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Co se vám vybaví, když se řekne 
hodnoty? Možná něco správného 
a pozitivního, něco, co lemuje 
pomyslnou cestu života každého z nás. 
Životní cesta má ale mnoho odboček 
a křižovatek, na kterých se musíme 
rozhodovat, kudy se vydat dál. 
Hodnoty udávají, jací jsme a jací chce-
me být. Kolikrát se vám však stalo, že 
jste svoje vlastní hodnoty zradili? Je 
pro vás v životě důležitá poctivost, ale 
přeci jen jste si na písemku ve škole 
vzali tahák. Možná jste někdy obelhali 
rodiče nebo vlastní děti, přitom je pro 
vás rodina na prvním místě. A v tom 
to právě je. Hodnota v našem životě je 
ideálem, kterého ne vždy dosahujeme, 
a ne vždy se jím stoprocentně řídíme. 
Občas se dostáváme do situací, kdy se 
naše vlastní hodnoty střetávají, a my 
čelíme dilematu, kudy dál.  Hodnota 
může být pro někoho vrtkavá a je při-
rozené, pokud se během života změní. 
Stejně jako se měníme my sami. Ve 
dvaceti jste možná toužili po ohromné 
nezávislosti a cestování, hlavní bylo 
nevázat se a cítit svobodu v každém 
svém kroku. Zodpovědnost za jiného 
člověka se zdála nemyslitelná. Později 
jste možná dospěli k tomu, že závazky 

nejsou jen koulí u nohy, ale vlastně 
je to něco, co chcete. Zodpovědnost 
za jiného člověka už přestala být tak 
děsivá, ale naopak jste po ní začali 
toužit. Anebo taky ne. Nespoutané 
mládí a pozdější ukotvení u rodinného 
krbu naplňuje stereotypní představu 
toho, co je pro člověka důležité v růz-
ných fázích života. Možná to máte celé 
jinak. Třeba je pro vás nespoutanost 
stéle stejně důležitá v padesáti jako 
ve dvaceti a závazky nechcete. A to 
je v pohodě. Často se totiž můžeme 
dostat do situací, kdy je nám vtlouká-
váno do hlavy, čeho bychom měli chtít 
v životě dosahovat. Proto, abychom 
naplnili čísi představy o tom, co je 
v lidském životě skutečně hodnotné. 
Každý má ale právo chtít od života 
něco jiného a mít svobodnou vůli.
Co jsem tím vším chtěla říct? Vaše 
hodnoty nejsou ty jediné správné. 
Každý může mít svoje vlastní touhy, 
svoji představu o ideálech. Ve výsledku 
je na každém z nás rozhodnout se, co 
je pro nás v životě důležité a kudy se 
na další křižovatce vydáme dál.

Nela Andresová, ČRDM
ilustrační foto Kamil Hromádka, PŠL

úvodník

Hodnotový azimut

Zpravodaj ČRDM 
o výchově a využití 
volného času 
dětí a mládeže

Registrace 
Ministerstvem 
kultury: MK ČR 8135
Tematická skupina 13/A8, 
ISSN 1212 – 5016
Podávání novinových zásilek 
povoleno Českou poštou, s.p., 
odštěpný závod Přeprava,
č.j. 1259 / 99 ze dne 29. 3. 1999

Redakce: 
Jiří Majer – vedoucí redaktor
Adresa redakce: 
Česká rada dětí a mládeže,
Senovážné náměstí 977/24, 
110 00 Praha 1
tel.: 211 222 870
e-mail: archa@crdm.cz
IČO: 68379439
Grafická úprava, sazba a lito
Michala K. Rocmanová, akad. mal.
Tiskne REFOS, Praha

22. ročník
Toto číslo vyšlo v prosinci 2020.

Fotografie z archivu ČRDM 
a jejích členských organizací.

Foto na titulní straně Kamil 
Hromádka, Prázdninová škola 
Lipnice

Zpravodaj Archa je nekomerční 
tiskovinou, která není určena 
k prodeji. Tisk zpravodaje finančně 
podpořilo Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy.

Podrobné informace ke zpravodaji 
Archa: http://crdm.cz/archa



3

zjisti, 
co v tobě 
opravdu je 

Odvaha, odolnost, odpovědnost. 
Tři vlastnosti. Outward Bound (OB), 
Prázdninová škola Lipnice (PŠL). Dvě 
organizace, které jedno jsou. Odvaha 
realizovat svoje plány a odhodlání. 
Odolnost k překonání překážek, které 
při tom vyvstanou. Odpovědnost vůči 
sobě i vůči okolí, za to, co jsem udělal, 
i za to, co jsem neudělal. Mezinárodní 
hnutí, které spojuje organizace na pěti 
kontinentech se stejným cílem – rozvoj 
účastníků v přírodě a pomocí reálných 
výzev. Metodické centrum zážitkové 
pedagogiky, které zná každý, kdo se 
v České republice jen trochu pohybuje 
ve světě hry a rozvoje.

Málokdo však ví, jak moc jsou tyto tři 
vlastnosti a dvě organizace propojeny. 
Největší důkazy mohou vnímat účast-
níci kurzů řady Outward Bound, které 
v PŠL před dvěma roky vznikly. Všechny 
probíhají v přírodě, kde si účastníci 
každý večer znovu staví místo na spaní, 
vaří společnou večeři a každé ráno balí 
batohy, aby společně ve skupině překo-
nali překážky dalšího dne. Na kurzech 
se nesetkáte s „typickými lipnickými 
programy“ s velkými aranžmá, hudbou 

a převleky. Kurzy jsou jen o vás, lidech 
kolem vás a přírodě. O vaší vlastní moti-
vaci rozvíjet se a posouvat. 
Vyčerpání zde nezažijete při běhu ve 
dvojici skrze náročný terén, při kterém 
budete zastupovat nějaký národ, budou 
vás povzbuzovat a promítat záběry 
ze závodu dataprojektorem na stěnu 
lomu. Vyčerpání zde přijde po celém 
dni (dvou, třech) na lodi či s batohem 
na zádech, za deště, v zimě, při stavbě 
bivaku již potmě. Když na klasickém kur-
zu PŠL selžete, vzdáte závod – nevyhra-
jete, možná zklamete svůj tým. A něco 
se z toho naučíte. Když selžete na kurzu 
řady OB – zaplatíte za to přinejmenším 
nepohodlím. Důsledky zde pocítíte 
takřka fyzicky a okamžitě. Objevíte zase 
více opravdového sebe sama i to, jak 
na podobné chvíle reagujete. Zároveň 
zjistíte, že se máte o koho opřít, že je tu 

naše téma

někdo, kdo vám podá pomocnou ruku, 
pomůže s batohem nebo povzbudí. Při-
jde na řadu soucítění s druhými, důvěra 
i nezbytná spolupráce. 

