských klimatických 

České vítězství 

naše téma
protestech či o právech zaměstnanců 
a jejich odměňování.
Ve finálové debatě o vzestupu antiglo-
bálních hnutí oponovali Češi v lítém 
souboji Chorvatům. Ti argumentovali, 
že tato hnutí jsou populistická a ubli-
žují menšinám a ekonomice. Češi jim 
kontrovali, že populismus není nic 
nového pod sluncem. Navíc ukázali, 
že tato hnutí tlačí na stávající vlád-
ní garnituru a nutí ji k reakci. Podle 
panelu pěti mezinárodních rozhodčích 
zvítězila česká reprezentace v poměru 
3:2, a z domácího turnaje si tak odváží 
cenné vítězství.

Nejlepším týmem debatních nováčků 
byli vyhlášeni debatéři ze Slovinska. 
V nejlepší desítce mluvčích turnaje 
se umístil i James Alexandr Carr, a to 
na 7. místě. Vrchní příčky opanovali 
Nizozemci. Nejlepší řečnicí turnaje se 
stala Elian Lavrijsen.

Kateřina Richard
Asociace debatních klubů

Akademické debatování je soutěž 
dvou tříčlenných týmů, které argu-
mentují dle pevně daných pravidel 
nad kontroverzními tématy. O vítězi 
klání rozhodují rozhodčí. Ti hodnotí 
obsah a sílu přednesené argumenta-
ce, strategii týmů a mluvčích, ale i styl 
projevu řečníků.
Debatování učí kritickému myšlení, 
práci se zdroji informací a kultivuje 
mluvený projev.

www.debatovani.cz 
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NeobyčejNá 
klubovna

Celý příběh se začal psát v roce 2015. Náš oddíl Poutníci se 
přestěhoval do nové klubovny ve Vršovicích. Už tehdy bylo 
zřejmé, že pokud se bude oddíl rozrůstat, nebude prostor 
stačit. K našemu potěšení se tak stalo.

Požádali jsme Městskou část Praha 10 o poskytnutí dalšího 
prostoru, který je na stejné adrese (Norská 16). Bývalá re-
staurace s vyhořelými sklepy byla zhruba 15 let netknutá. 
Dvakrát jsme byli vyřazeni z výběrového řízení pro formální 
chyby (např. přehození číslování stránek či nedodání pa-
píru o bezdlužnosti, přestože na finančním úřadě nejsme 
registrováni). Nikdo jiný ale o prostor zájem neměl. 
Nakonec se nám v květnu 2017 podařilo získat nájemní 
smlouvu s velmi hezkou cenou. Prostor byl ale v totálním 
rozkladu. Plíseň, všude prach, rozpadající se stěny, špatně 
rozvedená elektřina, nefungující vodovodní trubky – a ke 
všemu samozřejmě neexistující plány. 

Rekonstrukce ve dne v noci
Když jsem poprvé vešel do prostoru, nechtělo se mi věřit, 

že ho dáme do pořádku. Po zjištění reálného stavu jsme 
zhodnotili, že nejsme schopni rekonstrukci zafinancovat ze 
svých zdrojů. Už jen elektrikáři nás stáli polovinu toho, co 
jsme chtěli do prostoru investovat.
Dali jsme se tedy do práce. Vytvořili jsme kampaň na Star-
tovači a povedlo se nám vybrat zázračných 89 000 Kč. Skrze 
crowdfunding vznikl název Neobyčejná klubovna (NK). Bylo 
nám jasné, že ani to nakonec nemusí stačit. Přesto jsme se 
dali do práce. V průběhu léta a podzimu 2017 jsme v týmu 
vedoucích a za občasné pomoci oddílových dětí, přátel, 
rodičů dokázali proměnit prostor do celkem provozuschop-
ného stavu. 
Otevíračka byla stanovena na 21. 10. Poslední týden před 
akcí byl velmi hektický a každý den po škole/práci jsme 
se v několika lidech sešli v NK a makali tam až do půlnoci. 
Poslední malování dokonce probíhalo pár dní před akcí, 
takže na otevíračce to vonělo barvou. Promítání fotek dob-
rodruhů se ale povedlo a i přes zimu byli všichni spokojení 
(neměli jsme topení).

Prostor pro všechny
Hlavní místnost byla tedy víceméně hotova. Bylo tedy 
nutné přistoupit k dalším prostorám. Přes zimu a jaro se 
dělala kuchyně, dílna, záchody, kostymérna (ano, máme 
vlastní místnost pouze na kostýmy a rekvizity).
Měli jsme jasno, že si prostor nechceme nechat jen pro 
sebe! Přestože jsme měli spoustu nedostatků, již jsme 
ho nabízeli k zapůjčení různým organizacím. První z nich 
byl spolek Poločas nápadu, který hraje v prostoru každý 
týden improvizační divadlo. Ten u nás vydržel v krušných 
podmínkách, kdy jsme okolo nich chodili v teplácích 
s maltou a furt do něčeho vrtali či bušili. Topit jsme začali 
až v únoru, takže přes zimu byla na akce strašná kosa. Ale 
i přesto u nás nocovalo pár oddílů a začaly se rozjíždět 
první přednáškové večery.
Přibližně od března 2018 považujeme rekonstrukci za ho-
tovou. Ale kdo někdy něco rekonstruoval, ví, že nikdy není 
hotovo. Dodnes na místě máme spoustu práce, ale již to 
jsou víceméně detaily. Programy se v Neobyčejné klubov-
ně mění jeden za druhým a většina z nich je otevřená pro 
veřejnost.

A teď trochu čísel
Celkem se během roku 2018 v Neobyčejné klubovně usku-
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Letní dům 
pomáhá

Pomáháme mladým lidem z dět-
ských domovů najít ten správný 
směr

Radek a Roman jsou bráchové, kteří 
vyrůstali v dětském domově na severu 
Čech. Do pobytových programů Let-
ního domu se začali zapojovat, když 
jim bylo devět. Seznámili se s dalšími 
dětmi a spřátelili se také s lidmi z Let-
ního domu. 

tečnilo 39 jednorázových akcí. Zhruba dvakrát měsíčně od 
podzimu probíhají přednášky s diskuzí s historickou temati-
kou.

Během těchto akcí se v průběhu roku 2018 v Neobyčejné 
klubovně vystřídalo 750 lidí. Pravidelné akce s týdenní 
periodou zastávalo improvizační divadlo, cvičení pro ženy 
(půl roku), akrobatická jóga, Diskusní semináře Barevného 
světa dětí se sociální tematikou pro odborníky i laickou 
veřejnost a částečně schůzky oddílu Poutníci. V tomto pří-
padě hovoříme o průměrně 10 lidech na každém jednotli-
vém setkání.

To se nám fakt povedlo
Název tohoto čísla Archy naprosto vystihuje mé pocity. 
Z ruiny jsme za finanční pomoci veřejnosti a obrovského 
množství času dobrovolníků vytvořili prostor, ve kterém se 
koná spousta akcí, které by se jinde neuskutečnily. 
Vzhledem k tomu, že všichni z organizačního týmu Neoby-
čejné klubovny jsme v oddíle Poutníci, děláme to neko-
merčně. Všechny peníze, které dostaneme, investujeme 
do prostoru. Nikdo si nebere ani korunu, a tak můžeme 

nabídnout velmi nízké ceny pro smysluplné akce s ušlech-
tilými cíli (přespání oddílů, oslavy narozenin, vzdělávací 
akce, besedy).
Povedlo se nám to a doufám, že se nám bude dařit 
i nadále.

Matěj Turek
foto archiv oddílu Poutníci

Díky tomu pak přešli pod křídla 
doprovázení, kdy se jejich potřebám 
věnujeme individuálně. 
Když oba projevili zájem o odborné 
učiliště v Praze, podařilo se jim díky 
intervenci a podpoře doprovázejícího 
pracovníka Letního domu tento pře-
sun uskutečnit.
A později se zapojili také do tréninko-
vého programu, který je připravuje 
na život na vlastních nohou. Protože 
zorientovat se a uspět ve světě, poté, 
co opustíte v osmnácti letech dětský 
domov, není žádná sranda.

V tréninkovém programu si zkouší 
hledat práci i bydlení a učí se vyjít 
s omezeným rozpočtem bez zbytečné-
ho zadlužení. 
Oba jsou nyní velmi spokojení, našli si 
brigádu a při individuálních setkáních 
řeší další kroky jejich postupného 
osamostatňování. Máme radost, že 
mají pozitivní předpoklady pro zvlád-
nutí plnohodnotného a vyrovnaného 
života. 

A Letní dům pra-
cuje na tom, aby 
je další klienti 
následovali a ži-
vot bez stabilního rodinného zázemí 
dokázali také zvládnout. 

text a foto Letní dům

Pomáhejte s námi – www.letnidum.cz



6

naše téma

Co se daří 
tomíkům
Dlouhodobě

V roce 2014 se tomíci stali oficiálním 
partnerem Nadačního fondu České-
ho rozhlasu, v centru jehož zájmu je 
pomoc nevidomým prostřednictvím 

akce Světluška.
Vedení tomíků 
rádo přijalo výzvu 
Přemysla Filipa, 
tehdejšího šéfa 
Nadačního fondu 
ČRo, a souhlasilo 
se zapojením 

našeho spolku do sbírky na podporu 
nevidomých. 

A tak se již šestým rokem pravidelně 
zapojujeme do sbírky V září světlušky 
září a na jaře se tomíci účastní Noční-
ho běhu pro Světlušku. 
V loňském roce se patnácti oddílům 
podařila vybrat rekordní částka ve 
výši 247 456 Kč. 

Myslíme, že to se tomíkům povedlo 
náramně!

Co se nám povedlo v zimě?

Vypravili jsme z ústředí oddílům malý 
dárek s PF  – bílý plecháček posetý 
modrými hořci. Udělal radost. Ještě 
teď nám chodí milé ohlasy a děkov-
né vzkazy. Byla to drobnost, která 
potěšila.

