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Je středa, za chvíli začíná družinová 
schůzka. Program mám připravený, 
topím v kamnech, čekám na první pří-
chozí a také se trochu obávám toho, co 
se dnes zase přihodí s Mirkem. Minule 
jsme se nerozloučili pěkně. S ostatními 
členy družiny moc nekomunikoval, 
stranil se. Aktivity založené na spolu-
práci vyloženě bojkotoval. Vlastně ten 
stav trvá od příchodu do oddílu. Oče-
kávám tedy s napětím, co dnes zase 
nastane, až se Mirek bude opět chovat 
jako solitér. 

Ono těch solitérů máme v oddílu více. 
Ale vycházíme spolu. Nevím proč, ale 
často se k nám stahují děti nálepko-
vané ve škole jako ty problémové, 
se kterými si nikdo neví rady. U nás 
prosperují, máme ty nejlepší zkušenos-
ti a vztahy. Možná poprvé zde zažívají 
pocit, že něco umí, něco dokáží, na-
chází v oddíle kamarády. Proč to tedy 
nejde s Mirkem?

Schůzka začala, píšu si docházku. „Kde 
je Mirek? Je vůbec tady? Nevidím ho,“ 
ptám se. „Sedí pod stolem,“ odpovídají 
ostatní. „Mirku, pojď ke stolu, zaha-
jujeme schůzku.“ „Nepůjdu.“ „Proč?“ 
„Nechci tam sedět.“ Jsem překvapený. 
„Všichni sedí u stolu, sedni si sem!“ 
Ostatní děti se přidávají: „No tak Mir-
ku! Dělej!“ Mirek začíná rychle dýchat. 
Je naštvaný. Necítí se dobře v situaci, 
kdy po něm řada lidí něco chce. Všichni 
jej pozorují, všichni čekají, že něco 
udělá. A udělal to znovu jako minule 

a předminule. Program bojkotuje, je 
naštvaný, nespolupracuje. 

Musela přijít změna. Ustoupil jsem. 
Mirek od teď vždy prosedí část schůzky 
pod stolem, jindy na okně. Když mají 
ostatní šátek zelené barvy, on má jiný. 
Venkovní hry tráví na stromě, na výpra-
vě chodí poslední s rozvázanými bota-
mi, když spěcháme na autobus, on má 
vždy dost času na balení batohu. Ale 
již spolu nesoupeříme. Jsme kamarádi. 
Objevili jsme vzájemnou rovnováhu. 
A Mirek je od té doby velmi spokojený. 
Dokonce začíná přicházet se svými 
nápady na program schůzek. Nápady 
velmi ztřeštěnými, neobvyklými, které 
jsou jen jeho a on je konečně má 
komu předvést. A najednou jej celá 
družina bere takového, jaký je, i s jeho 
náladami, pózami či individualismem. 
A i Mirek začíná klukům ve družině dů-
věřovat, svěřovat se jim a komunikovat 
s nimi. Na schůzky s Mirkem se těšíme 
a jeho přístup k činnosti je tak inovativ-
ní, že se často hodně nasmějeme. 

Tuším, že tohle dítko si životem ponese 
mnoho nálepek. ADHD jen tak pro 
začátek. Nevím, jak obtížně se mu jed-
nou bude studovat, žít, shánět práci. 
Jedno ale vím docela přesně. Že cestu 
k srdci tohoto mladého člověka jsem 
objevil u nás v klubovně pod stolem. 

Tomáš Buriánek
TOM 3802 – Lotři, Hronov

foto autor

úvodník
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aktuální zprávy

krátce ze světa dětí a mládeže 

děkujeme! 
Vážení přátelé z organizací,

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za pohotové reakce a Vaše nasazení, které v posledních, krizových 
dnech sledujeme. Jsme hrdí na to, že velké množství dobrovolníků z dětských a mládežnických organizací 

okamžitě začalo pomáhat druhým. Děkujeme za nákupy potravin a léků seniorům, za šití roušek, za převoz 
materiálu, koordinaci pomoci i za další podporu všem potřebným. Jsme přesvědčeni, že dlouhodobá prá-
ce s dětmi a mládeží v našich spolcích a dalších neziskových organizacích formuje právě takové nadšence 

a dobrovolníky, jako jste Vy – ti, kteří neváhají pomoci v krizových situacích dalším lidem. 
Děkujeme! 

18. 3. 2020                                                                                         Česká rada dětí a mládeže

Jarní Valné shromáždění ČRDM se 
odkládá z důvodu aktuální situace 
v ČR – nebude se konat v avizovaném 
termínu 16. 4. 2020. Včas Vás budeme 
informovat o novém termínu. 
Nicméně, pořád běží proces nominace 
kandidátů na posty předsedy/před-
sedkyně ČRDM a členů představen-
stva 2020–2023.

Sledujte www.crdm.cz

Konání EYE2020 odloženo
Evropský parlament se rozhodl od-
ložit konání velkého setkání mládeže 
EYE2020 koncem května ve Štrasbur-
ku, aby se předešlo dalšímu šíření ná-
kazy způsobené koronavirem. Jakmile 
Parlament rozhodne o novém datu 
konání akce, bude včas informovat.

https://www.europarl.europa.eu/
european-youth-event/en/eye2020

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit 
všem, kdo chtěli jet na zahraniční 
workcampy, ale kvůli současné pande-
mii nemohou vycestovat, nabízí  řadu 

tipů, jak se zapojit do dobrovolnické 
činnosti...              www.adam.cz 

Tomíci nezahálejí – šijí roušky, nosí 
je, a například instruktoři z TOM Zlaté 
šípy ve Valašském Meziříčí nabízejí 
doručení nákupu základních potravin 
seniorům.              www.a-tom.cz

Zlatý Ámos 2020
Veřejné finále je zrušeno, vyhlášení 
výsledků ke Dni učitelů (28. 3. 2020) 
zůstává. Zlatým Ámosem 2020 se 
stane ten z finalistů, který dostal při 
semifinále nejvíce hlasů od poroty. Na 
webu ČT Déčko se hlasuje o Ámose 
sympaťáka, ČEZ vybere Ámose fyziká-
ře, MŠMT Ámose matikáře. 

www.zlatyamos.cz

Skauti (nejen) z jižní Moravy nabídli 
své služby některým veřejným institu-

cím a složkám Integrovaného záchran-
ného systému. Starší roznášejí letáky, 
mladší šijí roušky.         z TZ BRJ

Roušky všem! 
Jestřáb nabádal k pomoci slabším, 
k jejich ochraně. Těm našim nejslab-
ším – seniorům a nemocným – nejlé-
pe v dnešní době pomůžeme, když si 
vezmeme roušku. Všichni.
Ještě Bublina! (ozvaly se hlasy čtenářů)
Skautská nadace Jaroslava Foglara: 
Bublina má určitě zvířecí koronavir jako 
běžnou součást své psí výbavy...

https://skautskanadace.cz

Další aktuální zprávy najdete na 
www.adam.cz

foto Doubravka Hank; 
Iveta Zieglová, Junák – český skaut;

TOM Dakota Česká Lípa 
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Na Sněžnicích 
i bez nich
20. února 2020
Už jsem více 
než týden opět 
v civilizaci, ale 
aklimatizace 
trvala dlouho. 
Díky bratom zo Slovenska za pozva-
nie. 

Hřmící řeka, jak ji nazývali staří 
woodcrafteři, nebo Zelená řeka, jak 
o ní mluvili skauti, dvojkaři (Hoši od 
Bobří řeky, oddíl Jaroslava Foglara – 
Jestřába). 
Nezapomenutelná kulisa Roháčů – 
čtyři dny v podtatranské divočině. 
Putovali jsme na sněžnicích i bez nich. 
Cítili jsme se jako expedice Lewise 
a Clarka (legendární první expedice, 
která v letech 1805–1806 přešla po 
souši severoamerický kontinent), kou-
pali se v ledové vodě, stříleli z luku, 
než jsme ve sněhu a křoví poztráceli 
šípy. Pak jsme je dlouho hledali. Také 
jsme sbírali suché dřevo u medvědího 
brlohu, protože tam bylo nejlepší, 
nikdo tam na ně nechodil. Večer jsme 

povídali a zpívali v týpí, postavili a po-
užili potní chýši. 
Jsou to nezapomenutelné chvíle, 

kdy se cítíte zase tak nějak jako děti. 
Alespoň myslím, že to tak nějak bylo. 
Asi jako když čtete knihu od E. T. 
Setona a říkáte si, že něco takového 
byste chtěli někdy prožít. Sešli jsme 
se v kruhu přátel. Některé jsme viděli 
poprvé, a přesto jsme se cítili, jako 
bychom se znali odjakživa. Nemuseli 
jsme urazit tisíce kilometrů, abychom 
byli v kontaktu s divokou přírodou, 
a nic na tom neměnilo ani to, že do 
nejbližší vesnice to bylo vzdušnou 
čarou ani ne dva kilometry. 

Na zimní tábory jsme s naším kme-
nem jezdili pravidelně od roku 1990, 
byly zpravidla týdenní. Některé noci 
v mraze pod dekou se mi vybavují, 
jako by to bylo včera. Letos bylo poča-
sí kolem nuly, v noci mínus 12 stupňů, 
takže tak akorát.
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spôsob je dodrziavat domacu karan-
tenu a spravat sa maximalne opatrne. 
Kulminacia nakazy je cca 60 dni od 
prveho pripadu a bude trvat 20 dni.  
Potom sa uvidi. Podla odhadov sa na-
kazi 40 % populacie. Davajte si bacha! 
Bez ruska nikde. Taktez rukavice vo 
verejnych priestoroch. A mydlo. Min. 
40 sekund si umyvajte ruky, potom 
tvar, a prat na vysokych teplotach. 
Myslite na to. Ostante doma. Vela 
zdaru vsetkym.