Nyní nás čeká sezóna zimních kurzů, 
kde se za každou chybu platí. Zimní kur-
zy jsou z tohoto hlediska nejnáročnější. 
Pakliže chyba (zanedbání něčeho) v létě 
znamená nepohodlí, pochybení v zimě 
může znamenat zdravotní problém 
a ukončení kurzu. Proto dokončit zimní 
kurz je výzvou i pro zkušené. Zimní 
kurz ukáže, co v Tobě opravdu je. Máš 
odvahu vyjít s námi do zimy? Jsi dost 
odolný/á abys to zvládl/a? Zvládneš při-
jmout okamžitou odpovědnost za svoje 
rozhodnutí a za to, co děláš? Váháš 
s odpověďmi, ale rád bys je znal/a?
Ačkoli příroda v kombinaci se zimními 
měsíci dokáže být drsná, instruktoři 
Outward Bound CZ jsou na kurzu proto, 
aby dodali účastníkům dovednosti 
a pomohli se zvládnutím obtíží, které 
putování a sebeobsluha v zimě přiná-
ší. Naším cílem není poslat účastníky 
s nezdarem domů, ale nechat je projít 
si zvládnutelnými obtížemi, které je 
posílí. Které jim dodají odvahu, udělají 
je odolnějšími a odpovědnějšími. Takoví 
se vrací z Winter Challenge!

Karel „Charlie“ Štefl a Světla Vaštová
www.psl.cz, 

www.outwardbound.cz 
foto Z. Beneš a Kamil Hromádka
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naše téma

pomáHej
srdcem 

Každý spolek má nějakou podstatu své činnosti. Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska (SHČMS) má čtyři základ-
ní oblasti, které si stanovilo za své cíle. 
Jednou z nich je práce s dětmi a mládeží. Kouzlo prá-
ce s mladými hasiči – „hasičaty“ – tkví v tom, že si děti 
a mládež mohou vybrat ze širokého spektra mimoškolních 
aktivit. Od sportu přes vzdělávání v oblasti požární ochra-
ny, záchranářství a první pomoci až po bohaté zážitky 
v přírodě na výletech, víkendovkách a táborech. Do všech 
těchto činností se promítá dobrovolnictví. 
Dospělí dobrovolní a profesionální hasiči jsou vzorem pro 
kluky a holky, kteří přicházejí jako malí špunti na hasičák. 
Pomáhají a učí se. Přirozeně, neformálně. Když někde hoří 
nebo jsou povodně, obdivují své větší kamarády, chtějí být 
jako oni.
Ta nejdůležitější hodnota našeho snažení se odráží již v na-
šem názvu – dobrovolní hasiči. Pracujeme dobrovolně, ve 
svém volném čase. A našim hlavním cílem je motivovat i ty 
malé k dobrovolné práci pro veřejnost, k pomoci bližnímu, 
k odvaze a obětavosti, k vzájemné spolupráci a kamarád-
ství.
Pojďme se podívat do jednoho výrazného hasičského 
sboru na Nymbursku. Do sboru starého 134 let, do sboru, 
který má 138 členů a jehož činnost je vskutku bohatá, do 
Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Písková Lhota.
Kolektiv mladých hasičů zde čítá 56 členů a stará se o ně 
osm vedoucích a instruktorů. Je až k nevíře, jak tento sbor 
funguje! Kromě kolektivu mladých hasičů zde pracuje po-
četný a velmi úspěšný sportovní oddíl. Vedle toho hasičata 
absolvují množství vzdělávacích aktivit, jezdí na zimní i letní 
tábor, organizují ve své obci akce pro veřejnost. 
Ještě dávno před koronavirovou krizí byly děti z tohoto 
sboru zvyklé nějakým způsobem pomáhat. Například 
vyrábět a pak roznášet radost v podobě vánočních přání 

všem domácnostem v obci či tvořit dárečky pro seniory. 
Samozřejmostí je, že ti větší pomáhají mladším, a to i nad 
rámec pravidelných schůzek. Sbor také pořádá dětský den 
– Soptík race nebo mikulášskou veselici – a program pro 
příchozí děti tu vedou právě mladí členové sboru. Letos 
v srpnu zorganizovali jako jeden z mála sborů tzv. vzdělá-
vací dny pro mladé hasiče, které měly za cíl naladit děti 
na školní docházku, a zejména eliminovat vzdělanostní 
dopady covidové krize. Tradičně se tu zapojují do celore-
publikových dobrovolnických akcí – 72 hodin a Den boje 
proti rakovině. 

A v době koronakrize? Celý sbor se na jaře vrhl do pomoci 
ve všech možných podobách – od výroby štítů, šití roušek, 
dezinfekce veřejných prostor až po pomoc seniorům v obci 
nebo natáčení motivačních videí do projektu Společník. 
Ani v podzimní koronavirové vlně místní hasiči nezahálejí. 
Skupina dobrovolníků ochrany obyvatelstva při SDH Pís-
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Cena Karla veliKéHo  2021

Jsem optimistka, chci vidět slunce na konci tunelu. A pro-
to si v této, pro každého z nás nelehké době hledám 
paprsky, které se stanou mým sluníčkem.
Jeden paprsek jsem našla před pár dny zcela nečekaně. 
Přišel mi na první pohled obyčejný e-mail. Jenže nebyl 
obyčejný, byl to paprsek. Mladá studentka Pavča, dobro-
volná hasička, mi píše, že bude pomáhat ve zdravotnictví… 
Nic zvláštního v dnešní době. Ale… Pavča, aniž by tušila, mi 
poslala spoustu dalších paprsků.

Jsem dobrovolnou hasičkou od 6 let. Dobrovolnictví je pro 
mě celoživotní poslání, služba veřejnosti. A právě nyní, 
když nás všechny sužuje neznámá a náročná svízel jménem 
covid-19 mi dochází, jak moc jsem na svou volbu hrdá…
Jsem hrdá na „všechny dobráky“, kteří pomáhají ve svých 
obcích a městech, svým blízkým a všem těm, kdo to 
potřebují. Každý dle svých možností a schopností. Jsou vás 
tisíce a pro mě jste slunečními paprsky na konci temného 
tunelu.
DÍKY VÁM ZA TO!
V mém mateřském sboru a ve stovkách dalších v celé zemi 
šijete roušky, tisknete štíty, dezinfikuje, jste nablízku souse-
dům, krotíte vodu, když uteče ze svého koryta, letáčkujete, 
pomáháte v sociálních službách, motivujete děti a mládež 
k udržení fyzické zdatnosti a kamarádství... Je toho moc, 
nemám šanci to popsat. Vždyť ani nemusím, mohu se jen 
poklonit a vyzdvihnout naše hodnoty jako je spolupráce, 
nezištná pomoc, odvaha a odhodlání.
Je mi ctí být jednou z vás.
Přeji vám všem dostatek sil a zdraví, pro hledání toho 
vašeho slunce. Buďte prosím trpěliví a odpovědní, nejen 
k bližnímu svému, ale zejména sami k sobě.
Jsme tým, jsme komunita a společně to zvládneme!