Co se v novém roce povedlo na cha-
lupách Asociace TOM?

Kamenka v Oderských vrších je per-
fektně připravena na novou sezónu. 

Správce Pavel Vaňásek a jeho po-
mocníci si pořádně máknuli, to když 
napěchovali plný dřevník, potahovali 
všechny postele novými potahy a ce-
lou chalupu pěkně vymalovali!

A povedla se i velká oprava základny 
ve Sloupu v Čechách! Zmizely sta-
ré a popraskané rozvody elektřiny, 
pryč jsou staré sociálky a jídelna je 
prakticky rozšířená. Přibyl pěkný kout 
s velkým oknem. Sloupská základna 
pořádně prokoukla. Věříme, že tomíci 
i další hosté budou spokojeni.

Zuzana Antošová, Asociace TOM
foto archiv Asociace TOM
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Mladí 
a
motivovaNí 
Program „Mládež kraji“ ukazuje, že to s naší společností 
není zlé

Vždycky když vidím, že existují lidé, kteří dělají dobrovolně 
a zdarma něco pro druhé, naplňuje mě to přesvědčením, 
že to s naší společností není až tak špatné. A při tom stačí 
tak málo – jen občas zvednout oči od sociálních sítí a roz-
hlédnout se.
Přesně takový je program Mládež kraji, který na Vysočině 
realizujeme již pátým rokem, podobně jako je realizován 
v Jihočeském a Moravskoslezském kraji. Je určen nefor-
málním skupinám mladých lidí od 15 do 26 let, které chtějí 
něco změnit ve svém okolí, v místě, kde žijí. Na Vysočině 
letos proběhne více než dvacítka projektů, které mladí lidé 
nejen vymyslí, ale i kompletně naplánují, zrealizují a vyúč-
tují.

Poměrně čerstvě máme za sebou víkendové setkání 
realizátorů, během kterého svoje projekty tvoří, učí se 
projektové logice, práci v týmu i hospodaření s penězi. 
Následně je čekají obhajoby projektů před komisemi a pak 
už realizace.
Atmosféra na víkendu, kde se sejde třicítka mladých 
motivovaných lidí, se dá jen těžko popsat. Sbírka úžasných 
nápadů, se kterými v pátek přijedou, se během víkendu 
postupně mění na konkrétní projekty. Finanční prostřed-
ky – na jeden projekt mohou realizátoři získat až 30.000 
korun – jsou vlastně takovou třešničkou na dortu. Mládež 
kraji totiž není „obyčejný“ grantový program, kde komise 

posoudí projekty z papírových žádostí. Je to ucelený sys-
tém vzdělávání a výměny zkušeností, který mladé lidi dále 
motivuje a posunuje k dalším aktivitám.
Často slyšíme a čteme, že mládež dnes už nic nezajímá, že 
jen sedí u počítačů a myslí jen na sebe. Víkendové setkání 
Mládež kraji, a vlastně i celý program, mě vždycky přesvěd-
čí, že je stále dost mladých lidí, které zajímá svět kolem. 
Kteří jsou ochotni přemýšlet, co by mohli změnit, a hlav-
ně – kteří se zvednou a jdou ty změny realizovat. A to je 
skvělé.

Na Vysočině program Mládež kraji finančně podporují 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Kraj Vysočina 
a města Havlíčkův Brod, Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou.
Více informací o programu Mládež kraji najdete na webu 
www.mladezkraji.cz nebo na facebookové stránce Mládež 
kraji – Vysočina.

Jan Burda
Rada dětí a mládeže kraje Vysočina

foto archiv autora

Projekt Mládež kraji funguje nejen v Kraji Vysočina, 
ale také v Jihočeském a Moravskoslezském kraji.

Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní 
prostředí, lidská práva (multikulturní prostředí), volný 
čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou 
důležitou oblast veřejného života.
Realizátorem projektu musí být neformální skupina 
minimálně 4 osob ve věku 15–26 let, z nichž alespoň 
jeden je starší 18 let. Žadatelem ani realizátorem tedy 
nejsou nestátní neziskové organizace ani jiné právnické 
osoby.
Finanční podpora:
• na realizaci jednoho nápadu je možno získat 5.000 až 
30.000 Kč
• projekt lze financovat až 100% z přidělené dotace 

www.mladezkraji.cz
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Obnovení 
tradiCe

Příběh o tom, jak po čtyřleté odmlce 
vznikly (zatím) tři dlouhé letní 
zážitkovky

V Instruktorech Brno (IS Brno) se už 
léta snažíme zpestřit a ozvláštnit život 
zejména brněnským vysokoškolákům 
pomocí recese a netradičních zážitků. 

Mezi tradiční akce 
z dílny Instruktorů 
patří šifrovací hra 
TMOU, recesně-
bojový víkend 
Moravské hvozdy 
a prázdninová Tvrz, 
která účastníky 
přenáší na deset 
dní do středověku. Mezi tyto „klasiky“ 
každý rok vklíníme několik kratších 
akcí různého typu, od outdoorových 
závodů (Kraz, In-time) přes různě 
zaměřené víkendové akce (Hi-Tec), 
recesní městské hry (Assassin), 
obyčejná setkání či každoroční bál ve 
spojení s brněnskými Brontosaury 
až po klasické dlouhé letní tematické 
prázdninovky, které pomocí zážitku 
prozkoumávají vybrané téma 
a rozvíjejí účastníky. A právě o těchto 
prázdninovkách, někdy zvaných 
zážitkovky, inspirovaných tvorbou 
Prázdninové školy Lipnice, bude dnes 
řeč.

Prázdninovky mají v IS Brno dlouhou 
tradici a vedly ke vzniku mnohých 
autorských her. Výběr těch, které 
se osvědčily a sklidily úspěch, byl 
v roce 2007 knižně vydán v publikaci 
Fond her – Instruktoři Brno. 
Zkušenosti a know-how, potřebné 
pro pořádání takových akcí, se 
v Instruktorech předává zejména 
během Instruktorského kurzu – jde 
o celoroční, veřejnosti otevřený 
kurz, jehož součástí a vrcholem je 
pak zimní zážitkovka, která dá okusit 
účastníkům kurzu dramaturgicky 
vyladěný program podpořený zimním 
prostředím.

Poté, co se silná generace instruktorů 
vrhla na zakládání firem a rodin, 
už zbývaly síly pouze na pořádání 
Instruktorského kurzu, každoročně se 
opakujících tradičních akcí, případně 
akcí na prodloužený víkend. V roce 
2016 jsme byli v situaci, kdy poslední 
novou dlouhou zážitkovou akcí mimo 
Instruktorský kurz byl Labyrint z roku 
2013.

Příběh o tom, jak se nám fakt 
povedlo obnovit tradici letních 
zážitkovek, začíná na tradičním 
povánočním setkání Instruktorů 
na Rosickém zámku, kde se dala 
dohromady skupinka lidí, kteří věděli, 
že když ne oni, tak nikdo. A tak se 
začala připravovat prázdninovka 
Na Přijmu 2017.  Hlavními tématy 
kurzu bylo sebepřijetí a osobní 
hranice. Mezi výrazné vzpomínky 
z kurzu patří uvedení klasického 
programu Stalker v nezapomenutelné 
atmosféře rozpadající se továrny 
ve Vidnavě, oprášení hry z dílny 
IS Brno, inspirované legendárním 
seriálem Byl jednou jeden život, 
a autorský vrcholový program 
nazvaný jednoduše Hranice. V tomto 
programu jsme dávali účastníkům 
divné nabídky. Třeba koupel ve vaně 
plné krve, smažené i živé cvrčky 
k jídlu, čokoládu servírovanou na 
nahých ňadrech či nový sestřih 
zdarma. Odmítnout šlo však pouze 
jednu, po druhé pro ně program 
končil. Kdo hádal, že nejsilnější zážitky 
se zrodily u čokolády, mýlil se. Byl to 
holič, kdo svým kreativním zásahem 
do tvaru kštice vzbudil nejsilnější 
reakce účastníků a nám pomohl splnit 
cíle, které jsme od programu chtěli. 
Zejména aby bezhlavě nekývli na vše, 
co je jim nabízeno, a byli si vědomi 
svých hranic, za které nechtějí ostatní 
pustit. Oba účastníci, kteří byli na 
nás nejvíc naštvaní, jsou teď v našich 
řadách… 

Že silné zážitky nebyly samoúčelné, 
nás utvrdila zpětná vazba od 
účastníků, kde se opakovalo například: 
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reFleXy

Postřehová hra nejen pro děti

Koncem roku 2018 se úseku mládeže Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska podařilo vydat druhou 
společenskou hru pro mladé hasiče. 
Po deskové hře Ha, ha, ha … síkoviny (2014), jejímž cílem 
je zábavnou formou s dětmi a mládeží procvičit znalosti 
a dovednosti z oblasti požární ochrany, resp. celoroční Hry 
Plamen, je to postřehová hra REFLEXY. 
Ta je svým hlavním principem podobná oblíbené dětské 
postřehové hře. Skvělé je, že se podařilo vytvořit hru nejen 
pro děti, ale také pro mládež.

Hra obsahuje tři sady 31 symbolů na 31 hracích kartách. 
Na každé je vždy šest symbolů a každé dvě karty spolu mají 
společný pouze jeden. Cílem je tento obrázek najít!
S Reflexy můžete hrát až 5 různých variant  – Hořící stoh, 
Nádrž, Žhnoucí uhlík, Uhas všechno!, Doutnající plamínek! 
U kterékoli z nich se hráč snaží co nejrychleji najít shodný 
symbol mezi dvěma kartami, říci nahlas jeho název a poté 
kartu vzít, umístit ji nebo zahodit, v závislosti na pravidlech 
konkrétní varianty hry.