 Mitakuye oyasin

Civilizačním tématům jsme v naší 
konverzaci ale zcela neunikli. Přeci jen 
dlouhá cesta kolem Váhu, která je ob-
ložena billboardy jak bageta u benzín-
ky, v nás zanechala silný otisk. Slováci 
budou mít volby. Témata, dle četnosti: 
Tradice, rodina, národ, Slovensko... 
životní prostředí (na chvostu samém). 
Kluci fandili Eriku Balážovi. Točí prý 
skvělé filmy o přírodě a vůbec k její 
ochraně má zajímavý přístup. 
Příští rok nebude zimní táboření 
taková rekreace jako letos. V plánu 
je tábořiště zcela ukryté na svazích 
Královy hole. Jde se tam celý den 
pěšky do příkrého kopce a vše se 
táhne na saních. To, samozřejmě, není 
problém. Problém je ten, že jsou tam 
tyče na týpí, které jsou staré 60 let. 
Ale bratři tvrdí, že ve vysokohorském 
prostředí tyče přeci nestárnou. No, 
a pak je tam problém, že je tam jen 
kosodřevina, a žádné suché dřevo. 
Takže na zimní táboření v týpí je to 

dost velká výzva, což je něco pro nás, 
přestárlé mládežníky! 

Za fotky díky 
Janu Křístkovi – Tewlikitovi.

Aleš Sedláček, Liga lesní moudrosti
Autor je předsedou 

České rady dětí a mládeže

P.S. 17. 3. 2020
Erik Baláž se do parlamentu nedostal. 
Dneska jsem si vyměnil krátkou zprá-
vu s Igorem. Píše:
V podstate podobne ako u Vas, bratia. 
V praci sa pripravujeme na arma-
gedon. Veskere mozne opatrenia 
teraz robime. Vyclenilo sa cele jedno 
poschodie pre infikovanych pacientov. 
Taktiez bol vycleneny covid team, 
ktoreho som aj ja sucastou. 
Ci budem môct prist domov, neviem. 
Skôr asi nie. V ramci prevencie to bude 
asi najrozumnejsie. Jediny mozny 
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zvládáme to 
už 30 let – a po svém   
Název Pionýr vyvolává různé dojmy 
a asociace. Někomu se vybaví naše 
současná činnost, akce, na kterých 
byl, a podobně. Jiní zavzpomínají na 
dobu před rokem 1989. To s sebou 
nese jisté výzvy při komunikaci a pre-
zentaci naší činnosti, dnes už jich ale 
není zdaleka tolik jako v devadesá-
tých letech.

Když se totiž v lednu 1990 rozhodo-
valo o obnovení samostatné činnosti 
Pionýra (v návaznosti na samostatné 
období 1968–1970), řada lidí to viděla 
jako zbytečnou, nebo dokonce zcest-
nou snahu. Ostatně celospolečenské 
ovzduší jim dávalo za pravdu. 
Jenže delegáti Mimořádné konferen-
ce pionýrských pracovníků si patrně 
řekli něco jako „To se zvládne“ a přijali 
rozhodnutí, díky kterému následovala 
tři (ale jistě jich bude víc) desetiletí 
naplněná schůzkami, akcemi, tábory, 
zkrátka zážitky a dobrodružstvími ve 
stovkách pionýrských skupin a oddílů. 
Udržet Pionýr jako druhou největší 
organizaci dětí a mládeže a respekto-
vaného partnera státu stálo nesmírné 
množství práce, kterou neustále odvá-
dějí především tisíce našich dobrovol-
níků. Ale povedlo se! 

Proto letos můžeme nejen slavit 
výročí, ale především plánovat dál do 
budoucna, protože – dnešním i dřívěj-

ším škarohlídům navzdory – jsme to 
zvládli a… (tajenka osmisměrky dole).

A protože slavíme především činností, 
hravě, můžete se k nám přidat i vy, 
tedy pokud máte rádi výzvy. Na webo-
vé adrese budidealni.cz se můžete za-
pojit do hry Buď ideální, kde najdete 
ke každému ze sedmi Ideálů Pionýra 
30 úkolů. Dohromady jich je opravdu 
dost, ale nejsou příliš náročné, a navíc 
není nutné splnit úplně všechny, ale 
vybrat si z nich, co zvládnete a co 
chcete vyzkoušet. 
Tak buďte ideální s Pionýrem! :)

Jakub Kořínek
Pionýr

AEROBIK ANGÍNA ARCHITEKTKA ASTEROID BADMINTON DOZOR DRÁTĚNKA 
DROGA DÝMKA EIDAM FAZÓNA FREGATA JESKYNĚ KOKOS KRŮTA KURIOZITA 
MOZOL MYČKA NÁLEPKA OKURKA OPTIKA PIZZA PODZIM POEZIE 
PONORKA POPELKA PRŮKAZKA REPORTÉRKA RESTAURACE ŘEČNÍK SANDÁL 
SKLÁDAČKA STĚNA STRANA ŠPENÁT TRIKOLÓRA UKLÍZEČKA VZPOMÍNKA
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o dětech 
trochu jiných 
– tip pro vedoucí

Míč je odpálen, běžec na první metě, 
ale hráči v poli už ho stíhají. Míč letí 
z první mety na druhou, dost času 
na to, aby jej hlídač na druhé metě 
chytil a běžce „vyautoval“. Jenže kde 
je hlídač mety? Radkoooo? Nikoliv 
poprvé ani naposledy. Běžec zastavuje 
na druhé metě a je v bezpečí. Kdes 
byla? Měli jsme ho! Já, nooo, viděl jsi 
toho běláska? Letěl přímo kolem mě, 
prohlížela jsem si jeho křídla a… Bože, 
Radkooo! 
K roztěkané Radce, o které jsou 
úvodní řádky, můžeme jmenovat 

další, například nesamostatná Nela, 
sebestředný Sebastián, paličatý Pavel, 
znuděná Zdenička, vtipálek Vítek… 
Copak je to za děti? Jistě také takové 
znáte. V každém oddíle se přece na-
jdou členové vyčnívající z řady. Někdy 
je s nimi těžší pořízení, ale často 
také dokáží kolektiv svým způsobem 
obohatit. 

Naši dobrovolníci nasbírali v průběhu 
let opravdu velké množství pozoru-
hodných zkušeností… Některé z nich 
dostaly podobu krátkých a snad 
i poučných článků, které utvořily seriál 
„O dětech trochu jiných“, který vychá-
zel několik let v pionýrském zpravodaji 

Mozaika – a na internetu je dostupný 
všem. 
Stačí zadat adresu mozaika.pionyr.cz 
a v menu vybrat část „Výchova a vzdě-
lávání“, kde již seriál uvidíte. Každé 
pokračování vychází z příběhu jedno-
ho dítěte, jména jsou pochopitelně 
změněna, ale důležité jsou zachyce-
né zkušenosti i rady, co se v daném 
případě osvědčilo. Tak zalistujte, třeba 
najdete téma, které zrovna trápí vás. 

Jakub Kořínek
Pionýr

Black mirror  

Letošní rok je ve znamení dost dobrých akcí. Naprosto 
špičkovou a super vzdělávací akcí pro mládež byl víkend 
Black Mirror 14.–16. 2. 2020 pro 21 účastníků. Tento 
netradiční, hravý i akční seminář pro vyškolené vedoucí, 
praktikanty a organizátory akcí proběhl na základně 
přerovské Dlažky pod 
vedením zkušených or-
ganizátorů  Duha Klubu 
Dlažka.

V čase 19:19 dne Valentýnského, roku 2020, byl oficiálně 
spuštěn virtuální projekt Dobrosvět pro nově příchozí 
adeptstvo. Jedenadvacet odvážných entit se vrhlo do 
neznámého světa, mj. navrženého dle jejich přání a tužeb, 
který jim zprostředkovali 4 Goodies – průvodci sestavení 
samotným velkým Dobrodějem, zakladatelem Dobrosvěta. 
Po úvodní přehlídce dobrých skutků, odhrnujíce hroma-
du sněhu, přenášejíce dřevo i deky, byli dobroúčastníci 
vyzpovídáni z veškerých zlých skutků a zlozvyků, které 
kdy před tím napáchali. Takto „čistí“ mohli být postupně 

napojeni skrze síť na systém Dobrosvěta, v němž poté 
vystupovali jako neutrální entity s vlastní novou identitou, 
páchajíce jen samé dobro a eliminujíce všechno zlo, které 
se jen počalo drát na povrch. Novou realitu takto viděli 
skrze virtuální brýle a okolí se dotýkali pouze speciálními 
virtuálními rukavicemi.
Po seznamovacích aktivitách pak na závěr večera navrho-
vali konkrétní kroky, kterými by se definitivně zbavili zlých 
pocitů a naplnili potřeby všech.
Sobota byla ve znamení aktivní prohlídky virtuálních světů, 
které lze znát z počítačových her. Tyto světy  zároveň 
představovaly seznamování se společností Dobrosvěta i se 
zákoutími jejich neuro-psycho synapsí. První rozcvičkou 
byla svět hadů, kdy se navzájem pojídali a propojovali. Po 
sepsání a vylosování přání a tužeb se dobroúčastníci stali 
Pokémastery a když posbírali Pokémony, vrhli se do velké-
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vítězný Jonášek raději rozcupoval vlastní balónek…
…A závěrem se ukázalo, že nic není dokonalé, ani Dobro-
svět, neboť Dobro bez Zla nemůže fungovat a ne vše se 
podaří tak, jak si kdo představuje. Níže je pár anonymních 
ohlasů na akci, které ovšem svědčí o tom, že účastníci si 
z Dobrosvěta přece jen něco odnesli, i když třeba neví co. 
A technologický pokrok pokračuje; uvidíme, co přinese rok 
2021...       

Jaroslav Biolek – Džery
www.dlazka.cz

• Předčilo to moje očekávání originalitou. Čekala jsem bě-
hání sem a tam a sbírání infa. Líbilo se mi, že jsme si mohli 
sestavit týmy dle sebe a socializace byla nenucená. Zave-
dení do příběhu, motivace, všechno se mi moc líbilo. Jen 
u závěrečného úniku jsme byli zbytečně dlouho na jednom 
úkolu – ztráta motivace (ale intenzivní pocity).

• Moc jsem si to užila. Nejlepší akce, na kterou jsem jela, 
takže moc děkuju!

• Opravdu to bylo jiný než v reálném světě. I když je každý 
jiný a má někdy odlišné názory, dokážeme se spojit a pra-
covat společně (většinou). Odnáším si, že i když mě nebo 
kohokoliv jiného někdo uráží či demotivuje, nesmím to 
vzdát. Pokud bych to vzdala, musím si vzpomenout, proč 
jsem začala a pokračovat dále.