Monika Němečková, náměstkyně starosty
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Paprsky 
naděje 

naše téma
 Ahoj Moni,
přihlásila jsem se na kurz dobrovolného zdravotnic-
kého personálu.
Chci teď pomáhat v naší okresní nemocnici a přidaly 
se ke mně holky z našeho SDH, které na kurz teprve 
půjdou.
Ale píšu ti hlavně proto, že už mám kurz u Červené-
ho kříže za sebou a byla jsem moc ráda, když jsem 
mohla uplatnit znalosti a dovednosti z letní školy. 
Lektoři mě moc chválili a ptali se, kdo mě učil. Tak 
jsem řekla, že jsem před třemi lety byla na hasičské 
letní škole instruktorů.
Tímto bych vám všem z lišárny chtěla ještě jednou za 
vše, co jste nás naučili, poděkovat.
Dali jste nám odvahu a motivaci nebát se pomáhat, 
když je potřeba. A teď to potřeba je.
Moc vám děkuji.
      Pavča

ková Lhota organizuje a nabízí obyvatelům obce rozmani-
tou pomoc. Hasičata roznesla připravené letáky s jasnou 
nabídkou pomoci s nákupy, s venčením psů, s tříděním 
a vynášením odpadu nebo s přípravou na vánoční svátky.
Zkrátka – v krizi i mimo ni směřují všechny aktivity sboru 
k tomu, že děti vnímají dobrovolnictví a pomoc bližním 
naprosto přirozeně, a to je ten nevzácnější vklad do jejich 
rozvoje!

Jaroslava Čečrdlová
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Je vám mezi 16 a 30 lety? Pracujete 
na projektu s evropským rozměrem? 
Přihlaste se do soutěže o Cenu Karla 
Velikého! Můžete získat finanční 
podporu až 7 500 eur.
Ocenění nesoucí jméno Karla Veliké-
ho, slavného středověkého panov-
níka, který spojil velkou část Evropy 
a podporoval vzdělanost, udílí každo-

ročně Evropský parlament a Nadace 
Mezinárodní ceny Karla Velikého 
v Cáchách mladým lidem od 16 do 
30 let. Přihlášky můžete posílat do 
31. ledna 2021.
Informace o podmínkách účasti a re-
gistraci najdete na stránkách 
https://www.europarl.europa.eu/
charlemagneyouthprize/cs
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Osmnáct oddílů po celé České re-
publice prodávalo v září svítící zubní 
kartáčky, hrací karty, kulaté peněžen-
ky a papírová tykadla. 
I přesto, že oddíly už během sbírky 
hlásily, že odměny tolik „nejdou“ 
oproti předchozím rokům, podařilo se 
do pokladniček nasbírat dohromady 
krásných 264 190 Kč. Je to zase o kousek více než loni. 
Nezáleží na tom, kolik který oddíl vybral, děkujeme všem 
oddílům, které Světlušce (a obecně i jiným charitám) fandí 
a věnují jim část své činnosti. 
A zvláště i v tento podivný rok. 
Velké díky vám všem. 

Anežka Klabanová

Veverci sbírali pro Světlušku

Již třetí rok jsme se zapojili do sbírkových dní Světluška. 
I v této nelehké době se nás sešlo mnoho. Měli jsme čtyři 

Tomíci pro 
světluŠKu

směny, během nich jsme prodávali všemožné předměty 
a největší úspěch měly báječné svítící kartáčky. Vybrali 
jsme přesně 9128 Kč. Akci jsme si moc užili a jsme rádi, že 
jsme mohli pomoct.

Johča Jehlan Kolářová, TOM Veverk

Spolupráce tomíků s Nadačním fondem Českého rozhla-
su v číslech

Zalovíte v paměti, kdy tomíci vlastně začali pomáhat Na-
dačnímu fondu se sbírkou pro Světlušku? A dokážete od-
hadnout, kolik se oddílům podařilo vybrat celkem peněz?

Tady je pár zajímavých čísel: 

• Tomíci sbírají již neuvěřitelných sedm let, od roku 2014. 
• Sedm statečných nevynechalo ani jeden rok! Jsou to 
oddíly TOM Maracaibo, TOM Tuři, TOM 
Chippewa, TOM Dakoti, TOM Oftalmo, TOM 
Robinsoni a TOM Otrokovice. Těmto sedmi 
oddílům se podařilo za sedm let nasbírat 
skvělých 689 647 Kč!
• Pouze jednou jedinkrát sbírku vynechali 
TOM Pawnee a TOM Kadao.
• Celkem si svěluškování vyzkoušelo 27 
oddílů.
• Do ulic na pomoc Světlušce se během sedmi let vypravily 
tyto další oddíly: TOM S. T. A. N., TOM Arachné, TOM 
Zlaté šípy, TOM Lysáci, TOM Sihasapa, TOM Sluníčka, TOM 
Stopa, TOM Trilobit, TOM Divočáci, TOM Práčata, TOM 
Rokytná, TOM Lesani, TOM Zálesáci, TOM Veverk, TOM 
Pěšinky, TOM Kamínek, TOM Sedmička a TOM Kulíšci.
• A jedno neuvěřitelné číslo na konec: 1 598 783 Kč je 
celková částka, která se všem oddílům za sedm let 
podařila vybrat.
Klobouk dolů, tomíci!

(ústř)

Tomíci pomáhali nočním běžcům v Ostravě

Všechno to začalo dotazem – chcete být dobrovolníky 
v Běhu pro Světlušku? No jasně! Posbírali jsme pár dosta-
tečně starých nadšenců a připojili jsme se k jiným ostrav-
ským tomíkům v dobré věci.
Nadační Noční běh pro Světlušku je jedinečnou běžeckou 
událostí roku, při které nejde o čas, ale o zážitek, a také 
o chuť pomáhat. Všichni účastníci totiž svým startovným 
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Pozdrav od ředitelky Nadačního fondu ČRo

Vy, naši milí tomíci, jste letos vlastně zachránili Sbírkové 
dny Světlušky. Věděli jsme, že přijdeme v důsledku zavření 
škol a mimořádných opatření o velkou část dobrovolníků.
Pomohli jste nám i jako dobrovolníci na bězích a postarali 
se, aby nikdo neztratil správný směr. Děkujeme, jsme na 
naše partnerství hrdí. A nezapomeňte, že kdykoliv byste 
potřebovali, máte za zády Světlušku připravenou pomoci.