A jaké symboly ve hře naši hráči najdou? 
Asi nejlehčí sadou karet jsou pro hráče ty s topografickými 
značkami a obrázky uzlů.
V další sadě jsou obrázky požární techniky a technických 
prostředků požární ochrany.
Třetí sadu představují jejich grafické značky. 

Tato didaktická pomůcka byla vydána s dotační podporou 
MŠMT ČR. 

Jaroslava Čečrdlová
 foto SH ČMS

Podařilo se mi přijmout sebe sama 
a své nedokonalosti; Odnáším si 
inspiraci a podněty k přemýšlení; 
Akce mě namotivovala změnit pár 
věcí ve svém životě. Zpětná vazba 
nám potvrdila, že se na akci účastníci 
bavili, odpočali si a akce měla pro ně 
i přesah do reálného života. 

Silné zážitky, hodně smíchu, zábavné 
vzpomínky, nové zkušenosti a přátelé 
a velmi pozitivní zpětná vazba nás 
namotivovaly k pořádání akce další 
rok. Tak se zrodil Talisman 2018. 
Původní plán – zrecyklovat velkou 
část programu z Na Přijmu a něco 
málo upravit – se zvrtnul v momentě, 
kdy jsme trochu upravili téma a cíle. 
Vznikla tak úplně nová zážitkovka 

zaměřená na štěstí, prošpikovaná 
čtyřmi novými autorskými hrami. 
Z akce jsme si odvezli pocit opravdu 
dobře fungujícího programu. Proto 
pořádáme v Krkonoších Talisman 
i letos. Tentokrát akci opravdu 
moc měnit nebudeme, a tak silné 
momenty neprozradím. To abych 
čtenářům, kteří pojedou na Talisman 
2019 (https://talisman.instruktori.
cz/), nezkazil překvapení. Prozradím 
jen, že odezva účastníků byla opět 
velmi pozitivní.
 
Na závěr dodám, že hry Byl jednou 
jeden život, Hranice i některé hry 
z Talismanu budete brzy moci najít 

v nově připravovaném Fondu her. Ten 
i s přispěním nových akcí nabobtnal 
na 42 originálních her z dílny IS 
Brno. Jeho vydání můžete očekávat 
na podzim. Pokud o vydání fondu 
a o připravované akce nechcete přijít, 
zajděte občas na www.instruktori.cz 
nebo www.facebook.com/instruktori.
brno. Kromě nových her přinesly nové 
akce novou energii a přitáhly mezi 
instruktory další schopné a nadšené 
lidi. Tradice letních zážitkovek 
pořádaných IS Brno tak žije dál!

Za týmy kurzů Na Přijmu a Talisman
Fanda Blahoudek, Instruktoři Brno

foto Instruktoři Brno
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Nejdelší období 
svobodného 
skautingu
Skauti slaví nejdelší období svobod-
ného skautingu i rekordní nárůst 
členské základny

18. březen je dnem, kdy pro čes-
ké skautské hnutí nastává nejdelší 
období jeho svobodného fungování: 
10 699 dní. 
Skauting byl u nás celkem třikrát zaká-
zán, poprvé nacisty, podruhé a potřetí 
komunisty. Po Sametové revoluci byla 
činnost obnovena, po počátečním 
nadšení se ale skauting potýkal s od-
livem zájmu. V roce 2006 však přišel 
obrat, od této chvíle skautek a skautů 
výrazně přibývá. Letos dokonce nejví-
ce za uplynulé čtvrtstoletí.

Během uplynulých let skauti provedli 
důležité změny v programu, díky 
kterým je pro současné kluky a holky 
atraktivní. Dnešní skauting zachovává 
formu i metody prověřené časem, 
samotné činnosti ale dává další obsah, 
nová témata a aktivity. Klukům a hol-
kám přináší možnost všestranného 
rozvoje, bezpečného společenství 
kamarádů a vedoucích, kteří pro ně 
fungují jako průvodci v jejich rozvoji. 
Rodiče na skautingu oceňují, že si 
jejich děti z oddílu odnášejí nejen 
zážitky s kamarády, ale i samostatnost, 
praktické dovednosti, sebedůvěru 
a pevné životní zásady.

„Neustále rostoucí zájem dětí a rodi-
čů, kterému na mnoha místech ani 
nestačí kapacity oddílů a kluboven, 
ukazuje, že v konkurenci s množstvím 

volnočasových aktivit skauting obstál. 
Děti zjevně i dnes dokáží ocenit oprav-
dové prožitky, nevšední dobrodružství 
a pevné přátelské vztahy,” vysvětluje 
tisková mluvčí českých skautů Barbora 
Trojak.   

Kombinace tradičního a dobře vyzkou-
šeného s novinkami láká do skautu 
čím dál víc dětí, členská základna tedy 
strmě roste – letos dokonce nejvíce za 
poslední čtvrtstoletí.

Z nedávno uzavřené registrace členů 
a členek Junáka – českého skauta 
vyplývá, že:
•  skautů a skautek je v Česku přesně 
64 383
•  44 097 z nich jsou děti a mladí lidé 
do 18 let
•  chodí do 2 172 oddílů, které jsou 
sdružené do 475 středisek
•  za posledních 13 let se počet skau-

tek a skautů v zemi zvýšil o bezmála 
60 procent
•  oproti minulému roku přibylo 3 863 
skautů a skautek
•  mezi kraje, v nichž skautů přibývá 
nejvíce, patří Středočeský, Jihomorav-
ský a Olomoucký
•  pomaleji členská základna naopak 
roste v kraji Vysočina, Jihočeském 
a Královéhradeckém kraji
•  za minulý rok přibylo 6 813 nováčků 
ve věku 7 až 10 let (tedy světlušek 
a vlčat)
•  poměr kluků a holek ve dvou 
základních výchovných kategoriích 
není příliš rozdílný: 10 866 světlu-
šek x 11 855 vlčat a 6 498 skautek x 
7 501 skautů.

Rozšiřování členské základny samo-
zřejmě přináší i výzvy, se kterými se 
skauti v některých obcích potýkají. 
Těmi nejčastějšími jsou chybějící nebo 
nevyhovující prostory a nedostatek 
vedoucích. Všichni skautští vedoucí 
jsou dobrovolníci pracující pouze za 
svůj dobrý pocit a skloubit skauting 
například se studiem, brigádami nebo 
prací není vždy jednoduché.

10 699. den svobodného fungování 
skautingu u nás, 18. březen 2019, 
přináší nejen připomínku drtivého do-
padu totalit na český skauting a spo-
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lečnost jako celek, ale i radost z his-
toricky nejdelší nepřetržité činnosti 
skautského hnutí. Skauti jím pomyslně 
startují i rok, během něhož před nimi 
stojí významné události: uspořádají 
celostátní akci pro dvě tisícovky dospí-
vajících a čerstvě dospělých skautek 
a skautů, vypraví historicky největší 
výpravu na světové jamboree v USA 
či připomenou 30 let od posledního 
obnovení skautingu v roce 1989.

Mottem tohoto období je slovo 
“unbreakable” odkazující k historické 
zkušenosti skautského hnutí – přes-
tože se totalitní režimy velmi snažily, 
nikdy se jim nepodařilo skauty zlomit 
a skautské myšlenky vymýtit. Oslavy 
završí Valný sněm Junáka – českého 
skauta na jaře roku 2020, během 
něhož si organizace jako každé tři roky 
zvolí nové vedení.

„Pohnutá historie skautingu byla vždy 
úzce propojena s historií naší země. 
Nyní se nám daří výborně, děti i rodi-
če skauting mimořádně láká. Byl bych 
moc rád, abychom podobný radostný 
pocit měli všichni oprávněně i ze stavu 
naší společnosti. My skauti, jako její 
aktivní a zodpovědní členové, k tomu 
chceme i nadále v co největší míře 
přispívat,” uzavírá Josef Výprachtický, 
starosta Junáka – českého skauta.

Proč zrovna 10 699 dní?

•  Od 1. setkání Antonína Benjamina 
Svojsíka se skautingem v Anglii dne 
15. července 1911 do zákazu skau-
tingu 28. října 1940 K. H. Frankem = 
uplynulo 10 698 dní
•  od vypuknutí Pražského povstání 
5. května 1945 do 1. ledna 1951, kdy 
bylo vydáno komunistické rozhodnutí 
o ukončení skautské činnosti = uply-
nulo 2 067 dní
•  od oficiální 2. obnovy skautingu 

Skauting

Skauting je celosvětové hnutí, v jehož středu stojí výchova dětí a mladých 
lidí. Klukům a holkám nabízí širokou paletu aktivit a činností: hry, při kterých 
si protáhnou svaly nebo vyzkouší pozornost, rukodělné aktivity procvičující 
jemnou motoriku, zpěv, tanec i divadlo. Skauti jezdí na výpravy a poznávají 
bližší i vzdálenější kraje, zkouší různé sporty a technické vychytávky, zapojují 
fantazii, poznávají historii a přírodu, pomáhají v okolí. Skaut přináší každému 
možnost najít oblast, ve které vyniká, a rozvíjet se v ní. To vše v bezpečném 
prostředí party kamarádů a pod dohledem zkušených vedoucích, kteří kluky 
a holky na cestě jejich rozvoje provází. Skauting vede kluky a holky k samo-
statnosti, zodpovědnosti a schopnosti poradit si v každé situaci. Zároveň 
staví výchovu na postojích a hodnotách a přispívá k rozvoji charakteru a tou-
ze neustále na sobě pracovat.
https://www.skaut.cz/7-duvodu-proc-by-vase-deti-mely-chodit-do-skautu/

během Pražského jara dne 29. března 
1968 do 2. komunistického rozhodnu-
tí o ukončení skautské činnosti 1. září 
1970 = uplynulo 886 dní
•  od 3. (snad posledního) obnovení 
skautingu během Sametové revoluce 

2. prosince 1989 do 18. března 2019 
(včetně) = uplynulo 10 699 dní.