• Bylo naplněno mé očekávání, že to bude něco jiného než 
normálně. Zajímavé hry a aktivity

• Odnáším si dobrou náladu, špinavé boty a spoustu 
inspirace na nové hry do programu na tábor a další akce 
pro děti.

ho turnaje. Před obědem je čekala ještě výstavba ideálního 
Dobroměsta dle The Sims, do něhož se vměstnaly figurky 
všech dobroúčastníků, což však zabralo více času, než bylo 
záhodno.
Po obědě proběhla výprava na Mars, při níž se každá tří-
členná posádka z hvězdné oblohy uloupla kousek Marsky. 
Takto však poštvaly Angry birds, kteří vyzvali na střelecký 
souboj prasečí tým. I ve světě Worms následně pokračo-
vala bitva, při níž se každý stal červíkem likvidujícím ostatní 
různými zbraněmi. Před večeří se virtuální svět proměnil 
v bláznivou okurkovou strouhárnu, kterou korigovaly létají-
cí helikoptéry.
Večer se přenesl v rámci oslav narozenin Dobroděje do 
hudební performance a taneční párty, která však byla 
přerušena neblahým zvěstováním, že systém Dobrosvěta 
zkolaboval – mohl unést pouze jedinou entitu. 
Východiskem byl Final Fight s balónko-životy, při němž 
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V našem oddíle máme i děti s poruchami učení. Některé 
nám samy od sebe řekly, že mají dys poruchu. Nikdo se jim 
proto nesměje a bereme je jako ostatní děti. 
Vysvětlování her věnujeme více času a opa-
kovaným dotazem se ptáme, jestli porozu-
měly. Obě moje děti měly diagnostikovanou 
poruchu učení. Manžel vyrobil pípák na 
dlouhé slabiky, kterým jde vysílat i Morseo-
va abeceda, já vystřihla čtecí okénko. 
Možná vlastní zkušenost s dysortografiky, 

dyslektiky, LMD nás naučila trpělivosti, kterou praktikuje-
me již léta v oddíle. Když se chce, tak se to zvládne.

Soňa Rokytová, TOM Tuři 4105, Olomouc
foto TOM Tuři

Parta umělců během několika dní 
podkrovní místnost Vrtule změnila 
k nepoznání. Divadelní kulisy, loutky, 
hejblátka oživily podkroví snovým 
pohádkovým světem.
V sobotu 2. února po třetí hodině 
odpolední uvítal zvědavé návštěvní-
ky Matěj Forman. Vtipně představil 
příběh Imaginária a za doprovodu 
rodinné kapely Dostálů proběhlo 
ryze valašské uvítání. Dveře Vrtule se 
otevřely a ti, kdož nalezli kouzelnou 
dřevěnou myšku, směli jako první 
nahlédnout do tajuplného světa Ima-
ginária. Ostatní se s chutí pustili do 
tvoření v dílničkách Terezy Komárkové 
a Lucky „Valašky“ Bartoňové.
Pohádkový svět si získal nejen děti, ale 
i dospělé. Svou fantazii převedenou 
do hravé podoby představují uměl-
ci Matěj Forman, Renata a Martin 
Lhotákovi, Tereza Komárková, Pavel 
Mecek, Josef Sodomka, Lucka „Valaš-
ka“ Bartoňová, Veronika Podzimková, 
Irena Vodáková a Jana Paulová. Při 
instalaci výstavy spolupracoval Petr 

Olomoučtí Tuři 
jsou trpěliví    

imaginárium 
ve Vrtuli

Passler, Igor Schmidt, Philippe Lefo-
restier a Jakub Hradílek.
Až nebezpečí pomine, přijďte i vy na-
hlédnout do oživlého snového světa!
Jednáme o prodloužení výstavy, sle-
dujte www.zlatesipy.cz/vrtule. 

Ivo Hop Skoček 
TOM Zlaté šípy, Valašské Meziříčí

foto Jiří Krajča

Hravá výstava Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel okouzlila již několik českých měst, a dokonce 
i Paříž. Letos v únoru zavítala do Vrtule – světa her a poznání ve Valašském Meziříčí. Bohužel, překazila ji pandemie...
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Místo pro přírodu 

je kampaň ČSOP, jejímž cílem je 
výkup ohrožených přírodně cenných 
pozemků či pozemků, na něž se 
snaží přírodu navracet. Za 16 let se 
takto díky finančním darům stovek 
dárců podařilo pro přírodu zachrá-
nit již 150 hektarů pozemků. Přispět 
na výkupy dalších lokalit můžete 
na konto veřejné sbírky Místo pro 
přírodu 9999922/0800 i vy. Bližší 
na www.mistoproprirodu.cz a na FB 
Místo pro přírodu.
Pozemkové 
spolky jsou 
neziskové 
organizace 
pečující o pří-
rodní a kul-
turní dědictví 
na základě 
vlastnického či užívacího práva 
nebo v úzké spolupráci s vlastníky. 
Toto zaručuje zachování hodnot ta-
kovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí 
pozemkových spolků, zahrnující 
dnes v ČR na šest desítek organiza-
cí, zastřešuje Český svaz ochránců 
přírody. Finančně podporuje hnutí 
pozemkových spolků Ministerstvo 
životního prostředí. 
Více na www.csop.cz

naše téma

Další dvě
míSta pro přírodu 
 
V nejzápadnější části Bílých Karpat, 
jižně od Kněždubu, začal Český svaz 
ochránců přírody (ČSOP) vykupovat 
pozemky na dvou v současné době 
neudržovaných lokalitách s ohrom-
ným přírodním potenciálem – Léskov-
ky a Vlčí.

Výkup devíti pozemků o celkové výmě-
ře 0,67 ha bylo možné uskutečnit díky 
stovkám dárců veřejné sbírky Místo pro 
přírodu.
Bílé Karpaty jistě netřeba milovníkům 
přírody složitě představovat. Zdejší 
krajina je unikátní (ne nadarmo se 
staly Biosférickou rezervací UNESCO) 
a zdejší louky patří k druhově nejbo-
hatším v Evropě. Přesto (anebo možná 
právě proto) se zde nachází řada míst, 
o která se již desetiletí nikdo nezajímá. 
Ani vlastníci, pro které jsou pozem-
ky v různých údolíčkách a muldách 
obtížně obhospodařovatelné, ani státní 
ochrana přírody, která má dost práce 
s ochranou takových rozlehlých rezer-
vací, jako jsou třeba Čertoryje.
Nezájem zemědělců by se dal z hledis-
ka přírody vnímat i pozitivně – pozem-
ky nebyly rozorány, nebyly intenzivně 
hnojeny. Jenže bez pravidelného 
obhospodařování se louky a sady plné 
květin, motýlů a brouků začaly měnit 
v hustý, druhově chudý les. Proto již 
několik let podobná místa vyhledá-
vají členové ČSOP Bílé Karpaty a tam, 
kde to má ještě smysl, se po domluvě 
s vlastníky ujímají péče o tyto pozemky. 
Někdy z jednání s vlastníky vyplyne, 
že nejlepší či jedinou možností, jak 
přírodě na daných pozemcích pomoci, 
je jejich výkup. Právě taková situace 
nyní nastala na dvou lokalitách jižně od 
Kněždubu – jedné místní říkají Léskovky 
a druhé Vlčí.
Vykoupené pozemky se stávají zákla-
dem dalších dvou „soukromých rezer-
vací“ ČSOP (www.mistoproprirodu.cz). 
Zkušenosti z dalších lokalit v okolí, kde 
byla obnova luk a sadů provedena již 
před několika lety, ukazují, že šance na 
návrat vzácných druhů je velmi vysoká. 
Očekávat můžeme i některé druhy or-

chidejí – v nejbližším okolí se vyskytují 
například rudohlávek jehlancovitý či 
vstavač osmahlý.
V místech, kde jsou již původní louky 
zcela zaniklé a je zde dnes v podsta-
tě souvislý les, je cílem zavést tzv. 
pařezení. Tedy simulovat způsob, jak 
v lesích hospodařili kdysi místní sedláci. 
Výsledkem je řídký, světlý les, důleži-
tý zas pro jiné vzácné druhy hmyzu, 
například našeho největšího brouka 
roháče. Tento typ lesa v naší krajině již 
téměř chybí a právě „les“ na nelesní 
půdě je dobrou příležitostí ho zas 
alespoň v některých místech vrátit. 
„Soukromé rezervace“ se tak stanou 
komplexní ukázkou původního hospo-
daření v Bílých Karpatech, díky němuž 
je tento kus naší republiky tak přírodně 
i krajinářsky cenný. Finanční prostředky 
na tyto poměrně náročné zásahy získal 
ČSOP Bílé Karpaty díky projektu LIFE Ze 
života hmyzu.

ČSOP – Jan Moravec
koordinátor kampaně Místo pro přírodu

foto autor
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Karty 
ctnoStí    

Znáte Karty ctností? Nabízíme pár 
tipů, jak se s nimi dá v oddíle praco-
vat.

Existuje několik druhů takzvaných karet 
ctností. U lidí kolem Prázdninovky se 
s nimi před časem roztrhl pytel a nám 
přišlo fajn je vyzkoušet. Ty, pod kterými 
je podepsán projekt Výchova ke ctnos-
tem, jsou větší a ilustrace mají dětské. 
Koupíte je přímo na jejich webu. My 
zvolili karty, které mají menší rozmě-
ry a grafiku, která osloví i teenagery. 
Zároveň se lépe nosí v batohu, třeba na 
puťáku. Srovnejte a případně kupte (na 
https://ctnosti.cz).

Ještě jsem se setkal s kartami ctností 
od Martina Vlacha, které mne však 
moc nezaujaly. Je jich málo na to, aby 
se s nimi dalo soustavně pracovat po 
celý rok (roky) a zároveň jsou popisy na 
mne až moc návodné a omezují to pod-
statné – dialog (vnitřní i vnější) u jed-
notlivých účastníků programu. A pak na 
Googlu najdeme ještě mnoho dalších 
(viz např. https://www.zdenkablechova.
cz/karty-zdenky-blechove/karty-ctnos-
ti), ale nemám s nimi vlastní zkušenost. 
Každopádně dle toho, v jakém stylu 
jsou vedeny ony weby, kde se nachází, 
mám vůči tomu značný odstup.