Gabriela Drastichová  
ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

Přehled tomíckých oddílů, které letos sbíraly: 

TOM Arachné Praha, TOM Dakoti Česká Lípa, TOM Chip-
pewa Česká Lípa, TOM Kamínek Chropyně, TOM Kadao 
Opava, TOM Kulíšci Roztoky, TOM Maracaibo Třinec, TOM 
Oftalmo Brno, TOM 1412 a 1419 Otrokovice, TOM Pawnee 
Bystřice pod Hostýnem, TOM Pěšinky a Ostříži Hradec 
Králové, TOM Práčata Rapšach, TOM Robinsoni Poděbra-
dy, TOM Rokytná Brno, TOM Sedmička Ostrava, TOM Tuři 
Olomouc, TOM Veverk Brandýs nad Labem, TOM Zlaté šípy 
Valašské Meziříčí.

Připravila Zuzana Antošová
Asociace TOM

naše téma

přispívají v plné výši na pomoc lidem se zrakovým postiže-
ním. Běh se tradičně pořádá ve velkých městech, jako je 
Praha, Brno, Jihlava, Plzeň či Olomouc.
Ostrava tento běh hostila poprvé a jako jediná nabízí pro 
konání události historickou industriální zónu Dolní oblasti 
Vítkovic. Díky tomu běh jistě získal na zajímavosti. Ne
každému se podaří v naprosté tmě (Vítkovice zhasly všech-
na světla!) probíhat mezi giganty vysokých pecí, obklopen 
hejnem nadšenců s čelovkami na hlavě.
My, tomíci, jsme pomáhali, kde se dalo. Někteří dělali 
směrníky, aby se nám ten roj světlušek někam nezaběhl. 
Jiní dělali zázemí tak, aby se sportovci měli kde převléct, 
popř. si uschovat věci. Další pracovali na registraci bě-
huchtivých světlušek a světlušáků, jiní prodávali dárkové 
předměty, které byly moc krásné a některé byly vyrobeny 
nevidomými.

Když se roj světlušek rozeběhl, byl to skutečně překrásný 
pohled. Dolní oblastí zněly tóny motivační Rambo hudby, 
která rozproudila krev snad každému.
Myslím, že mluvím za všechny, když slíbím, že se příští rok 
akce rádi znovu zúčastníme a staneme se součástí dobré 
věci s dobrým úmyslem. Neboť to byl krásný zážitek se 
spoustou milých lidí.

Petra Bílá, TOM Průzkumník, Ostrava
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Už dvacet let pracuji jako dobrovolník s dětmi v Duze 
– sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a re-
cesi. Organizuji každý rok akce pro několik stovek dětí, 
stanovuji jejich programovou náplň, pomáhám se starat 
o technickou údržbu největšího táborového areálu Duhy 
v Miřetíně u Skutče, a čím dál tím víc se věnuji výchově 
mladých dobrovolníků ve 
věku 15–26 let, kteří pra-
cují s našimi dětmi. Při 
všech těchto aktivitách 
má pro mě veliký význam 
práce se vzory a hodnotami.

Když se mladých začínajících instruktorů ptám, k čemu děti 
v naší dužině vedeme, co našim svěřencům vlastně před-
kládáme a jaké hodnoty preferujeme, tak většinu z nich 
moje otázka překvapí. Nikdy se nad tím příliš nezamýšleli. 
Chodí si hrát s dětmi a baví je to. Ti zkušenější už to vidí 
jinak. Učíme děti si hrát, komunikovat, chovat se fair play. 
Učíme je určitě i dospívat, obstát nějak v našem nejedno-
duchém světě. Učíme je také ohleduplnosti, týmovému 
duchu, loajalitě a tomu, jak se chovat v přírodě a k přírodě, 
abychom v ní dokázali přežít bez technických vymožeností 
a při běžném životě si ji zcela nezničili.
Na Zemi jsme jen na chvíli na návštěvě, ale co zbude 
po nás, s tím se příroda může potýkat ještě roky či celá 
staletí. V neposlední řadě je také učíme předávat dalším 
generacím hodnoty lidství a humanismu, které se tak 
zoufale z našeho světa vytrácejí.
Jednoduše napsáno, ale pod těmito několika řádky se 
skrývají neskutečně hluboké výzvy. Výzvy nejen pro lidi, 
kteří se snaží pracovat s mládeží, ale obávám se, že už jde 
o výzvy týkající se celé naší společnosti a jejího směřová-
ní. Žijeme v době, ze které se nějak plíživě a neviditelně 
vytrácí smysl jakéhokoliv našeho počínání, a především 
schopnost distinkce. Žijeme v době, ve které je jedno, jestli 
jdete do divadla v džínách nebo v saku a kravatě. V době, 
ve které lidé přestávají odlišovat, co je správné a co je 
špatné, protože jsme přece svobodní, můžeme si dělat, co 
chceme, a všechno je relativní. Proč žijeme v takové době?  
Protože jsme to dopustili. Svoboda by ale měla být, slovy 
našeho prvního pana prezidenta Tomáše Garrigua Masa-
ryka, aktem obrovské lidské zodpovědnosti. Být svobodný 
neznamená, že si každý může dělat, co chce. Být svobodný 
znamená být zodpovědný. Zodpovědný za to, kdo jsem 
a jaký jsem člověk, jak se chovám k ostatním lidem a jak 
přistupuji ke svému životu. A to především proto, že tím 
ovlivňuji nejen život svůj, ale také životy ostatních lidí. Na 
to bychom asi při našem poslání, kterým práce s dětmi 
je, neměli zapomínat. Je toho tolik, co bychom jim mohli 
předávat…
Pracovat v dnešní době s mladými lidmi je úkol nadmíru 

Svobodný  =  
zodpovědný   

těžký, pokud to člověk bere opravdu zodpovědně. Nejde 
jen o to si hrát s dětmi, učit je být kreativní a nabídnout 
jim nové a zajímavé alternativy trávení volného času. Jde 
také o to být vzorem. Umět se chovat jako vzor, obhájit si 
svá stanoviska, umět učit děti rozlišovat. Probouzet v nich 
cit k tomu, aby uměly vnímat a odlišovat, co je dobré a co 
je špatné, co je správné a co nesprávné. Rodina a škola, 
bohužel, v dnešní době v tomto ohledu často selhávají. Být 
vzorem také ale ve značné míře znamená mít schopnost 
nahlédnout vlastní chyby, přiznat vinu, umět se omluvit. 
Aby člověk mohl bez pýchy sobě vlastní takové hodnoty 
a schopnosti předávat, vyžaduje to velkou dávku pokory, 
sebereflexe a také zodpovědnosti a odvahy. V případě nás, 
kteří pracujeme s dětmi a mládeží, můžeme bez nadsázky 
říct, že máme v rukou jejich budoucí hodnotový systém, 
jejich postoje, jejich životy. A to opravdu stojí k zamyšlení.