Junák – český skaut
foto Eliška Broučková, Marek 

Pitaš, Tomáš Tkáčik, Petr Kalousek  
a archiv Junáka – českého skauta
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Stovky „malých“ 
úspěChů 

Stovky „malých“ úspěchů každý týden
 
Když se ptáme, co se pionýrům opravdu povedlo, hned při-
jde na mysl naše největší otevřená akce, Ledová Praha, kte-
rá měla zase zhruba 15 tisíc účastníků! To je nepochybně 
povedená akce. Jenže kdo se věnuje dlouhodobé výchovné 
práci s dětmi, ten bude určitě souhlasit, že připomíná spíš 
stovky výšlapů na kopec za humny než jednu expedici na 
Mount Everest. A tak jsme se zeptali některých vedoucích 
našich skupin a oddílů, co se povedlo jim, co jim udělalo 
radost – a tady je výběr z jejich odpovědí. 

Pionýrská skupina Hrádek
19. 3. nebyl jen svátek Josefů, naše pionýrská skupina při-
pravila zábavné odpoledne pro děti. V tělocvičně se sešla 
téměř padesátka účastníků závodů dálkově ovládaných 
aut (závodilo i několik tatínků). Zároveň ve školní jídelně 
proběhla rukodělná dílnička s módní přehlídkou panenek. 
Máme také jeden neobvyklý úspěch z letošního nácviku 
na 20. ročník staročeských májů, kde tančil Besedu i jeden 
kruh dětí. Tradičně to je doména věkové kategorie nad 
patnáct let. Našim vedoucím se ale nácvik dařil i s úplnými 
nováčky.

Pionýrská skupina Safír Kdyně
Hodně se nám vydařil zážitkový kurz první pomoci pro in-
struktory (15–18 let). Na účastníky čekaly simulace skuteč-
ných událostí, vyzkoušeli si, jak poskytnout pomoc osobě 
v bezvědomí, zastavit krvácení, ošetřit popáleniny i provést 
masáž srdce. Lektoři upozorňovali na různá úskalí, před-
stavili aplikaci Záchranka, hodně zapůsobily i autentické 
nahrávky z tísňové linky.

Pionýrská skupina Jince
Na šachovém turnaji o titul Příbramské královny uspěly 
členky našeho šachového oddílu. Tereza Lísková získala 

první místo a titul Příbramská královna, třetí místo vybojo-
vala Anna Šimpachová.

Sdružení pionýrských tábornických oddílů Brno
Daří se nám toho hodně J Například loni někteří z našich 
členů uspořádali dvaačtyřicátý ročník BHCO (Branná hra 
Cesta odhodlání). Tohohle drsného závodu se v krásné 
přírodě Moravského krasu zúčastnilo 28 družstev z celé 
republiky.
Na konci února jsme v Brně vyzkoušeli turnaj v úplně 
nové sportovní hře ringobal. Je odvozená z ringa (hází se 
gumovým kroužkem), ale body jsou získávány navlečením 
kroužku na tyč, kterou drží v ruce „brankář“.

Pionýrská skupina Hradec
V poslední době se nám parádně povedl pionýrský bál ve 
stylu „Velký Gatsby“.

Pionýrská skupina Kopřivnice
U nás je to hlavně Pionýrský Sedmikvítek. V únoru jsme 
v naší klubovně uspořádali oblastní kolo Výtvarné činnosti, 
kde se sešlo 103 prací z různých oborů. V sobotu 23. 3. 
se v Českých Budějovicích uskutečnilo republikové finále 
v oblasti Divadlo, kde se náš oddíl Olbramští tygři umístil 
na prvním místě v nejmladší kategorii s představením 
Pejsek a kočička. 

63. pionýrská skupina Sosna
Letos v březnu se nám opravdu povedlo zapracovat na 
propagaci, doposud jsme se propagovali spíše na webu, 
ale nově jsme před klubovnu dali informativní ceduli o sku-
pině i oddílech, během měsíce nám do oddílu přibylo osm 
dětí z okolí J
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V našem branném oddíle jsme připravili podařenou 
simulaci, při které se děti učily komunikovat se záchrannou 
službou (sdělit klíčové informace).
O jarních prázdninách jsme mezi tradiční závody, jako jsou 
sjezd, slalom a skoky, s velkým ohlasem zařadili i biatlon 
(děti běhaly po svých a střílely vzduchovkou vleže a vesto-
je).
Dlouhodobě se nám opravdu daří zapojovat děti se speci-
fickými vzdělávacími potřebami do našich činností, napří-
klad dítě s nanismem, hyperaktivní sourozence, velmi in-
teligentní anebo také hůře slyšící děti, řadu dětí z dětských 
domovů (vždy jsou v menšině, oproti zbytku dětí) vedoucí 
zvládají program přizpůsobovat dle aktuálních potřeb dětí, 
tak, aby se účastnit mohli v co největší míře všichni.

Pionýrská skupina Plejády Šternberk (oddíl Poletušky)
Co se nám daří? Například na podzim měla u dětí velký 
úspěch horolezecká víkendovka, při které jsme se dozvě-
děli spoustu nových věcí. Učili jsme se základy horolezectví 
na stěně, soutěžili jsme. Potom jsme vyzkoušeli i lanový 
park. 
V zimě jsme vyzkoušeli další novinku – víkendovou akci pro 
náctileté (11–13 let), kterou si sami připravili a uspořádali, 
vedoucí vlastně jen dohlíželi (jen trošku radili a pomáha-
li). Děti zařídily dopravu, postaraly se o ubytování a jídlo, 
vedly si i program. A akce byla výborná!

Pionýrská skupina Jitřenka Kdyně
Zrovna dnes se nám povedla rukodělná schůzka nacpaná 
dětmi! Nemáme klubovnu, a tak se scházíme ve škole J 
Při 20 malých dětech je to vyrábějící hukot! Už jsme si 
zvykli a práce nás těší a naplňuje J Kdo nezažil, nerozumí! 
Celkově jsme rádi, že se nám dlouhodobě daří udržet 
zaplněné oddíly dětí, máme plné tábory i plné akce, jako 
jsou podzimní prázdniny, zimní tábor i velikonoční prázdni-
ny. Dál už to nepůjde.  Je nás krásných 160 a jen 17 členů 
nad 27 let. V poslední době jsme také rozběhli činnost 
odloučeného oddílu vedle ve vsi – máme oddíl POHODA 
v Mrákově s 20 zaregistrovanými členy.
V propagaci je posun k lepšímu v navázání dobré spoluprá-
ce s novou paní ředitelkou místního kulturního zařízení. 
Dostáváme se teď s našimi akcemi na veřejný seznam akcí 
ve městě – to je pro někoho v jiném městě samozřejmost, 
ale pro nás velký pokrok. Jsme nyní na stejné úrovni jako 
třeba přednášky, plesy či jiné kulturní akce pořádané 
městem. 

Pionýrská skupina Dr. Mirko Očadlíka Holešov
Na podzim jsme uspořádali florbalový turnaj, kterého se 
zúčastnilo devět týmů. Všechny zápasy proběhly v perfekt-
ní sportovní atmosféře. 

Pionýrská skupina Nepomuk
Velkou radost nám v poslední době udělalo získání Putov-
ního poháru předsedy vlády za výtvarnou činnost oddílů 
Pusík a Knoflíci.

7. pionýrská skupina Borač
V květnu se zase chystáme na Český den proti rakovině, do 
kterého se zapojujeme dlouhodobě – a například loni se 
nám povedlo pro sbírku získat přes 91 000 korun. Poda-
řená byla i podzimní exkurze do jedné z laboratoří, kde se 
mimo jiné zabývají právě bojem proti rakovině, takže tu 
bylo vidět, k čemu vybrané peníze slouží v praxi.

96. pionýrská skupina Veselí Medvědi
Získali jsme táborovou základnu ve Sloupu v Čechách. Je 
moc hezká, jen to ze začátku nebylo moc vidět J Po tom, 
co se podařilo prosekat trávou a houštinami a pozemek 
přimět k tomu, aby nevypadal jako džungle, zbourat a zno-
vu postavit zvlhlé plesnivé umývárny a dát dohromady 
interiéry chatek, se základna začala postupně proměňovat. 
Díky vedoucím, rodičům, dětem, známým, známým zná-
mých a vlastně všem, kdo přiložili ruku k dílu, se z ropuchy 
stala princezna a základna je krásným místem, na které se 
děti rády vrací. Práce bylo, je i bude pořád dost, ale místo 
se změnilo k nepoznání.