K čemu karty ctností jsou
V prvé řadě zjistíte, jak málo ctností 
jste schopni pojmenovat, a díky kartám 
si osvěžíte slova, která v běžném životě 
tolik nepoužíváte. A to není na škodu, 
vzhledem k tomu, že jazyk, respekti-
ve řeč ovlivňuje naše smýšlení, a tím 
pádem mnohdy i jednání. A rozhodně 
nejde jen o nás jako dospělé. I děti, 
které si ctnosti, jež mnohdy ani neznají, 
uvědomí, pak projdou určitou mikro-
proměnou k lepšímu Já. A to i ty, které 
celou dobu mlčí. Stačí, když slyší, co 
říkají druzí, přemýšlí nad významy jed-
notlivých slov a pozorují, jak se ostatní 
rozhodují a chovají.
Zároveň jde o úžasný výchovný prostře-
dek. Když se ráno pojmenuje nějaká 

ctnost, sami vidíme, kolikrát nás během 
dne potká situaci, které se k ní vztahují. 
To pak přímo real-time můžeme s dět-
mi probírat a reflektovat sami v sobě.
Některé karty dokonce vybíráme 
záměrně s ohledem na program. 
Kupříkladu na vánoční výpravě jsme se 
věnovali etiketě nejen při štědrovečerní 
večeři, a tak byla ráno vybrána karta 
s ctností SLUŠNOST. Rozebírali jsme pak 
nejen, co to je, a vybavovali si někte-
ré situace, co nás potkaly. Dokonce 
jsme hovořili i o rozdílu mezi slušností 
a zdvořilostí.

Jak konkrétně s kartami pracujeme
Uvědomujeme si důležitost řádu, 
zejména u mladších dětí. Máme tedy 
rituál, kdy se každé ráno na výpravách 
po snídani posadíme na nějaké pěkné 
místo do kruhu. Zajistíme pak tyto 
důležité podmínky:

• Sedneme si tak, aby každý viděl na 
každého (tedy ideálně kruh). 
• Zajistíme klid, tedy pokud je napří-
klad na místě rušivý element typu 
ještěrka, chvíli ji obdivujeme, a pak 
vypustíme pryč atp.
• Ujistíme se, že každý ví, jak bude se-
tkání vypadat (pamatujme, že můžeme 
mít nováčky!).
• Máme předem rozmyšlené, kdo je 
moderátor.
• Moderátor má předem vymyšlené, 
kdo a jakým způsobem vybere kartu.
• Máme domluvený čas, který nechce-
me překročit s garantem celého dne/
následující etapy atd.

Při práci s kartami dost záleží na osob-
nosti a způsobu vedení jednotlivých 
moderátorů. 
Někteří vytahují kartu sami, jiní nechají 
skupinu zavřít oči a kartu poslepu tahá 
jeden z ní apod. Osvědčilo se následu-
jící:

• Je dobré dodržovat pravidelnost 
diskuzí o kartách (kupř. každou výpravu, 
každé ráno, každý tábor…). Ať se v tom 
účastníci vyznají.
• Pokud tahá kartu dítě, je dobré 
vybrat takové, které ještě nikdy kartu 
netahalo. 
• Nejprve děti obejdeme a dáme jim 
prohlédnout obrázek. Nenecháváme 
kartu kolovat. Znáte to… Když vám dá 
někdo do ruky hračku, přestáváte dávat 
pozor.
• Pokud moderátor tahá kartu sám, je 
dobré, když řekne, proč tak činí.
• Po ukončení diskuze je dobré vyzvat 
účastníky k tomu, ať si dané ctnosti 
všímají v průběhu dne.
• Kartu je pak dobré po celý den ne-
chat vystavenou na viditelném místě.
• Je dobré se k probraným kartám ob-
čas vracet. A to nejen během programů 
a nejen ke kartám probraným zrovna 
na dané akci.
• Když při čtení popisu karty moderá-
torem mají účastníci zavřené oči, aby 
lépe vstřebali obsah sdělení, je dobré 
je vyzvat, ať otevřou oči, až budou mít 
pocit, že nepotřebují déle přemýšlet, 
a ať jsou v tichosti, dokud je neotevřou 
nakonec všichni.

Během diskuze platí obecná pravidla 
pro účastníky i pro moderátora. Tedy 
neskáčeme si do řeči a moderátor to 
hlídá. Neurážíme druhé. Moderátor 
nechává prostor všem, kteří se chtějí 
vyjádřit, ale nenutíme mluvit ty, co 
nechtějí.

Ondřej Turek – Opičák
oddíl Poutníci, Mladí ochránci přírody

foto archiv autora
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šampioni, 
mentoři a „nindžové“ 

Rozhovor s Lucií Leišovou, koordiná-
torkou projektu CoderDojo pro ČR

„Po dlouhé době před nás předstupuje 
spolek, který má celorepublikové po-
krytí i provázanost na svět. Člověk by 
si skoro řekl, že organizace takovéhoto 
typu už nevznikají… Pro mě je to hezká 
a zajímavá zkušenost.“

 předseda České rady dětí a mládeže 
Aleš Sedláček 

Kolik má CoderDojo momentálně 
členů – a pokud je to známo, kolik 
z nich je mladých lidí ve věku do 26 
let?
Pokud bychom brali nejaktuálnější 
čísla, CoderDojo má v současnosti 
okolo 180 členů, přičemž členů do 26 
let okolo 150. 

Kdy Vaše organizace vznikla, za 
jakých okolností, kdo k tomu dal 
podnět a byl – nebo je v současnosti 
– jejím „motorem“?
Program CoderDojo vznikl v roce 
2011 ve městě Cork v Irsku. Mladé-

mu studentovi Jamesi Wheltonovi se 
podařilo „hacknout“ iPod nano, čímž 
se stal známým ve svém okolí. Ná-
sledně jej skupinka mladších studentů 
oslovila, zda by je nenaučil něco ze 
svého programovacího umění. Tak 
vzniklo první Dojo. Program postupně 
získal takový ohlas, že se okamžitě 
dostal i do Severní Ameriky a zbyt-
ku Evropy. Dnes existuje přes 2 100 
zaregistrovaných CoderDojo klubů ve 
více než 108 zemích, přičemž skoro 
každý den vzniká někde na světě nový 
Dojo klub. 
My v České republice jsme se k tomu-
to celosvětovému hnutí připojili v roce 
2017, od loňského roku jsme právní 
entitou, konkrétně zapsaným spol-
kem. V současnosti máme 13 klubů 
po celé České republice. 
Více si o nás můžete přečíst na našem 
webu www.coderdojocesko.cz.
 
Jakou roli hrál a hraje v rozvoji čin-
nosti CoderDojo europoslanec Luděk 
Niedermayer?
Pan europoslanec v roce 2016 navští-
vil setkání CoderDojo komunity v na 
půdě Evropského parlamentu (v EP je 
několik europoslanců z různých zemí, 
kteří jsou nadšenými podporovateli 
aktivit CoderDojo) a tolik se mu tato 
myšlenka zalíbila, že se ji rozhodl při-
vést do České republiky. Byli jsme totiž 
jednou z posledních zemí v Evropě, 

kde žádný klub nebyl. Pan europosla-
nec se stal ambasadorem CoderDojo 
Česká republika a je i členem správní 
rady spolku.

Proč jste si zvolili právě název Coder-
Dojo?
Samotný název je velmi zajímavý, 
neboť Dojo v japonštině označuje 
místnost pro výuku bojového umění. 
Není tedy náhoda, že se v CoderDojo 
slangu říká dětem, které kluby navště-
vují „nindžové“. Celá myšlenka má 
tedy vyjadřovat to, že kluby vychová-
vají „ostřílené bojovníky v programo-
vání“. 

V čem tkví hlavní těžiště Vaší činnos-
ti? A je něčím specifická?
Kluby CoderDojo jsou určené pro děti 
od 7 do 17 let věku a jsou za všech 
okolností bezplatné, což je jedna ze 
základních a také striktních podmí-
nek programu. CoderDojo funguje 
na základě dobrovolnické práce tzv. 
šampionů, kteří zabezpečují organi-
zaci, a mentorů, kteří mají technické 
schopnosti a učí děti programovat, ale 
i dalších dobrovolníků, kteří nemusí 
mít technické znalosti, ale uvědomují 
si pozitivní přínos technologií pro 
naši společnost. Mentoři mohou být 
z řad expertů v IT, studentů IT, ale 
i rodičů dětí. Lekce obvykle probíhají 
jednou týdně, například ve školách, 
v knihovnách, komunitních centrech 
nebo lokálních institucích. Materiály 
k výuce jsou k dispozici v angličtině 
online pro všechny členy komunity. 
Ale mentoři si většinou připravují lek-
ce po svém, tak, aby vyhovovaly jim 
i celé jejich skupině. 

Z webu CoderDojo by člověk mohl 
nabýt dojmu, že obvyklé vertikální 
uspořádání organizace vlastně nee-
xistuje, a bylo nahrazeno horizontál-
ním… Jak je to ve skutečnosti? Kdo 
konkrétně za CoderDojo odpovídá 
a je oprávněn jednat?

rozhovor
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CoderDojo 
Česká republika z.s.

Na Vyhlídce 255, Měchenice
Telefon: 774 998 590

Web: https://coderdojocesko.cz
E-mail: kontakt.cz@coderdojo.com

Mezinárodní CoderDojo sídlí v irském 
Dublinu. O chod celého projektu se 
stará tým zhruba deseti lidí, kteří se 
starají o propagaci, výukové materiá-
ly/webináře, sponzoring a organizaci 
mezinárodních akcí. V některých 
zemích (Itálie, Belgie, Japonsko…) 
vznikly spolky, tak jako je tomu u nás. 
Jinde kluby fungují jen díky podpoře 
mezinárodní organizace.
CoderDojo Česká republika má cen-
trálu v Praze a má svou správní radu, 
která celý projekt koordinuje, spravuje 
rozpočet a jedná se sponzory a part-
nery. Mentoři a šampioni jednotlivých 
klubů mají velkou míru nezávislosti 
v tom, jak a co své svěřence učí, musí 
se ale řídit etickým kodexem a pra-
vidly CoderDojo, což velmi striktně 
hlídáme. Máme propracovaný systém 
komunikace s celou komunitou 
a minimálně dvakrát ročně pořádáme 
setkání všech mentorů a šampionů, 
abychom si předali zkušenosti a pro-
diskutovali případné problémy. 