„Být svobodný znamená být zodpovědný. I cesta může být cíl!“

Jak k tomu všemu mladé lidi a děti přivést? Jak tyto hod-
noty předávat? Jak děti naučit správně odlišovat, když i my 
dospělí často ztrácíme půdu pod nohama a děláme chyby? 
Jak děti namotivovat k tomu, aby pochopily, že příběh 
života (a vlastně i jakýkoliv jiný příběh, má-li být skutečně 
příběhem) má člověka především vybavit a ne za každou 
cenu pobavit? V dnešní době máme konkurenci opravdu 
nemalou. Máme tvrdé soupeře. Soutěžíme s moderními 
technologiemi, rychlými sociálními sítěmi, soutěžíme 
s počtem lajků, v posledních měsících i s covidem, který 
už tak poměrně velkou sociální izolaci mezi dětmi ještě 
více umocnil… Výčet by mohl být nekonečný. My nabízíme 
sebepoznání, uvědomění, dlouhou cestu a práci na sobě 
samých, objevování smyslů a významů, nabízíme „bytí spo-
lu“. A to se opravdu po pár kliknutích na klávesnici samo 
nedostaví a na obrazovce se jen tak neobjeví palec nahoru 
– že jste životní vítěz. Nabízíme četbu velmi tlusté knihy 
oproti třísekundovému stažení souboru na „flešku“. Navíc 
naši „čtenáři“ obsáhlé knihy neradi, protože jejich čtení je 
pomalé a zdlouhavé a oni jsou zvyklí mít všechno hned. 
Nejtěžší práci, říká se, má člověk vždycky sám se sebou. 
Pokud tedy opravdu chce. A tak nám všem, nejenom nám, 
kteří pracujeme celoročně s dětmi a mládeží, ze srdce pře-
ji, abychom chtěli, měli víru, naději a sílu vytrvat. Zkusme 
učit děti a dospívající být dobrými lidmi. Začněme každý 
sám u sebe, a to s velkou dávkou pokory a úcty k životu 
a k přírodě. Úkol to lehký není. Bude to jeden z těch těž-
ších. Ale je to výzva a při její realizaci můžeme udělat svět 
zase o něco lepším místem. Pro nás i pro naše děti. 

Jana Chladová, Duha Miřetín
foto Jiřina Doležalová
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naše téma / odjinud
a témata a čerpejte z nápadů iniciativy UČÍME SE VENKU. 
Pro menší děti s rodiči je tu program JDĚTE VEN. 
Inspiraci najdete na webech:
www.lesveskole.cz
www.ucimesevenku.cz
www.terezanet.cz

Dvě zásadní hodnoty TEREZY jsou:
• životní prostředí
• vzdělávání

5 hodnot, které jsou pro naši práci nejdůležitější: 

Iniciativa – Můžeme se rozkrájet
Všichni spoluvytváříme svět, ve kterém žijeme. Máme 
odhodlání rozvíjet sami sebe a inspirovat svou činností 
ostatní. Podporujeme druhé v tom, aby dokázali měnit 
svět kolem sebe k lepšímu. 

Poctivost – Nejlépe, jak umíme
Věříme tomu, co děláme. To, co děláme, se snažíme dělat 
co nejkvalitněji. Sami či s pomocí druhých reflektujeme, 
zda se nám to daří. Cítíme odpovědnost za úspěchy i neú-
spěchy. 

Otevřenost – Máme hlavy i oči otevřené
Jsme otevřeni novým informacím, jiným názorům i kritice. 
Vítáme nové myšlenky a zároveň je sami přinášíme. Rádi 
necháváme ostatní nahlédnout do toho, co se v TEREZE 
zrovna „vaří“, a jak se hospodaří. 

Respekt – Pro nás je respekt deníkem
Respektujeme individualitu každého člověka, jeho potřeby, 
možnosti, názory i postoje. Ctíme svobodu rozhodování 
jednotlivce. Podporujeme respektující prostředí ve vzdělá-
vání. 

Spolupráce – Společně dokážeme více než sami
Pracujeme týmově a vzájemně se podporujeme. Nabízíme 
lidem možnost podílet se na dalším směřování organiza-
ce. Věříme ve schopnosti a potenciál druhých. Vytváříme 
partnerství pro naplnění naší vize. 

text a foto 
Vzdělávací centrum TEREZA

tereza  
a její hodnoty

Vzdělávací centrum TEREZA dlouhodobě propaguje 
pobyt dětí venku, učení v přírodě a objevování přírody 
dětmi. Připravuje a vydává k tomu pracovní materiály, 
příručky i inspiraci na webech.

Vzdělávací centrum TEREZA stojí mimo jiné za iniciativou 
UČÍME SE VENKU.
Letos na jaře jsme řešili rozhodnutí MŠMT, ze kterého 
vyplývalo, že školám tehdy nebylo doporučováno, aby děti 
během výuky chodily ven. „Z toho důvodu se sepisovala 
i petice Rozšíření pravidel pro zahájení školy o výuku v pří-
rodě a za TEREZU jsme ve spolupráci s Českou radou dětí 
a mládeže, Lipkou a Chaloupkami napsali dopis MŠMT, ve 
kterém jsme žádali o úpravu. Nyní se situace obrací a také 
na ministerstvu uznávají, že výuka venku prospěje dětem 
i učitelům,“ komentuje Justina Danišová z TEREZY.  