A daří se nám toho mnohem víc, například řada pionýr-
ských skupin už na přelomu ledna a února hlásila plně 
obsazené letní tábory, během března přibývaly další.

text a foto Pionýr

naše téma
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Pražský 
studeNtský 
summit 

Studenti řešili plasty v oceánech i přelidnění planety 
v rámci Pražského studentského summitu

Na konci března vyvrcholil 
již 24. ročník Pražského 
studentského summitu, 
populárního vzdělávací-
ho projektu Asociace pro 
mezinárodní otázky (AMO), 
který je největší studentskou diplomatickou simulací svého 
druhu ve střední Evropě. Na slavnostním zahájení závěreč-
né konference vystoupil mimo jiné i americký velvyslanec 

nad rámec svých pracovních povinností. Díky podpisu 
memoranda získají učitelé, kteří svým žákům s programem 
DofE pomáhají, finanční příspěvek.
„Praha 3 má jako jednu z priorit zlepšení výuky jazyků na 
základních školách. Navázáním spolupráce s DofE mů-
žeme navíc provázat jazyky s rozvojem ostatních doved-
ností a talentu žáků. Do programu jsme zapojili i element 
zahraničních výměn na partnerských školách DofE, který 
má dlouhou tradici úspěšného fungování po celém světě,“ 
dodala ke spolupráci radní pro oblast zahraničních vztahů 
Anna Kratochvílová.

www.dofe.cz

Žáci základních škol v Praze 3 získávají možnost účastnit 
se prestižního vzdělávacího programu Mezinárodní cena 
vévody z Edinburghu (DofE), který podporuje osobnostní 
rozvoj a je zaštítěn britskou královskou rodinou. Učitelé, 
kteří se jim rozhodnou s plněním programu pomoci, získají 
finanční příspěvek. Memorandum o spolupráci podepsal 
16. dubna starosta Prahy 3 Jiří Ptáček a ředitel DofE Tomáš 
Vokáč. 
Program DofE se zaměřuje na všestranný rozvoj lidské 
osobnosti a plnit si jej mohou žáci od 13 let. Učitelé jsou 
skrze DofE motivováni k tomu, aby pro své žáky dělali něco 

j. e. Stephen B. King a proběhla intenzivní debata na téma 
Evropa po brexitu, do které se zapojil například bývalý 
ministr obrany a zahraničních věcí Alexandr Vondra.
Summit se koná každoročně již téměř čtvrt století. Kaž-
dý ročník se skládá z přípravných setkání, na kterých se 
soustředí na rozšíření vědomostí svých účastníků o aktu-
álních globálních problémech, o fungování mezinárodních 
vztahů a o takzvaných soft-skills (měkké dovednosti), jako 
je argumentace nebo veřejné vystupování. Projekt je za-
končen čtyřdenní konferencí, na níž se účastníci vžijí do rolí 
diplomatů zastupujících státy z celého světa a hájí jejich 
zájmy v organizacích OSN, NATO a EU.
Letošními tématy, jimiž se zabývalo přes 300 studentů, 
byly například plasty v oceánech, obchod s lidmi, bez-
pečnost novinářů, přelidnění planety nebo bezpečnostní 
situace v Jemenu. Na další ročník Summitu se studenti 
středních i vysokých škol budou moci hlásit od letošního 
září. Mezitím se ale studenti mohou zapojit do dalších akcí 
AMO, například do studentského bezpečnostního barcam-
pu pořádaného ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních 
věcí ČR, který se odehraje už v květnu.

Tadeáš Zíka, AMO
Více informací na www.amo.cz 

a www.studentsummit.cz

Z webu dofe
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Čtvrt milioNu 
zachráněných 
zvířat  
Národní síť záchranných stanic pro volně žijící živočichy 
oslavila v loňském roce 20 let své činnosti. Za tu dobu 
pomohly záchranné stanice čtvrt milionu zvířat...

Za uplynulé roky se na ně obrátily o pomoc statisíce lidí, 
kterým nebyl lhostejný osud volně 
žijících zvířat v nouzi. Také statistika 
z loňského roku poukazuje na stále 
větší zájem veřejnosti o život kolem 
sebe.
V roce 2018 bylo součástí Národní 
sítě záchranných stanic 33 sub-
jektů, které spravovaly území celé 
České republiky. V souhrnném 
přehledu zvířat evidovaných v rámci Národní sítě bylo 
zaznamenáno 23 781 volně žijících živočichů. To je o 1244 
zvířat více, než v roce 2017, ale třeba také o 13 289 více 
než před deseti lety.

Více než třetina loni přijatých zvířat byla mláďata (ať už 
ptáků – pěvců, dravců i sov – nebo ježčat, ale i srnčat 
a malých zajíčků, které lidé sbírají zbytečně). Obdobný 
počet zvířat přijali pracovníci stanic se zraněním. Ta jsou 
téměř bez výjimky způsobovaná činností člověka (zranění 
dopravou, nárazy do prosklených ploch, popálení na drá-
tech el. vedení aj.).

Obrovským úspěchem pracovníků stanic je fakt, že více 
než polovinu přijatých zvířat je možné navracet zpět do 
přírody i přesto, že mezi pacienty je spousta zvířat, která se 
do stanic dostanou již pozdě (laiky po domácku nevhodně 
odchovávaná mláďata, zvířata se starými zlomeninami…), 
nebo se zraněními neslučitelnými se životem (popálení 
ptáci od drátů el. vedení, rozsáhlá zranění po střetu s do-
pravními prostředky aj.).

Na pomyslném žebříčku „oblíbenosti“ stojí dlouhodobě 
ježci, které lidé sbírají hlavně na podzim a v zimě. V loň-
ském roce jich záchranné stanice evidovaly 3140. Tento 
počet představuje pro záchranné stanice náklady spojené 
s jejich péčí v řádech statisíců korun. Pracovníci stanic 
se snaží veřejnost přesvědčovat o tom, že i drobnějším 
ježkům je mnohem lépe v místě výskytu než v přeplněných 
ubikacích záchranných stanic a že si mohou „svého“ ježka 
připravit na zimování pouhým přikrmováním.
Obdobný počet je také přijatých netopýrů různých dru-
hů, kteří vyměnili přirozené úkryty v dutinách stromů či 
jeskyních za lidská obydlí (půdní prostory, spáry a dutiny 
panelových domů…). Zvláště v období vyletování mláďat 
a stěhování na zimoviště netopýři často zabloudí až do 
bytů a chodeb, odkud pak nejsou schopni najít cestu ven. 
Zde se pak provádí nezbytné záchranné transfery.
Národní síť záchranných stanic v loňském roce podpořilo 
Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zeměděl-
ství a Lesy ČR, s.p.

ČSOP – Zdeňka Nezmeškalová
foto  ZO ČSOP Jaro Jaroměř a ZS ČSOP Tachov

Pokud i vy chcete podpořit záchranné stanice, 
můžete poskytnout finanční dar na konto sbírky Zvíře 
v nouzi číslo 33553322/0800 nebo poslat dárcovskou SMS 
ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI 90 na číslo 87777 (platí pro 
všechny operátory, účtování DMS: 90 Kč, příjemce obdrží 
89 Kč, službu provozuje Fórum dárců). 
O dalších možnostech podpory se dozvíte na stránkách 
www.zvirevnouzi.cz



16

Tábor?
s dlažkou

Když se řekne tábor, automaticky se mi s tím vybaví 
i Dlažka. Je to jednoduché. Dlažka ve mně, a věřím, že 
nejen ve mně, vzbuzuje spoustu asociací.

Domov 
V první řadě se mi prostřednictvím táborů a víkendovek 
stávají táborové základny dočasným domovem. Domovem, 
který mi přinese nové podněty, vůně a zážitky. Každý tábor 
mi zapíše do srdce nesmazatelnou stopu. Slyšela jsem, 
že domov je tam, kde má člověk kolem sebe lidi, které 
má rád, a kde se cítí dobře. A to je pro mě právě tábor 
s Dlažkou.

Lidskost
Jako druhé se mi vybaví lidskost. Často mě dojímají pří-
běhy, které se na Dlažce odehrávají. Vznikají nové nápa-
dy, přátelství a lásky (a z nich děti J). A každý z těchto 
příběhů je jedinečný. Tím, že si chceme vzájemně pomá-
hat, soutěžit spolu (nebo proti sobě) a na konci si vždycky 
podáme ruce, v sobě budujeme lidskost, která je v součas-
né době moc důležitá.

Atmosféra
Wow! Co ty akce dělá tak výjimečnými? Je to zkrátka skvě-
lá atmosféra! Na konci táborů odjíždím nabitá energií z to-
lika zážitků, že je nejsem schopná ani vstřebat a doma pak 

sedím mezi hromadou špinavého prádla a přeji si vrátit se 
zpět na tábor. Ta atmosféra se vždycky dostane pod kůži.

Život
V Dlažce působím více než polovinu svého života a dou-
fám, že mi z něj jen tak brzy nezmizí. Na táborech se 
potkáváme s kamarády, se kterými děláme vedoucí, a kaž-
doročně se tento okruh rozšiřuje. Smazává se tak hrani-
ce, jestli je Dlažka součástí mého života anebo můj život 
součástí Dlažky? Kdo ví.

Kamarádství
To je kapitola sama pro sebe. Přátelství, která vznikají 
na táborech a kolem Dlažky, to se jen tak nevidí. Většina 
kamarádství začíná nenápadným oťukáváním, pokračuje 
prvními společnými organizacemi her a nezřídka končí tím, 
že si vzájemně svědčíme na svatbách. Není to nádhera?

Akce
A na závěr toho všeho zaručená věc. Na táborech s Dlaž-
kou se člověk nikdy nenudí. Každý den je od rána do ve-
čera propojen programovou linkou. Když se večer bavíme 
s dětmi, často mají tolik zážitků, že se překřikují, kdo je 
poví první. A to je na tom to krásné.

Domov. Lidskost. Atmosféra. Život. Kamarádství. Akce. 
Jedním slovem zkrátka DLAŽKA! 

Martina Žákovská
DUHA Dlažka

P.S.: 
Chcete nakouknout 
k nám? 
Tábory pro děti, 
mládež, rodiče 
s dětmi i dospělé 
najdete na 
adrese
www.dlazka.cz                               
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Dvě třetiny rodičů už vědí, zda jejich dítě pojede na letní 
tábor

S výběrem letního tábora pro své děti začíná polovina 
rodičů již od Nového roku, ukázal reprezentativní průzkum 
českých rodičů, který realizovala Česká rada dětí a mládeže 
(ČRDM) s agenturou KANTAR.

Dalších devět procent rodičů výběr tábora tolik neřeší, 
neboť jejich děti jezdí na tábory, které navazují na pravi-
delnou volnočasovou aktivitu. Týká se to především oddílů 
dětí a mládeže, jaké mají například skauti, tomíci, YMCA, 
pionýři, dobrovolní hasiči a stovky dalších organizací 
a spolků po celé České republice. 
Dalších 9 % rodičů posílá své děti na již osvědčený tábor, 
a proto to mají také s výběrem jednodušší. Více než dvě 
třetiny rodičů tak mají představu o tom, zda a kam jejich 
dítě na tábor v létě pojede.