Můžete prosím uvést pár příkladů 
vydařených akcí, nejlépe z poslední 
doby? 
Máme za sebou například dvě ce-
lorepublikové akce, tzv. DojoCony, 
na kterých se potkala celá komunita 
CoderDojo. Ten loňský například 
proběhl na VOŠ a SPŠE v Olomouci 
a byl zde připravený bohatý celodenní 
program související s tematikou IT. 
Děti si například zkoušely naprogra-
movat micro:bit, dozvěděly se něco 
o bezpečnosti na internetu, virtuální 
realitě či práci grafika. Letos chystá-
me DojoCon 28. března na pražské 
Vysoké škole ekonomické a program 
bude také velmi zajímavý. (Rozhovor 
se uskutečnil ještě před vyhlášením 
pandemie a následným omezením 
pohybu lidí... pozn. red.)
Naše kluby se také účastnily několika 
výjezdů do zahraničí, klub z Frýdku-
Místku například prezentoval svůj pro-
jekt na konferenci EUDojo na půdě Ev-
ropského parlamentu v Bruselu, klub 

rozhovor

z Náchoda se úspěšně pochlubil svou 
prací na konferenci Coolest Project 
v Dublinu. Ze zapojení do zahraničních 
aktivit máme velkou radost a moc 
doufáme, že se nám i do budoucna 
bude dařit se jich hojně účastnit. 

Máte nějaké spřátelené organizace, 
spolky, s nimiž rádi spolupracujete?
V prosinci loňského roku jsme se 
stali pyšnými členy České rady dětí 
a mládeže, za což jsme moc rádi 
a doufáme, že naše účast bude obou-
stranně jen ku prospěchu. Dále jsme 
také členy Digikoalice, což je otevřené 
uskupení zástupců státních institucí, 
IT firem, ICT sektoru, vzdělávacích in-
stitucí, akademické obce, neziskových 
organizací, zřizovatelů škol a školských 
zařízení a dalších subjektů, které chtějí 
přispět ke zvýšení digitální gramotnos-
ti občanů ČR. 
A konečně máme oficiální záštitu Čes-
ké asociace manažerů informačních 
technologií. 
Dále spolupracujeme například s IBM, 
se Svazem knihovníků a informačních 
pracovníků České republiky, FG For-
rest, SaarGummi či RPishopem. 

Dělá Vám při Vaší činnosti něco 
„vrásky na čele“?
Asi nemůžeme říci, že bychom se 
potýkali s nějakým výrazným pro-
blémem, máme skvělou komunitu, 
ve které jsou všichni vstřícní a nápo-
mocní. Asi bychom se nezlobili, kdyby 
klubů přibývalo více, ale i pro to se 
snažíme podnikat další kroky. Určitě 
nejsložitější je nalézt šampiona, který 
by klub založil, a udělal tak první, 
nejtěžší krok. Také někdy není jedno-
duché kluby znovuotevřít po prázd-
ninách, protože někteří naši mentoři 
jsou studenty a třeba se za studiem 
stěhují jinam.

Ptal se Jiří Majer
foto archiv CoderDojo 

a Anna Šolcová
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Fenomén 
vandrovní knížky  

Inspirativní výstava pro dětské oddí-
ly, kroužky i pro dospělé
 
Jak trvale uchovat autentické vzpo-
mínky z cest, výprav a vandrů, ukazuje 
inspstava ve Vodárenské věži Letná. 
Po celý květen 2020 se v nejvyšším 
patře věže můžete potěšit výstavou 
Fenomén Vandrovní knížky a prohléd-
nout si záznamy pozoruhodných cest 
i otisky unikátních razítek. 

Co je to Vandrovní knížka? 
Malá knížečka formátu A6 s čistý-
mi stránkami, které se plní razítky, 
fotkami, kresbami a poznámkami 
z výprav s oddílem a cest nebo vandrů 
s kamarády. Každou takto zaznamena-
nou výpravu si už natrvalo uchováte 
ve Vandrovní knížce a kdykoliv se k ní 
můžete vrátit.
Vandrovní knížky jsou vhodné pro 
skautské oddíly, oddíly Asociace TOM, 
woodcrafterské kmeny, turistické od-
díly DDM a vůbec pro všechny oddíly, 
které pravidelně jezdí na výpravy a tá-
bory. Po několika výpravách během 

roku se jednotlivé zážitky postupně 
slévají a mizí v hlubinách paměti, 
ale na stránkách s razítky zůstanou 
zachovány.
Výstava také připomene velkou pro-
pagátorku Vandrovních knížek, Jelenu 
Ondrouškovou (1943–2009), která 
je právě v letošním roce uváděna 
do Síně slávy pražské turistiky Klubu 
českých turistů. Expozici doplní infor-
mace z historie Vandrovních knížek, 
ukázky dobového vybavení a blízké 
projekty, z nichž nejrozšířenější je Tu-
ristický deník pro nalepení samolepek, 
známých jako turistické vizitky.
Za zmínku stojí i návštěva nejvyššího 
patra nově zrekonstruované věže, 
která je dominantou Letné již od roku 
1888. Když jí bylo právě 90 let, začala 
sloužit dětským oddílům Domu dětí 
a mládeže Praha 7, kterým od té doby 
patří. Sídlí zde také oddíl Mamuti, 
který právě v době trvání výstavy slaví 
40. výročí svého založení.  

Po uzávěrce: Výstava Fenomén Van-
drovní knížky bude vzhledem k epi-

demii nejspíše posunuta. Informace 
na http://ostrovnapadu.cz/vand-
rovni-knizka/. Místo a otevírací doba 
se nezmění, dětské oddíly a kroužky 
budou moci objednat komentovanou 
prohlídku vždy út a čt 14:00 - 18:00 
na adrese j.dolezalova@post.cz (pro 
objednané zdarma).
Máte doma Vandrovní knížku? 
Víte něco zajímavého o její historii 
počátkem 70. let, o Miloši Vilikusovi 
nebo o Jeleně Ondrouškové? 
Kontaktujte výstavní tým.  

Výstavní tým
email: brko@kontakt.cz

Sledujte informace o znovuotevření na

http://ostrovnapadu.cz/vandrovni-knizka  
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Myslíte si, že jste 
gramotní?

Doba se změnila. Už nestačí znát nazpaměť všechny 
řeky světa, podrobná data světořádu nebo periodickou 
soustavu. Klíčem k porozumění budoucímu světu jsou 
schopnosti učit se, být tvůrčí, otevřený, umět spolupraco-
vat s ostatními či uvažovat v souvislostech. 

Abychom dětem na cestě za poznáním byli dobrými prů-
vodci, musíme umět na vzdělávání nahlížet z různých úhlů 
pohledu. Vodítkem takovéhoto přemýšlení jsou například 
čtenářská, matematická a digitální gramotnost.

Jednou z rozvíjených gramotností, na kterou se v NPI ČR 
(Národní pedagogický institut České republiky) v projektu 
PPUČ (Podpora práce učitelů) zaměřujeme, je digitální 
gramotnost. 

Digitální gramotnost je soubor jednotlivých digitálních 
kompetencí, které jedinec potřebuje k bezpečnému, 
sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních 
technologií při práci, při učení, ve volném čase i při svém 
zapojení do společenského života. 

Rozvíjet digitální gramotnost dětí v praxi je dlouhodobý 
proces, který ideálně začíná již v mateřské škole. Děti se 
například učí zachycovat své představy pomocí digitálního 
zařízení a získávají základní povědomí o významu digitál-
ních technologií v našem životě.

Jak konkrétně taková činnost může vypadat?
Děti, co kdybychom si vyfotili mateřskou školu/klubovnu 
každý měsíc ze stejného místa po celý rok? A co kdyby-
chom na té fotce všichni byli? Po roce budeme pozorovat, 
jak se svět kolem nás měnil a jak jsme se změnili my. Co 

digitální gramotnost

všechno se změní, co si myslíte? Čím bychom to mohli 
vyfotit? Takto inspirujeme i učitele a ostatní pracovníky 
ve volnočasovém a neformálním vzdělávání, jak mohou 
digitální gramotnost dětí rozvíjet.
Pro učitele připravujeme společná setkání, metodické ma-
teriály, ověřujeme aktivity v praxi. 
K rozvoji digitální gramotnosti mohou přispět i rodiče či 
další dospělí. Jak? Například tím, že se s dětmi aktivně baví 
o práci s digitálními technologiemi. Aktivně se zajímají o to, 
jak děti technologii využívají. Zajímají se také o novinky 
z digitálního světa. Věděli jste, že sociální síť Facebook už 
není „in“? Říká vám něco TikTok – aktuálně velmi oblíbená 
síť, na které se sdílejí videa? Bezpečnost v online světě je 
jen jedno z témat digitální gramotnosti. Děti by se měly 
rozvíjet ve smysluplném využívání technologie, vytváření 
obsahu v nových formátech, sdílení obsahu, ukládání obsa-
hu tak, aby ho našli ostatní, a mnohém jiném. Díky tomu, 
že budeme věnovat rozvoji digitální gramotnosti pozornost, 
připravíme děti pro životy v digitálním světě, ve kterém 
žijeme.  

Pokud Vás toto téma zaujalo, nabízíme vám webové 
stránky www.gramotnosti.pro nebo sekci na metodickém 
portálu RVP:
https://clanky.rvp.cz/clanky/N/NEFORMALNI-VZDELAVANI.
html/

Markéta Čonková
Autorka je garantkou digitální gramotnosti v projektu PPUČ 
– Podpora práce učitelů, který je realizován Národním 
pedagogickým institutem ČR (NPI ČR)

foto Freepik.com

odjinud
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Prožijte léto s Prázdninovkou

Kurzy Prázdninové školy Lipnice 
jsou vystavěny na základě zážitkové 
pedagogiky. 
Tvoříme 
kurzy, které 
pomáhají 
lidem objevit 
a rozvinout 
vlastní poten-
ciál, posiluje-
me jejich odvahu, tvořivost a schop-
nost zasadit se za sebe, za druhé i za 
svět kolem. Využíváme prvky dob-
rodružství, překvapení a výzev. Naše 
kurzy jsou zážitkem, který vyvolává 
pozitivní změny v jednotlivci a skrz něj 
i ve společnosti.