MŠMT vydalo koncem září 2020 Metodické doporučení 
pro vzdělávání distančním způsobem. Z něho vyplývá 
doporučení učit se také venku, což je prospěšnější pro 
děti i pedagogy: „Při prezenční výuce je vhodné, pokud 
to lze, zařazovat vzdělávací aktivity pořádané venku – na 
školní zahradě, hřišti, parku a okolí školy, kde nedochází ke 
kumulování více osob. Zde lze realizovat nejen projektovou 
výuku a činnosti v rámci výchovných předmětů, ale i někte-
ré běžné rozvrhové hodiny. Tato praxe významně snižuje 
epidemiologická rizika, zlepšuje celkovou zdravotní kondici, 
koncentraci a přispívá k well-beingu dětí/žáků/studentů 
i učitelů,“ vyplývá z doporučení, které najdete na webu 
https://www.edu.cz/

TIPY, JAK UČIT VENKU

Materiálů a pracovních listů k učení venku vzniká již celá 
řada. Můžete se zapojit do dlouhodobého projektu Les 
ve škole, kde jsou připravené metodiky pro každý ročník 
celé ZŠ. Nebo si vyberte aktivity pro jednotlivé předměty 
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Hodnotový kompas i pojítko

Představme si modelovou situaci. Třeba večerní nástup na 
táboře, kde vedoucí vyhlašuje výsledky odpoledního závodu. 
„Tak děti, nejlepší čas ze všech holek měla Míša, takže získá-
vá pět bodů za první místo.“ Děti tleskají, ale Míša se tváří 
rozpačitě. Najednou sebere odvahu a řekne. „Já se všem 
omlouvám, ale neměla bych vyhrát, zkrátila jsem si cestu 
přes les…“ 
Děti se tváří šokovaně, ale teď zase tleská vedoucí. „Klobouk 
dolů Míšo, sice jsi nevyhrála v závodě, ale rozhodně jsi vyhrá-
la sama nad sebou. Porušit pravidla je špatné, ale dokázat se 
přede všemi přiznat, tím sis získala můj obdiv.“

Všichni asi víme, že podobné věci se nestávají úplně často. 
Když k nim ale dojde, je to znamení, že dítě, které se k chybě 
či podvodu přizná, má silný vnitřní hodnotový kompas, díky 
kterému se dokáže snáz smířit s prohrou než s vlastním 
nečestným chováním. Pro pionýrského vedoucího to navíc 
znamená, že se zúročila snaha vštěpovat dětem (třeba 
i zlehka a nenápadně) Ideály Pionýra jako Pravda (čestná hra, 
upřímnost), Překonání (odvaha přiznat chybu) i Přátelství 
(odmítnutí nečestné výhody na úkor kamarádů).
Ideály Pionýra jsou základní hodnoty, které jsou vnitřním 
pojítkem všech – i když velmi rozmanitých – aktivit v pionýr-
ských oddílech. Nezáleží na tom, jestli jde o airsoft, ruko-
dělky nebo třeba pozorování zvířátek v přírodě. Ideály platí 
ve všech případech stejně. Neznamená to, že se snažíme 
o výchovu ideálních dětí, to není ani možné, ale nabízíme 
jim mety, ke kterým mohou směřovat, a vodítka, která jim 
pomáhají hledat správný směr v různých životních situacích. 
Zejména v těch složitých, jaké prožíváme například v posled-
ních měsících. 

ideály Pionýra Tyto zásady jsou jako ideály popsány v jednom z našich 
základních dokumentů – Programu Pionýra:

IDEálY PIONýRA

Paměť – Pionýr poznává dějiny svého národa i celého 
lidstva, chová v úctě tradice a historii.
Pomoc – Pionýr pomáhá ostatním nezištně a z přesvěd-
čení, je solidární, zastává se slabších.
Poznání – Pionýr si osvojuje vědění, znalosti a dovednos-
ti, poznává okolní svět i sám sebe.
Pravda – Pionýr chrání pravdu, je spravedlivý, plní dané 
slovo a hraje fér.
Přátelství – Pionýr je přátelský a ohleduplný, naslouchá 
ostatním, umí spolupracovat.
Překonání – Pionýr se nebojí překážek, je statečný a ne-
podléhá pohodlnosti.
Příroda – Pionýr chrání život na Zemi, objevuje krásy 
přírody  a učí se žít v souladu s ní.

Co si za tím představit v praxi

Mít kompas a najít podle něj cestu jsou dvě úplně jiné věci, 
takže jak se vlastně ideály promítají do činnosti oddílů? 
Rozhodně je dobré, když je děti znají, ale vůbec není účelem 
umět Ideály recitovat jako básničku ani dosáhnout jakési 
cílové pásky a odškrtnout si „splněno“. Jak se tedy Ideály 
Pionýra promítají do reálné činnosti s dětmi? Zkusme si 
vyjmenovat pár příkladů. 
Tak třeba stezka odvahy či táborová noční hlídka se neobe-
jde bez Překonání, které se ale promítá také ve sportovních 
turnajích anebo v individuálním rozvoji dětí získávajících 
odbornosti.
Společný úklid klubovny nebo táborové základny je prvním 
krůčkem k Pomoci, stejně jako to, že společné vybavení 
na výpravách nosí hlavně větší děti a menší pomáhají jen 
s drobnostmi, na druhé straně je tenhle ideál naplňován 
velkými projekty jako Zdravá Pionýrská krev nebo zapojení 
do Českého dne proti rakovině.
Ideál Příroda se odráží ve zdánlivých drobnostech jako 
třídění odpadu v klubovnách, šetření energií i materiálem, 



11

naše téma
ale i v úklidových akcích ke Dni Země nebo v řadě dílčích 
projektů, se kterými se pionýrské skupiny a oddíly zapojují 
do projektu 72 hodin.
Výlet do muzea spojuje Poznání i Paměť, stejně jako největší 
pionýrská otevřená akce Ledová Praha. Paměť se projevu-
je například i ve vedení táborových a oddílových kronik, 
poznání je všudypřítomné v každé nové věci, kterou se děti 
dozvědí nebo vyzkoušejí.
Snaha naučit děti, aby dokázaly přiznat vlastní chybu, je 
jednou z mnoha tváří Ideálu Pravda, stejně jako princip fair 
play přítomný v každé hře.
A Přátelství? Na mysl přijdou třeba mezinárodní kontakty, 
tolerance a vstřícnost dětem s různými specifickými potře-
bami, ale to je vlastně jen nadstavba. Přátelství je především 
tím hlavním, co drží naše oddíly, a tím i celý Pionýr, pohro-
madě.