Od dubna se aktivně výběrem tábora zabývá dalších třicet 
procent rodičů, kteří chtějí své dítě na letní tábor poslat. 
V posledním měsíci se po táborech poohlíží už jen pět 
procent rodičů, kteří o táboře uvažují. Nutno upozornit, 
že tou dobou je již nabídka táborů pro děti do určité míry 
„přebraná“. Nicméně na poslední chvíli se mohou uvolnit 
i již dříve zamluvená místa, a tak se mohou rodiče zkusit 
poptat i na oblíbených táborech organizací dětí a mládeže. 
Ty však i tak mívají spíše čekací listinu, na kterou je lepší se 
dostat co nejdříve.

Snadnější tak už bývá na poslední chvíli hledat ve vodách 
komerčních a příměstských táborů. Ať se již zajímáte 
o jakýkoliv typ tábora, doporučujeme s výběrem neotálet, 
upozorňuje Česká rada dětí a mládeže.

Rodiče a
letNí tábory

Letní tábory jsou v Česku dlouhodobě oblíbenou letní 
aktivitou pro děti a mladé. 86 % současných českých rodičů 
dětí do 18 let uvádí, že alespoň jedno jejich dítě se tábora 
již účastnilo nebo jej tam plánují poslat v budoucnu. Pouze 
14 % českých rodičů o účasti svých dětí na táborech neu-
važuje.

Zajímalo nás, jestli na letní tábory jezdili i sami rodiče. 
A jasně se ukázalo, že 82 % současných českých rodičů dětí 
na tábory také jezdilo. 14 % rodičů jezdilo na tábor jako 
dítě a později i jako vedoucí a procento rodičů se k tábo-
rům dostalo „jen“ jako vedoucí. Dvě třetiny současných 
rodičů si tábory užívaly ve svém dětství. Jen 18 % rodičů 
se tábora nikdy neúčastnilo. Nepřekvapí, že rodiče, kteří 
byli i jako táboroví vedoucí, v 96 % případů chtějí na tábor 
poslat i své dítě. Zajímavý je ale fakt, že tři čtvrtiny rodičů, 
kteří na tábory nejezdili, chtějí přesto své dítě na tábor 
poslat nebo tak již učinili.

A jak to vidí rodiče s tábory v létě 2019?
Určitě poslat své dítě na tábor letos v létě chce 37 % rodi-
čů. Dalších takřka 30 % pošle své dítě na tábor, pokud o to 
bude mít potomek zájem. Pět procent rodičů zvažuje vy-
slání pouze na tábor, který je něčím zaujme, a jen procento 
rodičů zvažuje vyslání dítěte na tábor kvůli usnadnění 
hlídání. Osm procent rodičů se na přelomu ledna a února 
zatím rozhodovalo a takřka pětina rodičů tuto možnost vy-
loučila, jednalo se zejména o rodiče těch nejmenších dětí.

Reprezentativní šetření vypracovala Česká rada dětí 
a mládež a sběr dat realizovala agentura KANTAR ve dnech 
24. ledna až 11. února 2019 na výběru 1001 rodičů dětí ve 
věku do 18 let.

Jan Husák, vedoucí analytik ČRDM
foto Michala K. Rocmanová
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50. vs črdm
doplnilo stanovy
Jubilejní 50. Valné shromáždění 
České rady dětí a mládeže (ČRDM), 
konané 11. dubna 2019, schválilo 
změnu stanov ČRDM, spočívající 
v doplnění účelu a poslání Rady 
o vzdělávací, právní a informační 
servis.

Stejně tak odsouhlasilo znění výroční 
i hospodářské zprávy za rok 2018. 
Delegáti a delegátky rovněž schválili 
upravený rozpočet na letošní rok 
a vzali na vědomí zprávu kontrolní ko-
mise, která v hospodaření České rady 
a související agendě neshledala žádné 
problémy. Jako obvykle též zazněla 
řada informací Představenstva ČRDM, 
včetně těch ekonomické povahy.

Kromě úpravy stanov tedy prakticky 
nic nevybočovalo z tradičního rámce 
valných shromáždění ČRDM. Úprava 
spočívá v doplnění sousloví „zajišťuje 
vzdělávání, právní a informační servis“ 
do příslušné pasáže Stanov České rady 
dětí a mládeže, vymezující její účel. 
„ČRDM hodlá požádat o akreditaci 
vzdělávacích kurzů a definice vzdělá-
vání ve stanovách je nutnou podmín-

kou,“ vysvětlil doplnění stanov ředitel 
Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka.
Předseda ČRDM Aleš Sedláček se ve 
svém vystoupení zmínil i o tzv. Šablo-
nách pro NNO, od nichž navíc odvodil 
úspěch několikaleté práce, jež vyústila 
výzvou na podporu neformálního 
vzdělávání, vyhlášené koncem února 
v Operačním programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání.
Ondřej Šejtka přítomné seznámil mj. 
se záměrem České rady opět upo-
řádat známý celorepublikový dob-
rovolnický projekt 72 hodin. „Letos 
plánujeme ještě rozšíření spolupráce 
s Národním památkovým ústavem 
– tak, aby se otevřelo ještě více 
památek a v rámci dobrovolnických 
projektů bylo možné na zříceninách 
hradů třeba přespat a zažít tam něco 
netradičního,“ rozvedl. ČRDM chce 
také opět podpořit v rámci zmíněné-
ho projektu výsadbu stromů. Mi-
nisterstvo životního prostředí spolu 
s Nadací Partnerství plánuje v r. 2019 
vysadit za každého občana ČR strom. 
„Možná zde bude prostor některý 
z nic zasadit, máme to rozjednáno. 

Věřím, že se zapojí zase alespoň těch 
třicet tisíc dobrovolníků (jako loni),“ 
dodal šéf Kanceláře České rady.
Rovněž projekt Sametky (SAMETové 
vzpomínKY), který ČRDM v minulosti 
již dvakrát zorganizovala, nabídne 
v r. 2019 svou třetí epizodu. „Letos si 
budeme připomínat třicáté výročí Sa-
metové revoluce, přičemž v červenci 
by se opět měla rozeběhnout geo-
cachingová hra, v podobném duchu 
jako před pěti lety, kdy zhruba na sto 
padesáti až dvou stech místech budou 
buď fyzicky ukryté schránky s příběhy, 
nebo budou v podobě virtuálních 
kešek,“ řekl Ondřej Šejtka. Vysvětlil, 
že smyslem inovace je projekt jednak 
zlevnit, a jednak organizačně zjedno-
dušit. Letošní epizoda Sametek si má 
podle něj všímat např. míst, kde byli 
za komunistického režimu vězněni 
disidenti.
Ředitel Kanceláře ČRDM informoval 
přítomné i o rozšíření pracovního 
týmu Evropských karet mládeže EYCA 
o obchodního zástupce. Počítá se tak 
s vyjednáním dalších slev, zvýšením 
prodeje karet i se zapojením v rámci 
evropské asociace EYCA do projektu 
na podporu květnových voleb do 
Evropského parlamentu. Postup-
ně probral i některé další projekty 
(VZOR – Vzdělávání v organizacích, 
Analytické centrum ČRDM, pojištění), 
resp. rozpracované a chystané úkoly 
Kanceláře České rady.

Předseda ČRDM se ve svém tradičním 
„legislativním okénku“ věnoval kupř. 
chystaným místním poplatkům, tedy 
poplatkům vybíraným obcí od lidí, 
kteří se na jejím území rekreují. Ve 
zdánlivě nekonfliktní záležitosti skauti 
vypátrali latentní riziko: za určitých 
okolností by totiž mohl nastat pro-
blém u vedoucích táborů. Pokud by za 
pobyt na táboře něco zaplatili (třeba 
za jídlo či ubytování), mohli by být při 
určitém výkladovém přístupu bráni 
jako ti, kteří se „rekreují za úplatu“ 



19

kdo  přispívá 
na tábory?
Sezóna letních táborů se blíží. Každý rodič, který má 
dítko školou povinné, se snaží mu zařídit na prázdniny 
nějaký program. Co nejlepší, plný zážitků, dobrodružství, 
případně i s nějakým tím poučením pro život.

Málokterý rodič si může dovolit vzít si volno a prožít se 
svými dětmi dva měsíce prázdnin. A tak kromě babiček 
a tetiček jsou tu letní tábory.
Pokud dítka chodí do nějakého oddílu, spolku, obvykle je 
rodičům hej – tábory pro členy tak moc nestojí, děti jsou 
v kolektivu celoročně, mají tam kamarády. České děti však 
podle statistik obvykle vystřídají za prázdniny tábory dva 
nebo víc. A zařídit letní tábor pro jednoho či více potomků 
je už docela nákladné a znamená sáhnout hlouběji do 
kapes.

Pojišťoven, které přispívají na letní tábory a prázdninové 
pobyty dětí na zdravém vzduchu, není mnoho, přesto jsou, 
a jejich příspěvky nejsou zanedbatelné.

Co říkají rodiče, kteří už nějaký příspěvek využili?
Jiří Šustr: Od Oborové využíváme příspěvek na tábor 
každoročně a jsem za to opravdu rád, že zrovna tento 
příspěvek mají, protože tábory opravdu nejsou levná 
záležitost.
Lucie Mlynářová: My jsme příspěvek využili loni poprvé 
a jsme velmi rádi, že taková možnost je. Tábory jsou 
velice drahé, ale zase pro děti je to to „nej“, co můžou 
o prázdninách zažít. Já na to táborové období vzpomínám 
velmi ráda…

V roce 2019 na letní tábory přispívají tři pojišťovny: 
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205), Oborová 
zdravotní pojišťovna (207), a Revírní bratrská pokladna 
(213). Další příspěvky lze získat od obcí nebo městských 
částí, od odborových organizací, sociálního odboru, od 
zaměstnavatelů rodičů a podobně.

• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
Letos poskytuje ČPZP příspěvky na Letní tábory dětem od 
6 do 16 let včetně. Výše příspěvku je 1.000 Kč
www.cpzp.cz/programy

• Oborová zdravotní pojišťovna (207)
OZP svým klientům přispívá v rámci příspěvků ve 
VITAKARTĚ na dětské letní tábory i letos. Přitom průměrná 
výše příspěvku OZP v roce 2018 činila bezmála 1150 Kč.
www.benefityozp.cz
www.chcidoozp.cz

• Revírní bratrská pokladna (213)
Na prázdninový pobyt poskytuje RBP příspěvek do 
1.000 Kč, a to na úhradu letního prázdninového 
pobytového tábora v přírodě organizovaného školou, 
sportovní nebo zájmovou organizací, pro děti do 
dokončení povinné školní docházky. Pobyt musí být 
v trvání nepřetržitě minimálně 7 dní, a to pouze na území 
ČR nebo SR. Pro přiznání příspěvku je nutné mít potvrzení 
školy nebo prázdninového pobytu.
https://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence

Letos na letní tábory nepřispívají:
– Všeobecná zdravotní pojišťovna (111),
– Vojenská zdravotní pojišťovna (201),
– Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209),
– Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211).
Tyto pojišťovny však vesměs nabízejí pro děti jiné benefity, 
například úhradu kurzů plavání, školní pobyty v přírodě 
a podobně.

Michala K. Rocmanová 

odjinud
a musely by se za ně odvádět zmíněné 
poplatky. Aleš Sedláček poté přede-
střel přítomným kroky podnikané pro 
to, aby se do návrhu příslušné předlo-
hy, který již doputoval do Poslanecké 
sněmovny, promítl pozměňovací 
návrh, který by táborové vedoucí od 
zmíněných poplatků oprostil. „Určitě 
se musíme bránit každému takové-

muto krůčku, který vede k tomu, že 
se někdo bude snažit uplatnit podni-
katelskou regulaci na činnost nezisko-
vých organizací…,“ zobecnil předseda 
ČRDM.
Hospodářské problematice se věnova-
la ekonomka ČRDM Marie Konečná. 
Informovala o novinkách v projektu 
Skeleton ESO (na podzim t.r. se plánují 
tři semináře) a okomentovala nový 
návrh rozpočtu České rady na rok 
2019 (upravený podle dotace přidě-
lené MŠMT a plánovaný jako vyrov-
naný).

Zhruba hodinu a čtvrt trvající 50. Val-
né shromáždění ČRDM, konané v za-
sedací místnosti firmy Kočka s.r.o. na 
pražském Senovážném náměstí, mělo 

komorní, poklidný průběh. O největší 
„drama“ se tak postarala cateringová 
firma Bageterie Boulevard, jejíž pra-
covníci nechávali účastníky VS ČRDM 
prakticky do poslední chvíle v nejisto-
tě, zda objednané občerstvení dorazí 
ještě před jejich odchodem…

text a foto Jiří Majer
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Pavel Spálený – Yučikala

Jednoho dne mi večer moje žena 
povídá, jak slyšela za zdí divné zvuky. 
„Třeba chodili ptáci po okapu – přeci 
jen jsi byla vlastně kousek do něj,“ 
odvětil jsem. Sama si nebyla jistá, co 
to vlastně slyšela.   
Jenže pak jsem v našem podkroví četl 
synovi pohádky. Byli v nich stateční 
orli a lovci. On byl ještě moc malý, 
a tak, kdybych mu četl třeba o socio-
ekonomických dopadech zdražení čo-
kolády, vyjádřeno samozřejmě jen řečí 
čísel, bylo by to jedno. Všichni víme, 
že nejstrašnější je zdražení čokolády, 
takže takový horor bych určitě nečetl.
A jak tak čtu a syn už má hezky zavře-
ná očka, zaslechnu divný zvuk. Tako-
vý… tichoučký a rovnou za hlavou. Za 
tou zdí NĚCO je. 
MYŠ. 
Jasně. Musí to být myš. Je mezi zdí 
a vatou a sádrokartonem. A vesele 
si štrachá rovnou v místě, kde mám 
opřenou hlavu.
„Safra,“ pomyslel jsem si. Co dělaj´ 
kočky? Zajdu do přízemí, a co nevi-

dím: jedna spí na gauči a druhá na 
topení. Vlastně v poloze, v jaké jsem 
je viděl už před nějakým dlouhým 
časem. Co teď? Na půdu je přeci ne-
mohu zavřít. Nejsem nekočka – teda 
nelida. Ještě že krom koček máme 
doma pastičky. A tak jsem je nastražil. 
Pro jistotu dva druhy. Jednu sklapova-
cí a druhou postavenou na principu, 
že myška může dovnitř, ale nemůže 
ven. Odkojen večerníčky a předchozí-
mi zkušenostmi s pastičkami, dostala 
každá pastička jako návnadu sýr. Tohle 
určitě zabere! Jeden rok jsem takto 
přeci chytil během týdne pět myší. Byl 

to tehdy myšomasakr.
Trochu je chápu. Pole zorali zeměděl-
ci a začalo taky v noci být chladno. 
Z pole k nám k domečku je to kousek. 
Sice nechápu, proč nezalezou do 
sena, ale vemou to rovnou na půdu. 

Jenže s tím stejně nic nevymyslím. No, 
v seně spávají kočky, tak možná proto.
Uspokojen, jak jsem skvěle nastražil 
past, jsem na ni zapomněl a vzpomněl 
si až po týdnu. „To to bude vypadat,“ 
říkal jsem si a otevřel padací dveře na 
naši půdičku. Vylezu po žebříku… a co 
nevidim!
Naše myš si v pastičce, kam se dá pře-
ci jenom vlézt a nejde vylézt, udělala 
pelíšek! Normálně si tam natahala 
kousky zateplovací vaty. A ještě drze 
snědla sýr i na té sklapovací, která pro 
změnu byla stále nastražená. Jen bez 
toho sýra.     
Vzpomněl jsem si na Toma a Jerryho, 
Myšáka Mickyho a Itchyho se Skret-
chy. Kámoši jak hrom… Zašel jsem pro 
novou dávku sýra. Kočka na topení 
zrovna změnila polohu…

***
Nebudu to prodlužovat. Napodru-
hé se mi podařilo myšku ulovit. Ale 
zjevně něco na tom Tomovi a Jerrym 
bude. Asi kus pravdy.    

kresby Eva Spálená – Lesnička 

Můj život se zvířátky: Jak jsme měli na půdě myš Nebojsu

Literární kajuta

Píšete „do šuplíku“? 
Literární kajuta Archy je tu pro Vás!

Málokterý časopis v poslední době otiskuje tvorbu 
čtenářů. My to v tomto ročníku Archy chceme zkusit. 
Píšete rádi? A píšete do šuplíku? 
Krátké povídky, verše…? Dáme Vám kousek místa – 
pošlete nám do redakce ukázku… Adresa je stejná 
jako v případě „tradičních“ příspěvků – tedy: 
archa@crdm.cz (do předmětu zprávy můžete napsat 
„Literární kajuta“).            

Redakce

Tato povídka byla publikována
v Almanachu Literárního klubu 2015–2016, 

vydaném spolkem Posejdon v Dolní Lutyni – Věřňovicích

knihovnička

Povídka na š 

Helena Červenková

Šero, ševelí šeříky. Šilheřovickým šenkem šumí šampáňo, 
šenkýř šidí štamgasty. Širokoúhlá šou Šlágru, šňupající 
šviháci šoupou štokrlemi. Školníka Šablaturu štípl škvor. 
Šikmooký šmejd šacuje šachistu Ševčíka. Šedesátník Štefan 
šílí: „Šváb, šváb!“ 
Švadlenka Šarlota šije šenkýřce Šárce široké šedé šaty 
„šedesátky“. Špičatými špendlíčky špendlí šifonovou šálu. 
Šedivá Šárka šudlí škvarkové škubánky, švestkové šodó, 
špikuje šťavnatou štiku. Štípne švadlenku: „Šmankote, 
Šarlotko, šij – šibřinky šestnáctého!“ 
Šarlota šílí: „Šárko, šiju šestero šatů šéfové, šněrovačku 
Štefce, šiltovku Štěpánce, šusťákovku švagrové, štulpny 
Šimonovi…“ Šohaj Štěpán šimrá šeříkem švadlenku Šarlotu. 
Šárka šťouchla Šarlotu: „Švihák!“ Šarlota šeptne Šárce: 
„Šišlající šimpanz!“ 
Štěpán šišlavě švitoří: „Ššššššš, šepotám, šličná šlečno Šar-

loto, šem šťastnej študent štavařiny.“ Šarlota štítivě švihne 
Štěpána šeříkem: „Šašku!“ Šohaj Štěpán špitá: „Škoda, šem 
šmutnej študent štavařiny.“
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Nejoblíbenější učitelkou České republiky je Pavlína Kopá-
čiková

Letošní vítězka ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý 
Ámos Pavlína Kopáčiková učí v základní škole Vacov na 
Šumavě. Do soutěže ji přihlásili její čtvrťáci. Na královnu 
českých učitelů ji slavnostně korunoval ministr školství 
Robert Plaga.
Porota složená ze zástupců žáků finálových škol zvolila 
Dětským Ámosem 2019 Jiřího Palána z Větrného Jeníkova. 
Na základě hlasování diváků programu ČT:D byla Ámosem 
sympaťákem vyhlášena Pavla Strýčková ze ZŠ Kunovice, 
která navíc získala titul Ámos matikář. Partneři ankety 

U příležitosti Dne učitelů byly s prostorách Senátu 
Parlamentu ČR – v hlavním sále Valdštejnského palá-
ce – předávány medaile Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. Mezi oceněnými byla řada zasloužilých 
pedagogů, ale také tři pionýři.