Každá sezóna letních kurzů je tvořena 
kurzy, které vedou naši dobrovolníci. 
Témata se proměňují spolu s nimi 
a letní sestava našich akcí se proto 
každoročně více či méně proměňuje. 

V letošním roce můžete vyrazit na 
tyto kurzy: 

Pro středoškoláky nabízíme:

• Buď svá  – Najdi odvahu tvořit svůj 
život.  Pojď se potkat s tou oprav-
dovou holkou, kterou máš v sobě, 
a naplno ji projevit.
• Transition – 10denní cesta k Mu-
žům. Výzva plná napětí, akce i zklidně-
ní + navazující víkend ocenění a pokra-
čování v cestě Muže.
• WifiCS #seberozvoj #lidi #zazitky 
• Life Experience  – Výzvy, spoluprá-
ce, osobní rozvoj a dobrodružství. 
Inspirován obdobným kurzem na 
Novém Zélandu

Pro vysokoškoláky nabízíme:

• Hrou 2020  – Hra je jeden z nejefek-
tivnějších způsobů, jak zjednodušit ži-
vot. Přesně to jsme dělali jako děti, ale 
v dospělosti jsme si hrát zapomněli.
• River Adventure – překonej divoči-
nu na řece i na souši, překonej sebe
• Poloniny – Divoká příroda, výzva, 
putování, příběhy, inspirace.

• Time to lead – čas vést sebe, druhé 
i své sny

Pro dospělé od 25 let nabízíme:

• Quo Vadis – Strávíš čas chůzí a po-
hybem uvnitř hlavy i venku v krajině. 
Poteče pot i krev. Setkáš se s tradicí 
a muži, kteří už mají věk i zkušenosti. 
• Vlastní cestou  – 6. ročník naše-
ho tradičního kurzu, letos s novým 
tématem.

• Tady a teď  – To pravé místo je 
TADY. Ten pravý čas TEĎ. Tak nečekej 
a žij.
• Jaké je to asi v Čudu  – Pojďte si užít 
příběh Dráčka. Budete překvapeni, 
co vaše vnoučata „už“ a vy „ještě“ 
dokážete.

Bližší informace o nás i kurzech najde-
te na www.psl.cz

Prázdninová škola Lipnice

Dopřejte si v létě několik dnů, během kterých pro vás někdo připraví program. Takový, který si užijete, ale který vás 
také posune ve vašem osobním rozvoji zas o kousek dál. 
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Mimo jiné předal dvě vyznamenání Stříbrný hořec – první 
Jiřímu Chourovi (náhoře uprostřed) za dlouholetou tvorbu 
spolkového časopisu Tomík, druhý – čestný – Aleši Sedláč-
kovi, předsedovi České rady dětí a mládeže (dole vpravo). 
Projekt Světluška, Jiří Havelka z KČT, cestovatelské zku-
šenosti Jakuba Moravce, procházka historickými místy 
Olomouce – to jsou střípky dalších sněmových událostí...  
  Michala K. Rocmanová, foto Tomek Hurt 

Průzkum a analýzu odpovědí na téma mladí a vedení  oddí-
lů představil přítomným Ondřej Šejtka (dole).

tomíci 
sněmovali

Sněm tomíků, 
tedy vedoucích 
Asociace TOM, 
se konal v Olo-
mouci ve dnech 
17. –19. ledna 
2020. 
Zahájení se 
ujal, jak jinak, 
předseda Tomáš 
Novotný (vlevo), 
a zhodnotil čin-
nost spolku. 

Ochutnávku letošní 
Hořcové výzvy  uve-
dl její autor Ivo Hop 
Skoček (vlevo), a tak se 
účastníci sněmu mohli 
pobavit při plnění  
několika 
soutěžních 
disciplín 
(2x dole)
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Ředitel Odboru pro mládež Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy Michal Urban se rozhodl tento úřad 
opustit. Před svým odchodem napsal dopis adresovaný 
České radě dětí a mládeže, jehož plné znění otiskujeme. 

Vážení přátelé,

po více než devíti letech u kormidla odboru pro mládež 
jsem se rozhodl ke konci února z ministerstva odejít.

Na tuto etapu svého života budu velmi rád vzpomínat, pro-
tože mě tato práce velmi naplňovala a bavila. Oblast práce 
s mládeží je specifická, ale zároveň jedinečná a krásná. 
Nadšení a osobní nasazení vás všech je nakažlivé a bylo pro 
mě silným hnacím motorem, abychom se z pozice hlavního 
podporovatele snažili co nejvíce zlepšovat podmínky pro 
vaši činnost. Při pohledu zpět mám radost, že se podařilo 
velmi významným způsobem posunout vnímání neformál-
ního vzdělávání v celém vzdělávacím systému a že dnes 
již skoro nikdo nepochybuje o tom, že to, co se děti naučí 
mimo školu, je často pro život mnohem důležitější, než co 
se naučí ve škole. Mám radost, že zájem o volnočasové 
aktivity ze strany rodičů, a hlavně dětí, roste, a že pestrost 
a nabídka vašich aktivit stále oslovuje mladou generaci.

Během mého relativně dlouhého působení na MŠMT jsme 
prošli obdobím hospodářské krize, kdy byl obrovský tlak na 
škrtání státních výdajů, tak i současným relativně štěd-
řejším obdobím. Já i mí kolegové a kolegyně jsme se vždy 
snažili vyjednat pro mládež co nejlepší podmínky. Jakkoliv 
si dokážu představit, že by současná podpora mohla být 
ještě vyšší, u neinvestičních dotací se nám podařilo dosáh-
nout významného navýšení od roku 2011 a v loňském roce 
se navíc podařila historická podpora z evropských fondů. 
To se pak promítlo do kvalitnější podpory pracovníků s mlá-
deží, dobrovolníků, aktivit, ale i do fungování samotných 
organizací.

Bohužel se v tomto období událo i mnoho změn, které 
jsme ani já, ani kolegové a kolegyně v odboru pro mládež, 

nemohli nijak ovlivnit, a které měly velký dopad na vaši 
činnost. Ať už to byly např. časté výměny ministrů, kompli-
kovanější legislativní úprava pro poskytování dotací nebo 
organizační změny. Chci vás však ujistit, že i přes to všech-
no jsou na ministerstvu lidé zodpovědní za agendu mlá-
deže, kteří nefungují jako typičtí úředníci, ale mají k vaší 
činnosti srdcový vztah, snaží se aktivně naslouchat a rozu-
mí vaší situaci i práci, kterou dělají. To je pro mě zárukou, 
že za jakékoliv politické situace budete mít na ministerstvu 
zastánce, kteří za vás budou bojovat.

Na závěr bych vám všem chtěl moc poděkovat za výbornou 
spolupráci i korektní partnerské jednání, ale zejména za 
vše, co děláte.
I přes lákadla moderní doby a přes všechny odsudky sou-
časné mladé generace (se kterými většinou nesouhlasím) 
jsem přesvědčen, že aktivity a hodnoty, které nabízíte, jsou 
nejlepší „investicí“ do jejich budoucnosti, která se navíc 
nám všem velmi bohatě zhodnotí.
Držím vám tedy palce a přeju hodně štěstí a hlavně co 
nejvíce šťastných dětí.
    S úctou

Michal Urban

z črdm

deSet 
společných let  

Michal urban 
odchází

Michal Urban pracoval v agentuře Mládež. Byla to 
organizace zřizovaná MŠMT, ale měla vždy mírně odlišný 
režim. Rozdělovala totiž peníze z evropského dotačního 
programu Mládež v Akci, později Mládež, dnes Erasmus+.
 
Psal se rok 2010, strana Věci Veřejné se dostala do vlády 
a ministrem školství se stal Josef Dobeš. Ten si s sebou 
přinesl některá specifika, na která jsme do té doby nebyli 
zvyklí. Jednou z těchto věcí bylo i personální řízení. Když 
jsme se pak s Josefem Dobešem potkali na schůzce, kde 
jsme určitě chtěli mj. navýšit kapitolu na mládež o 10 mili-
onů (což se nakonec povedlo), jen tak na okraj řekl: „Znáte 
pana Urbana?“ „Myslíte toho z agentury Mládež?“ „Ano, 
toho, ten by se mi líbil jako ředitel odboru pro mládež.“ 
Až po čase jsme se dozvěděli, že se nejedná o žádnou 
osobní přízeň či tlačenku, ale zkrátka o dobrý výsledek 
v psychotestu, který předtím pan ministr vybraným úřední-
kům rozdal k vyplnění.
Michal Urban byl mladý, a co se týkalo vedení odboru mlá-
deže, nezkušený. Na druhou stranu byl motivovaný, flexibil-
ní a uměl naslouchat. Naše spolupráce se rodila pomalu 
a museli jsme si projít i okamžiky, kdy jsme měli pocit, že 
nejsme zcela pochopeni, ať již omylem, nebo záměrně. 
Na druhou stranu musíme jasně říct, že Michal Urban se 
k nám choval vždy slušně a téma mladých lidí mu bylo 
velmi blízké. Sám dobře jazykově vybavený rád jezdil do 
zahraničí a navazoval kontakty či reprezentoval MŠMT. 
A dělal to dobře. 



19

z črdm

Je úterý ráno. Všichni účastníci druhé 
části výměny se pomalu probouzejí. 
A najednou…
Začíná dobrodružství, na které nikdo 
asi jen tak nezapomene.

Řeč je o výměně mezi Izraelem 
a Českou republikou, kterou zpro-
středkovává Česká rada dětí a mláde-

že společně s Radou hnutí mládeže 
v Izraeli. V rámci této výměny se tedy 
v listopadu skupina zástupců organiza-
cí pro děti a mládež vydala do Izraele. 
Během týdenního pobytu jsme zhlédli 
snad všechny pamětihodnosti Izraele, 
které zhlédnout šlo – Masadu, Jeru-
zalém, Haifu, Chrám Božího hrobu, 
vykoupali jsme se v Mrtvém moři 
a navštívili izraelské organizace.

Věděli jste, že…

• po ukončení středoškolského vzdělá-
ní musí jak izraelské ženy, tak muži na 
povinnou vojnu? Zní to děsivě, ne? 
Ale představte si, že jedna z pozic, 
na které absolvujete vojnu, je učení 
dětí ve škole nebo ekologická práce 
– to ale neznamená, že se nenaučíte 
střílet. Vy se dokonce musíte naučit 
střílet. Ovšem může z vás být po dobu 
vojny i sniperka, tou třeba byla organi-
zátorka naší izraelské části výměny.