Ačkoli je to jen ochutnávka letem světem, 
myšlenka je snad jasná. Ideály Pionýra 
se mohou do činnosti promítat velmi 
nenápadně, přesto jsou ale pojítkem všech 
aktivit a podstatou toho, co se vedoucí 
snaží dát dětem do života. Slovy Programu 
Pionýra: „Veškerá činnost v Pionýru směřu-
je k výchově jednotlivce – od dítěte až k aktivnímu, slušnému 
a svobodnému člověku, který najde své místo ve společnosti 
a bude jejím platným občanem.“

Připravil Jakub Kořínek, Pionýr

letoŠní Ceny přístav   
předáme v lepších časech 

72 Hodin:  Projekty je možno 
realizovat až do KonCe roKuKrátCe  

z ČRDM 

Vzhledem k protiepidemickým vládním opatřením v ČR 
se předávání Cen Přístav, tradičních ocenění udělovaných 
ČRDM za nadstandardní podporu mimoškolní práce s dětmi 

a mládeží, letos neuskuteční. Slav-
nostní vyhlášení 19. ročníku je odlože-
no na příští rok. Organizátoři uvažují 
„o příjemném letním předávání cen 
pod širým nebem“…

Nicméně, nominace zůstavají ote-
vřeny. Své mimořádné podporovate-
le můžete poctít nominací. 
O podmínkách více na 
http://pristav.crdm.cz/

Vyhlášení nouzového stavu v ČR se dotklo i známé dob-
rovolnické akce 72 hodin. „Zaplavili jste nás proto logicky 
dotazy, co máte dělat/nedělat… Myslíme si, že důležitější než 
dodržení oficiálního termínu akce, tedy 15.–18. 10., je chuť 
a dobrá vůle někomu či něčemu pomáhat. 

Svůj projekt proto 
klidně zrealizujte 
kdykoliv do konce 
roku 2020,“ uvedli 
organizátoři akce 
na projektovém 
webu s tím, že není 
nutné projekty 
rušit a že „v této 
těžké době je 
dobrovolná pomoc 
potřebná víc než 
kdy jindy“… 

Další informa-
ce lze nalézt na 
www.72hodin.cz. 

C E N A
P Ř Í S T A V
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Projekt Hodnoty mladýCH

Zvládli jsme to ale na jedničku. 
Otěží projektu se na slovenské stra-
ně chopila zdatná posila Veronika 
Fishbone Vlčková a na české straně 
tým rozšířila mladá socioložka Nela 
Andresová. 
Takže to jsme zvládli. 

Ke střešním organizacím (ČRDM 
a RmS) přistoupilo osmnáct jejich 
(našich) členských organizací a spol-
ků a vysoutěžili jsme i tři agentury 
pomáhající technickému a odborné-
mu provedení výzkumu. Získali jsme 
i odborníky z Masarykovy univerzity 
a dalších pracovišť. 
Naše cesta nabrala rychlost a spád. 
Chystali jsme dotazníky a cesty, jak 

Zajímá vás, jak takový výzkum pro-
bíhá?

Je to jako jízda na horské dráze: 
začínáte s nějakou představou, párkrát 
se vám otočí svět vzhůru nohama, 
a i když si cestu užíváte, jste rádi, když 
skončí a vy máte co vyprávět. 

Na startu té naší horské dráhy – tedy 
výzkumu – byli Honza Husák z České 
rady dětí a mládeže (ČRDM) a Katka 
Čavojská z Rady mládeže Slovenska 
(RmS). Chvíli jsme jeli do kopce – 
projet vší tou byrokracií bez zastávky 
byla docela dřina. Kromě vědeckých 
konceptů a nastudování řady doku-
mentů jsme konečně připravili žádost 
o 141 stránkách a společně získali 
grantové financování z programu 
Erasmus+. A sotva se projekt začal 
realizovat, šla se Katka věnovat rodin-
ným záležitostem. 
No, a měňte si spolujezdce v rozjeté 
kabině…! 

je dostat k tisícům mladých lidí… 
Všechno šlo docela hladce. Než přišel 
březen. A s ním koronavirus. To je 
překvapení, že? 
Najednou bylo všechno jinak. Zastavili 
jsme se uprostřed. Začali jsme dotaz-
níky upravovat, abychom v nich zo-
hlednili současný stav s koronavirem, 
a přitom jsme nevěděli, jestli se vůbec 
dostaneme do cíle. Jestli nepůjdeme 
část cesty mimo tu horskou dráhu – 
totiž jestli budeme moci s mladými 
lidmi vést rozhovory i naživo a ne jen 
online, jak bylo (oboje) v plánu. 
Do toho se nám rozplynuly termíny 
– museli jsme kvůli nouzovému stavu 
posunout pilotní testování, nemohli 
jsme se spoléhat na dodržení domlu-
vených termínů, které se ze všech 
stran „rozvolňovaly“ a projekt pro nás 
nebyl jedinou prací. Z toho se nám 
nejednou zatočila hlava, ale nemohli 
jsme nechat vozík stát uprostřed 
dráhy.
Do světa jsme pustili tisíce online 

Co může dnešní generace mladých lidí přinést budoucnosti? Jak ji ovlivní? Jaké hodnoty si mladí lidé osvojili? 
Tyto zvídavé otázky stály na počátku unikátního výzkumu České rady dětí a mládeže, Rady mládeže Slovenska a 18 
jejich členských organizací. Není to obyčejný výzkum. Je to sonda do hlubin vědomí více než šesti tisíc lidí ve věku 
15–29 let v Česku a na Slovensku. A také do zakládajících a jiných dokumentů organizací, které s mladými lidmi pra-
cují, vychovávají je a pomáhají hodnoty mladých lidí dále formovat.

Charakteristika výzkumného výběru mladých lidí v Česku (vlevo) a na Slovensku (vpravo)
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dotazníků. Tisíc mladých lidí, které 
jsme oslovili přímo, nám odpovědělo 
na Slovensku a tisíc v Česku. S pomocí 
výzkumných agentur a jejich tazatel-
ských sítí desítky lidí mluvily s pěti sty 
mladými v Česku a dalšími pěti sty na 
Slovensku. Dalších více než 3000 mla-
dých lidí jsme oslovovali ve spolupráci 
s našimi partnerskými organizacemi 
dětí a mládeže. Nakonec celkem na 
naši pomyslnou horskou dráhu při-
stoupilo více než 6000 lidí! 
I pro ně byly naše otázky trochu jako 
cesta nahoru a dolů a někdy i jako ta-
jemný či strašidelný hrad. Na některé 
dotazy se jim vůbec nechtělo odpoví-
dat, některá témata pro ně byla příliš 
těžká nebo kontroverzní. Nebudeme 
zakrývat – bylo těžké je přesvědčit, 
aby se do výzkumu zapojili. Ale díky 

desítkám koordinátorů a možná i stov-
kám oddílových vedoucích, kteří věřili 
stejně jako my v důležitost našeho 
počínání, se to podařilo. Po cestě do 
strmého kopce jsme spolu vjeli klid-
nou jízdou do cíle. 
Máme spoustu informací o hodnotách 
mladých lidí. Postupně je budeme 
sdílet s účastníky i veřejností.
Kromě souhrnné publikace se vším 
zásadním, na co jsme přišli, připravu-
jeme také 18 reportů pro zapojené 
organizace, webovou interaktivní 
prezentaci, interaktivní aplikaci, aby 
se každý mohl „porovnat“ s ostatními 
vrstevníky, vzdělávací metodiku pro 
práci s hodnotami u mladých lidí, ko-
munikaci na sociálních sítích a s médii,  
a také dva odborné kulaté stoly a čes-
ko-slovenskou odbornou konferenci. 