Po úvodním slově senátora Jiřího Drahoše, ministra 
školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy a místopřed-
sedkyně Senátu Miluše Horské bylo zahájeno samotné 
předávání, kterého se zhostil ministr Plaga a státní tajem-
ník Jindřich Fryč.
Nejprve byly předávány bronzové medaile II. stupně. Mezi 
jmény oceněných byla také Jarka Vaclachová z Holešova 
a krajský předseda z Vysočiny Jiří Němec. 
Po krátkém klavírním vystoupení následovalo předávání 
stříbrných medailí I. stupně. A dokonce i zde byl Pionýr 
zastoupen, mezi oceněnými totiž byla Alena Petrželová ze 
Svitav.
Všem udělalo vyznamenání očividně radost, jak by také 
ne, vždyť jde slovy Jarky Vaclachové o takového Oskara za 
práci s dětmi.
Blahopřejeme a děkujeme za práci pro děti!

Jakub Kořínek, Pionýr

2x medaile 
mšmt

Zlatý ámos

Joe Kuna oceněn za práci s mládeží

Dlouholetý vedoucí Asociace turistických oddílů mládeže 
(Asociace TOM) Joe Kuna z Tanvaldu převzal 28. března 
t.r. z rukou ministra Roberta Plagy a státního tajemníka 
Jindřicha Fryče medaili Ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy prvního stupně za práci s mládeží.
Gratulujeme!
„Těší mě, že jsem mohl k vyznamenání navrhnout obě-
tavého muže, který svůj oddíl vedl více než padesát let 
a jeho tanvaldská klubovna Tomka se stala legendární,“ 
říká Tomáš Novotný, předseda Asociace turistických oddílů 
mládeže (Asociace TOM).

Zdroj: FB ČRDM

zvolili Ámosem fyzikářem Josefa Hylského z gymnázia 
v Dobrušce. Ámosem chemikářem se letos stal Petr Curko 
ze ZŠ Horažďovice a Ámosem češtinářem Šárka Mandin-
cová ze ZŠ Václava Talicha Most. Petr Provazník z pražské 
Akademie řemesel získal zvláštní cenu poroty.

text a foto Zlatý Ámos, www.zlatyamos.cz
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kNihovNička

Strategické 
partNerství 

Se společným posláním poskytovat 
mladým lidem kvalitní informace 
a příležitosti se EYCA, ERYICA a Eu-
rodesk těšily dlouholetému partner-
ství. 

Od chvíle, kdy jsme je v roce 2016 
zpečetili Memorandem o porozumě-
ní, se nám společně podařilo realizo-
vat několik akcí.

Zapojit se, informovat, posílit – těmi-
to slovy lze charakterizovat veškeré 
naše aktivity. Naším společným cílem 
je poskytování kvalitních informací 
o mládeži, které by měly být snadno 
dostupné. Snažíme se podporovat 
další rozvoj informačních nástrojů, 

jako je evropský portál pro mládež.
Společně také usilujeme o to, aby 
členské státy EU zařadily do svých vni-
trostátních politik mezi klíčové pilíře 
své strategie mobilitu mládeže, a roz-
víjeli tak programy, které by umožnily 
načerpat mladým lidem zkušenosti se 
zahraničních vzdělávacích či dobrovol-
nických projektů. Je naší společnou 
myšlenkou, že každý mladý občan 
by měl mít právo účastnit se těchto 
projektů. Myšlenka zahrnuje podporu 
mladých lidí ze znevýhodněných sku-
pin a pomoc při překonávání překážek 
bránících přístupu k mobilitě. 

Podporujeme také rozšíření programu 
Erasmus +, neboť představuje jeden 
z nejúspěšnějších evropských progra-
mů, který výrazně přispívá k budování 
otevřenější, tolerantnější a odolnější 
společnosti.

Jiří Gurecký
foto EYCA 

odjinud

aleNčiN seN 
aneb Jak funguje mozek

Všechno je to v hlavě!
Alenka spí a zdá se jí zvlášt-
ní sen. Orgány lidského těla 
se v něm právě dohadují, 
který z nich je nejdůležitější. 
Jsou to játra? Střeva? Nebo 
snad srdce? Spor však rázně 

utne orgán nanejvýš moud-
rý a rozumný — mozek.
„Všichni jste důležití a Alen-
ka by bez vás nepřežila, ale 
někdo vás, rošťáci, musí 
hlídat a řídit! To já jsem váš 
učitel a pilot.“

Zasněte se s Alenkou a do-
zvíte se, co všechno vám 
váš mozek zatím tajil. Od-

kud se berou sny? Co je to 
amygdala? Bohatě ilustro-
vaná naučná kniha dětem 
srozumitelně a s osobitým 
vtipem odhaluje složitá 
tajemství fungování mozku.

Napsali Jerzy Vetulani 
a Maria Mazurková 
Ilustroval Marcin 
Wierzchowski
Překlad: Michael Alexa
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Václav Zimmermann
student DAMU

Je toho samozřejmě víc (ve 
vší skromnosti). Ale mám-li 
vybrat něco konkrétního, 
tak by to asi bylo divadlo, ke 
kterému se mi fakt povedlo 
přijít, jak se říká, jako 
slepému k houslím. Hrát 
jsem začal v ochotnickém 
souboru u nás na 
Provodově (okr. Zlín), pak 
jsem dělal 6 let divadelní 

srdíčko zlobí. Někdy zlobí 
i jinak než jen poruchou sr-
dečního rytmu, ale i to díky 
našim holkám řešíme po te-
lefonu. Podařilo se nám vy-
budovat jedno z největších 
telemedicínských center 
v Evropě, a díky tomu tak 
každý rok můžeme pomoci 
více než 15.000 pacientů 
s onemocněním srdce. To 
vše je však zásluhou dalších 
55 báječných lidí.

foto archiv respondentů

improvizaci v Olomouci 
a potom jsem jen tak ze 
zvědavosti (a s příslibem 
dobré historky) podal 
přihlášku na DAMU. Tam 
mi to hodně sedlo. Skončil 
jsem první pod čarou. Ale 
krátce po přijímačkách 
mi nabídl vedoucí 
Katedry alternativního 
a loutkového divadla Jiří 
Havelka spolupráci se 
souborem Vosto5, přesněji 
v představení Kolonizace 
v Divadle Archa. Bylo to 
pro mě velké překvapení 
a samozřejmě radost, ale 
taky velká změna. Stěhování 
do Prahy, profesionální 
způsob práce, noví 
kamarádi i nový kolektiv 
atd. Výzvy jsou od toho, aby 
se přijímaly. Člověk se pak 
o sobě leccos dozví. 
A nemusí to být jen velké 
věci. Naopak. Denně se 
toho člověku povede 

spoustu. Jsou to maličkosti. 
Tak se za ně chválím a mám 
z nich radost. Někdy to 
zní dost bláznivě, tak mě 
to i pobaví. Například 
teď: „To se ti povedlo 
Václave, napsat odpověď 
na tuhle otázku. Jsi skvělý 
odpovídač!“
 
Veronika Bulková
zakladatelka a majitelka 
MDT, hodnotitelka EKG, 
účetní, personalistka, 
zpovědní vrba a uklízečka   

Můj život je pestrý a úžasný, 
mám štěstí na lidi, které po-
tkávám… A tak jsem velice 
ráda, že se nám spolu s ka-
marády podařilo vybudovat 
projekt MDT – Mezinárod-
ního centra pro telemedi-
cínu. Každý den tak máme 
radost z toho, že můžeme 
pomoci někomu zachránit 
nebo zlepšit život, když mu 

aNketa: Co myslíte, že se Vám fakt povedlo?

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 roz-
sah práce oceněného vedoucího. 

(4. stupeň – žlutý) 

V jaké organizaci působíš, co s dětmi 
děláš a co tě na práci s nimi baví?
Moje mateřská organizace je Duha. 
V roce 2004 jsem v Duze Wings v Os-
travě založila otevřený klub. Následo-
valo několik let v klubu s dětmi, které 
neměly úplně štěstí na harmonickou 
rodinu. Někdy to byla docela divoči-
na, ale ráda na tu dobu vzpomínám. 
Bavila mě dynamika toho prostředí. 
Museli jsme vždy pružně reagovat 

Stáňa Kantorová na skupinu dětí, která k nám právě 
docházela, a společně se podílet na 
dobré atmosféře v klubu.
Od roku 2013 jsem v Praze. S dětmi 
se mi už nedaří být tak moc často jako 
dříve. Takže se snažím co nejvíce zajiš-
ťovat podporu z ústředí. Vítám každou 
příležitost vyrazit přes rok na nějakou 
víkendovku nebo v létě na tábor. 

Při jaké příležitosti jsi dostala svůj 
poslední Březový lístek a co to pro 
tebe znamená?
Žlutý Březový lístek jsem dostala přes-
ně na Štědrý den, 24. 12. 2018, na tá-

borové základně Duhy v Budišovicích. 
Duha Zámeček tam pravidelně pořádá 
pro děti z dětských domovů Duhové 
Vánoce. Já tam jezdím pomáhat, s čím 
se dá, ale hlavně si užít Vánoce ve vět-
ším počtu dětí a lidí, které mám ráda.
U krásně vyzdobené štědrovečerní ta-
bule jsem dostala Březový lístek. Bylo 
to slavnostní a velmi si toho vážím. 
Znamená to pro mě radost a naplňuje 
mě to pocitem, že to snad dělám dob-
ře. Zároveň je to motivace k pokračo-
vání ve své práci. Jsem ráda součástí 
duhového života. Život je barevný.

Připravili 
Kateřina Palová a Jan Burda

foto z archivu S. Kantorové

Další nformace o Březových lístcích 
a pravidla udělování najdete na 
adrese www.brezovylistek.cz a na 
www.facebook.com/brezovelistky
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