• V Izraeli je dobrovolnictví velkým 
tématem. Osobně si myslím, že je to 
tím, že „děti“ si po ukončení střední 
školy mohou odložit o rok nástup na 

Už z hor zní…  

vojnu právě tím, že budou rok dobro-
volničit.

• V Izraeli existují mládežnická hnutí, 
kde skupina 8–15 lidí od 15 let, napří-
klad až do dospělosti, žije v jednom 
domě, sdílí finance, jídlo, prostor atd. 
Dokážete si to představit?

A najednou … se rozezní sirény. A teď 
si představte nás Čechy, kteří známe 
sirény jen z první středy v měsíci. No 
co vám budu… Rozběhli jsme se a bě-
želi jsme do krytu… Sirény dozněly 
a my vyšli ven, dali si ranní kávu na 
střeše a najednou slyšíme dvě tupé 
rány – to zrovna narazily rakety na 
„ocelový plášť“ (míněn obranný sys-
tém Iron Dome, pozn. red.) Tel Avivu.

Pro obyvatele Izraele normální, běžná 
věc… Ale pro nás Čechy zážitek na celý 
život.

Anna Mindlová, Pionýr
foto účastníků výměny mládeže

Projekt byl realizován s podporou 
Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR.

Po čase jsme se dostali i k věcem více praktickým. Hledali 
jsme společně s MŠMT cesty, jak posílit vzdělávání vedou-
cích a dalších dobrovolníků v organizacích, jak podpořit 
víceleté financování, jak optimálně rozdělit dotační progra-
my. Vyzkoušeli jsme si lesk a bídu systému Uznaná organi-
zace pro práci s dětmi a mládeží. Když se například jednalo 
na Radě vlády pro NNO o tom, jak posilovat partnerství 
mezi střešními NNO a státem, pak to byl právě Michal Ur-

ban, který mohl poskytnout zajímavé svědectví a inspiraci 
i pro kolegy z ostatních resortů.
Michale, děkujeme, rádi jsme spolupracovali a máme na 
co navazovat. Přejeme hodně štěstí v rodinném i pracov-
ním životě. Věřím, že se budeme i nadále potkávat.

Aleš Sedláček, předseda ČRDM
foto Jiří Majer 
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odjinud

Soutěž Brána k druhým vznikla 
v rámci projektu Klíče pro život 
v roce 2012. 

Jejím smyslem je podpořit týmy dětí 
a mladých lidí, kteří konají něco pro-
spěšného pro své okolí.  Ono „pro-
spěšné“ může být opravdu leccos: od 
pomoci spolužákům a kvalitní činnosti 
žákovského parlamentu přes všechny 
možné druhy ochrany přírody, pod-
pory komunitního života, pořádání be-
nefičních akcí, jejichž výtěžek pomůže 
postiženým, nebo návštěvy domů pro 
seniory, až k osvětovým a vzdělávacím 
aktivitám, značkování v opuštěných 
lokalitách Ukrajiny či pomoci v uprch-
lických táborech. Jeden soutěžní 
ročník se kryje se školním rokem a od 
začátku se soutěže účastnilo přes 150 
týmů, některé i vícekrát. Skoro máme 
podezření, že později vzniklá soutěž 
Gratias Tibi, mohutně podporovaná 
Českou televizí a řadou známých a vá-
žených institucí, se tak trochu inspiro-
vala i námi.

Uplynulý ročník soutěže Brána 
k druhým, jehož závěrečné setkání 
bylo tradičně v Národním technickém 
muzeu 17. ledna 2020, byl unikátní 
hned v několika směrech. 
Tentokrát se ho totiž zúčastnilo 
78 týmů. To je už srovnatelné s po-
čtem nominací právě pro zmíněnou 
Gratias Tibi. Obdivuhodná byla 
i pestrost týmů. Školy zastupovaly 
týmy žáků angažovaných v různých 
formách spolupráce s jinými organi-
zacemi, kroužcích nebo „minipod-
niky“ působících jak ve škole, tak 
mimo ni. Nechyběly týmy ze školních 
družin, klubů i středisek volného 
času. Typické spolky dětí a mládeže 
zastupoval pionýři, skauti, tomíci, 
mladí ochránci přírody, brontosauři, 
mladí hasiči nebo členové YMCA. 
Významně se tentokrát ozvaly i party 
vysokoškolských studentů. A k tomu 
všemu ještě přibyly týmy z dobrovol-
nických center či farních společenství 

chránit ptáky před nárazy do skel. 
Po domluvě s paní ředitelkou i s pa-
nem starostou polepili samolepkami 
dravců okna školy i skla autobusových 
zastávek. Dále se zapojili do Mladých 
reportérů pro životní prostředí. Nato-
čili reportáž o tom, jak chránili ptáčky, 
a dostali se až mezi pět finalistů 
národního kola.

5. skautský oddíl Pomněnky z Prahy
Děvčata z tohoto skautského oddílu 
připravila zábavný program pro děti 
v Klokánku, pravidelně pomáhají při 
Dnu proti rakovině. Děvčata také 
uklidila během tábora místní kostel 
i školku, pomáhala s úklidem v Krč-
ském lese a i tentokrát roznášela 
Betlémské světýlko, k čemuž se jim 
podařilo zlákat i kluky ze spřáteleného 
oddílu.

Mladí ochránci přírody Včelojedi 
Vlašim
Tito častí a úspěšní účastníci soutěže 
Brána k druhým tentokrát uspořádali 
pro veřejnost pět akcí, kde pomáhali 
zvířatům, představili místní stromy 
a rostliny nebo podpořili čtenářskou 
gramotnost. Dále zorganizovali závody 
pro rodiče s kočárky a orientačně-

mládeže. Neméně pestré bylo to, čím 
pomoc druhým naplňovaly. To bude 
lépe vidět při představení konkrétních 
týmů, které porota vybrala jako zvlášť 
inspirativní a zajímavé, a které teď 
stručně představíme.

Kategorie děti do 18 let

Dobrovolníci a táborníci YMCA Plzeň  
Kluci a holky z tohoto oddílu v rámci 
projektu Za českými krajany do Baná-
tu vytvořili a nechali vydat v nákladu 
200 kusů zpěvník nejznámějších 
českých lidových písní, který i opatřili 
padesáti krásnými ilustracemi. Celý 
náklad pak spolu se spoustou dalších 
darů zaslali pěti krajanským spolkům 
do srbské části Banátu.

Pionýrský oddíl Mláďata Zborovice 
na Kroměřížsku
Starší členové oddílu se dlouhodobě 
podílejí na přípravě a průběhu folko-
vých akcí. Účastní se jich jako organi-
zátoři i účinkující. V uplynulé sezoně 
se jednalo o festivaly celorepubliko-
vého rozsahu Folkový guláš, Dětská 
porta a Pod komínem.

Mladší Ekotým ZŠ J. V. Sládka Zbiroh
Mladší žáci Ekotýmu se rozhodli 

8. Brána  
k druhÝm 
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šifrovací hru pro veřejnost. Uklízeli 
město od odpadků, sbírali plody pro 
zvířata, opravili poničené odpadní 
koše a vyráběli pomůcky pro para-
ZOO.

Skautský oddíl Bantuové, Lanžhot
Tihle skauti z hranic se Slovenskem 
toho stihli opravdu hodně: 
• Sázení lip jako připomínku 100. vý-
ročí vzniku Československa 
• Slavnost světel – lampionový průvod 
andělů, čertů a Mikuláše městem se 
zpěvem koled 
• Zdobení stromečku pro zvířátka 
a přinesení Betlémského světla z břec-
lavského vlakového nádraží a jeho 
roznášení
• Celostátní Tříkrálovou sbírku 
• Akce pro přírodu Ukliďme Česko 
a čištění řeky Kyjovky od náletových 
dřevin a naplavenin.
• Spolupořádání akce Podzimní slav-
nost pro veřejnost. 
• Pietní akce na místním hřbitově 
u hrobů válečných veteránů, místních 
rodáků, kteří se aktivně zapojili do 
protinacistického odboje, například 
zapojením do důležité skupiny CLAY 
– EVA

Žáci dvou plzeňských základních škol 
s projektem Znakovka do škol
Tyto děti se ve spolupráci se Spolkem 
neslyšících Plzeň naučily pohádku ve 
znakovém jazyce a předvedly ji jak 
před svými vrstevníky z jiných základ-
ních škol v celkem šesti reprízách, tak 
na Mezinárodní dni neslyšících v Plzni.

Slabikář pro každého – děti pro děti; 
žáci ZŠ Kopřivnice – Lubina
V tomto projektu nejprve žáci této 
školy získali během Svačinkových dní 
finanční prostředky na nákup materi-
álního vybavení pro děti českých kra-
janů v Chorvatsku, kde je nedostatek 
učebnic, pracovních sešitů a jazykové-
ho materiálu v češtině. Následně pak 
při osobní návštěvě toto vše předávali 
a doplnili kulturním vystoupením.

Rodoklub – ZŠ Konečná Karlovy Vary
I Rodoklub patří k úspěšným účastní-
kům předchozích let soutěže Brána 
k druhým. A tentokrát se zvlášť vytáh-
li. Rodoklub, školní minipodnik složený 
ze žáků 5. B. Nejprve připravili na Noc 
s Andersenem pro mladší spolužáky 
z prvních až čtvrtých tříd Pohádkovou 
stezku. Zároveň vytvořili „kavárničku“ 

a z vydělaných peněz nakoupili knížky 
pro děti do dětské léčebny Mánes 
v Karlových Varech. Tam dostali knížku 
Šípkové Růženky naruby, kterou 
napsala maminka Terky. Ta do léčebny 
přijíždí pravidelně léčení s diabetem 1. 
typu. Mohli tak šířit informace o této 
nemoci mezi stejně staré děti, ale 
navíc další „kavárničkou“ podpořili 2. 
vydání této knihy

Kategorie dospělí

Výluka z.s. 
Členové tohoto spolku uspořádali sérii 
workshopů pro učitele a další pedago-
gy s cílem rozvinout jejich dovednosti 
a pomoci jim v seberozvoji – aby ze 
škol neodcházeli jen proto, že neumí 
správně pracovat se stresem. Pokročili 
také ve vývoji webu ZačniUČIT.cz, kte-
rý bude pomáhat s výběrem pedago-
gické kvalifikace, a připravili propa-
gační verzi tak.zacniucit.cz, která láká 
ostatní na učitelskou dráhu. Podařil 
se jim první běh učitelské komunity, 
která má umožnit sdílení a podporu 
učitelů mezi sebou.

Roverský kmen Tilia, Junák – český 
skaut, Brno
Sedmičlenná skupina těchto odrost-
lejších skautů a skautek se rozhodla 
prozkoumat a také opravit brněnské 
„kameny zmizelých“ – tedy nená-
padné památníky v dlažbě těm, kteří 
v Brně žili, ale byli odsud násilně od-
vlečeni. Nejčastěji šlo o naše židovské 
spoluobčany, ale nejen o ně.

Projekt Šance onkoláčkům – děvčata 
z nápravného zařízení Nové Sedlo
Děvčata vyráběla několik týdnů pro 
Nadační fond „Šance onkoláčkům“ 
různé předměty – například náušnice, 
hračky z korálků, pletené hračky, ruč-
ně šité hračky nebo vánoční dekorace. 
Předvánoční jarmark na podporu 
onkologicky a jinak vážně nemocných 
dětí získal z prodeje výrobků částku 
286.615 Kč. Neprodané věci našly své 

náruče v Klokáncích, dětských domo-
vech a v dětském oddělení Oblastní 
nemocnice v Příbrami. Současně 17 
děvčat darovalo culíky svých dlouhých 
vlasů k výrobě paruk pro onkologicky 
nemocné děti. 

Dobrovolníci z centra Ústí nad 
Labem
Tito mladí lidé zvládli řadu aktivit: 
1. Doučování potřebných dětí
2. Pravidelný měsíční úklid některých 
z míst v Ústí a k tomu ještě vydrhli 
schody na frekventovaném místě Ústí 
na Hraničáři
3. Osazení zanedbaných míst v Ústí 
květinami a pravidelnou péči o ně.
4. Zapojení mentálně postižených do 
organizování půlmaratónu
5. Laboratoř nápadů s romskou komu-
nitou, při které pro děti z vyloučené 
lokality Mojžíř v Ústí nad Labem byly 
připravené soutěže, přičemž aktivity 
vymýšleli a připravovali romští členo-
vé komunity. 

Klub mladých politologů – projekt 
Youth, Speak Up!
Členové tohoto spolku při VŠE Praha 
nejprve zjistili od svých vrstevníků, 
co by změnili, kdyby se na chvíli stali 
politiky. Vzniklo z toho 21 zajímavých 
nápadů, pod které se podepsali mladí 
politici ze sedmi parlamentních stran 
a mládežnické organizace. Tyto body 
přenesli na půdu Poslanecké sněmov-
ny, kde vytvořili zatím čtyři pracovní 
skupiny, které se snaží danou agendu 
převést v realitu Cílem je tyto body 
společně naplnit a dokázat, že politika 
se dá dělat i jinak – ve spolupráci 
s mladými lidmi, kteří by měli ovlivňo-
vat podobu světa, ve kterém budou 
právě oni žít. 

Studentský spolek Fakescape
Aktivita jeho členů spočívá ve vý-
voji akční hry, se kterou navštěvují 
střední a základní školy. Pro každý typ 
mají speciální verzi. Hra učí studen-
ty kritickému myšlení, ukazuje jim 
principy dezinformací a v závěrečné 
reflexi přináší návod, jak si informace 
ověřovat a bojovat proti dezinforma-
cím. Za necelý rok fungování navštívili 
více než 130 škol, 40 organizací a hru 
si zahrálo přes 11 tisíc hráčů.

Připravil Jiří Zajíc
foto Vlastimil Jura 

a Matěj Zíka

odjinud
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ze zahraničí

Spolek Brontosauři v Himálajích pomáhá v Malém 
Tibetu s výukou i s rozšiřováním místní školy ve vesnici 
Mulbekh. 
S dobrovolníky realizovali už dvě školní budovy – nové 
třídy a internát. Jsou solárně vytápěné, takže se v nich dá 
učit i v zimě. Vesnicí letos obchází strašidlo zvané Fyzikaaa. 
Vypadá prý takhle: 

Děti totiž podle zapomenuté učebnice fyziky dělají pokusy 
v kuchyních svých maminek, čímž je dohánějí k zoufalství. 
Nejvíc zlobí Dordžej. Tibetské maminky se přimlouvají: 
„Prosíme, přijeďte postavit dětem školní laboratoř!“

Dordžejova  
laboratoř    

Budova je rozestavěná od loňska, a Brontosauři shánějí ne-
jen finanční prostředky na vybavení laboratoří, ale i lektory 
na letní kurzy. Jedním z těch, kdo svou účast přislíbili, je Jiří 
Drahoš, bývalý předseda Akademie věd ČR.
Video najdete na http://www.brontosaurivhimalajich.cz/
ceska-veda-do-maleho-tibetu

Školu v Mulbekhu vede 
mladý pokrokový ředitel Tse-
wang Norboo, který pochází 
z vesnice, ale vystudoval da-
leko od domova. Chtěl, aby 
už nikdo z místních nemusel 
zažít tak krušné zkušenos-
ti, jako on. Proto se vrátil 
a chce postupně vybudovat 
velkou školu pro mnoho místních dětí a mladých lidí. Před 
lety také pozval první dobrovolníky...

V minulých letech děti ze školy v Mulbekhu trénovaly hokej 
s českými lektory. Přijel za nimi dokonce Dominik Hašek. 
„Loni v srpnu mi Norboo, ředitel naší školy, sdělil, že orga-
nizování hokeje chce nechat na komunitě. Ať prý ukážou, 
jak o hokej stojí. Oponoval jsem, že na hokej hodně lidí da-
rovalo peníze a že můžeme ztratit jejich důvěru... Norboo 
se ale nenechal mými argumenty zviklat a trval na svém, 
čímž mě naštval a uvedl v obavy,“ vzpomíná Jiří Sázel, ředi-
tel Brontosaurů v Himálajích.
Výuka hokeje ve škole se zkomplikovala. Studna, doposud 
považovaná za bezednou, neunesla velkou spotřebu vody 
na ledovou plochu. Proto se tamní vláda zavázala, že vybu-
duje hřiště u řeky, ale nikdo nic neudělal. Čas běžel, nic se 
nedělo. Už to vypadalo, že hokej bude neúspěšný.  
Nicméně začátkem prosince – na poslední chvíli, dokud 
ještě není ukrutná zima, vzali mladíci dění do svých rukou. 
Svépomocí a za vlastní peníze vybudovali provizorní hřiště 
u řeky. Rozhodli se, že budou trénovat tamní děti tak, jak 
se to naučili od českých trenérů v předchozích letech. 
Škola jim k tomu půjčí hokejové vybavení, popřípadě dá 
organizační doporučení.
„Hokej se podařilo úspěšně posunout dále od školy – hlou-
běji do tamní komunity. Sice tento rok bez trenérů z ČR, 
ale zase je vidět, že je zájem o hokej i bez nás. Jsme rádi, 
že i tuto zimu bude žít tamní komunita sportem,“ dodává 
Jiří Sázel.

Více informací i možnost podpořit tyto projekty najdete na
http://www.brontosaurivhimalajich.cz
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Lucie Charvátová
biatlonistka

Ano, myslím si, že je dobré 
vědět, co člověk sám od 
sebe může očekávat a jaké 
jsou jeho možnosti. Pro 
mě je důležité stát pevně 
nohama na zemi a nebýt 
přehnaný snílek, a proto si 
neprobádaný terén raději 
zmapuji předem, než abych 
se do věcí vrhala spontán-

anketa: Pouštíte se jen do věcí, u kterých jste si předem jisti, že je 
zvládnete?

ně a bezhlavě. Někomu se 
může zdát, že je to nudný 
život, mít naplánovaná 
rozhodnutí, ale není. Kolikrát 
se pouštím do věcí, kde 
není jistota úspěchu, o to 
poctivěji se ale snažím najít 
cestu k cíli, i kdyby mi někdo 
řekl, že jsem blázen. Veškerá 
svá rozhodnutí ale stavím na 
reálném základě, abych si 
opravdu ověřila, co je možné 
a co už ne. Nejdůležitější je 
znát sám sebe. U mě to platí 
jak ve sportu, tak ve studiu.

foto archiv L. Charvátové

Michal Tuška
fotograf volné přírody

Předně, kdy máte jistotu 
zvládnutí věci? Velmi často, 
i při vysoké pravděpodob-
nosti úspěchu, potřebujete 
i kousek štěstí. Pokud by 

tedy podmínka mého roz-
hodnutí měla být naprostá 
jistota, nepustím se téměř 
do ničeho. Obvykle tedy 
nejde o jistotu, ale  o pocit 
reálné šance. Také záleží na 
tom, o jak důležitou věc jde, 
jaké je riziko, a hlavně jaký 
bude dopad při neúspěchu. 
Pouštět se do vyloženého 
hazardu také není zrovna 
moc rozumné. Pokud se 
ovšem sejdou potřebné 
atributy – a těmi myslím: 
odhodlání, chuť a vůli něco 
dokázat, studium ke znalosti 
problematiky, schopnost 
přestát neúspěchy a vytrva-
lost – dokáže člověk neuvě-
řitelné věci. Na cestě k jejich 
dosažení můžete zažít oprav-
dový, plný život, posunovat 
hranice i objevovat nezná-
mé. Před mnoha roky jsem 
začal s horolezectvím,  poz-

60 000 slev ve 36 evropských zemích

...a nemusíš být student!WWW.EYCA.CZ

pro mládež od 5 do 30 let

cestovní pojištění od 190 Kč/rok

ději jsem se věnoval focení 
volně žijící zvěře a medvědů. 
Jsou to dvě hlavní cesty, 
na které jsem se pustil bez 
jistoty výsledku. Obě mi daly 
mnoho krásného. V jedné 
písničce se zpívá: „Touha je 
síla, takže přej si, co chceš“ 
– a tato síla dává ohromné 
možnosti...

foto archiv M. Tušky

Připravil Jiří Majer
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