Zkrátka, je na co se v následujících 
měsících těšit. 

Děkujeme

Za organizátory Výzkumu hodnot 
mladých lidí velmi děkujeme všem, 
kdo se do něj zapojili a přispěli k jeho 
úspěšnému průběhu. Poděkování 
patří všem tazatelům a odpovídajícím, 
agenturám i odborníkům, a na tomto 
místě hlavně všem lidem ve spolcích, 
resp. organizacích mládeže, kteří 
napnuli své síly, aby měl náš společný 
výzkum HODNOTU. Je to naše společ-
né dílo a výsledky jsou někdy opravdu 
překvapivé a jedinečné. Budeme rádi, 
když je budete sledovat s námi. 

Tým projektu Hodnoty mladých

politiKa očima mladé generace 
Občas možná slýcháte, že mladí lidé se o politiku nezajímají nebo že o ní nic nevědí a jsou pasivní. Myslíte si to také? 
Nebo vám to přijde jako nesmysl a zastáváte zcela opačné stanovisko? Ať už máte názor jakýkoliv, pojďte se teď ra-
ději podívat, jak to vidí samotní mladí lidé. Jaký mají zájem o politiku, komu věří a jak se zapojují do veřejného dění?

Česká rada dětí a mládeže společně se Slovenskou radou mládeže realizuje projekt Hodnoty mladých, jehož součástí je 
dotazníkové šetření na hodnotové orientace lidí ve věku 15–29 let. V rámci projektu byla zaměřena pozornost mimo 
jiné na politické otázky, participaci a důvěru ve veřejné instituce, kterým se bude věnovat tento článek. Zaměří se jak na 
výsledky za celou populaci mladých Čechů, tak i na odlišnosti v postojích mezi Čechy a Slováky a rozdíl mezi aktuálními 
i bývalými členy a nečleny zájmových organizací. 

Data ukazují, že téměř třetina mladých v České republice považuje volby za plýtvání časem a penězi, a dokonce tři čtvrti-
ny mladých Čechů mají pocit, že nedokážou ovlivnit politická rozhodnutí. Často se také domnívají, že jejich politické ná-
zory nestojí za to slyšet. Z těchto tvrzení je patrná především skepse a pocit marnosti, že jednotlivec nemůže nic změnit. 
Ostatně toto smýšlení je pro Českou republiku poměrně typické. 
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K politické participaci se mladí staví převážně pozitivně. Téměř dvě třetiny považují za důležité účastnit se každých voleb, 
zájem mají také o aktivity prospěšné pro obyvatele měst nebo vesnic. Nejvíc souhlasně se však kromě důležitosti tvrdé 
práce staví k tématu historie země a uchovávání kulturních památek a umění, z čehož je patrný patriotismus a úcta 
k zemi. Naopak do politických diskuzí a protestů se příliš nezapojují. Společenskou participaci považují členové zájmo-
vých organizací opět za důležitější než nečlenové.

Za pozornost také stojí politické aktivity, kterým se mladí lidé v České republice věnují. Okolo čtvrtiny mladých uvedlo, že 
za uplynulých 12 měsíců mají zkušenost s dobrovolnickou činností, podepsáním petice a návštěvou webových stránek 
politických stran nebo občanských organizací, které se zabývají společenskými nebo politickými tématy. Nejčastější akti-
vitou na tomto poli je však přeposílání odkazů, článků, hudby nebo videí s politickým tématem, s tím má zkušenost 34 % 
mladých. V politických aktivitách jsou také výrazně častěji aktivnější členové zájmových organizací. Například v otázce 
dobrovolnictví je rozdíl obrovský – zkušenost mezi aktuálními členy má 53 % a mezi bývalými členy 43 %, oproti nečle-
nům, kterých se této aktivity zúčastnilo pouze 20 %.
Co se týče důvěry v instituce, v České republice mladí hodně důvěřují armádě (74 %) a policii (70 %). Tento trend je 
ovšem podobný i v celé populaci, tedy i mezi staršími občany, a není tím žádnou raritou mladých lidí. Prezident Miloš Ze-
man a vláda ovšem velkou důvěru mladých nemají. Je zajímavé, že na Slovensku věří veřejným institucím ještě méně než 
u nás. Výjimkou je však prezidentka Zuzana Čaputová, které důvěřuje 70 % mladých Slováků, Miloši Zemanovi ale pouze 
36 % českých vrstevníků. To je téměř dvakrát méně. 

Závěrem lze říci, že výsledky nejsou nijak alarmující ani příliš pesimistické. Je však patrná nedůvěra mladých v sebe samé 
a to, že by mohli sami politickou situaci změnit. 
Členové zájmových organizací v tomto vycházejí o něco sebevědoměji, cítí větší vliv svého aktivního zájmu o politiku 
a důležitost společenské participace. 
Zájem mladých o společenská a politická témata je však patrný v celé generaci. Nejsou lhostejní k tomu, co se děje 
v České republice a cítí důležitost i v historii a kulturním dědictví.

Nela Andresová, analytická sekce ČRDM

Mladí Slováci jsou v tomto o něco sebevědomější. Mají pocit, že jejich vliv v oblasti politiky je větší, než to pociťují Češi. 
Častěji si myslí, že politice rozumějí a umějí formulovat své politické názory. Zároveň věří, že mohou ovlivnit politická 
rozhodnutí. Analýza také ukazuje, že členové zájmových organizací se staví k uvedeným výrokům souhlasně častěji než 
nečlenové. Mají především větší důvěru sami v sebe a své názory a vliv na politická rozhodnutí. 
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aneb Jak vidí mladí v Česku a na Slovensku přínos členství v organizacích dětí a mládeže? 

V rámci projektu Hodnoty mladých České rady dětí a mládeže a Rady mládeže Slovenska s podporou programu Eras-
mus+ jsme se ptali reprezentativních výběrů mladých lidí v Česku a na Slovensku na celou řadu věcí, se kterými Vás 
budeme postupně seznamovat. U mladých lidí, kteří mají zkušenost se členstvím v organizacích dětí a mládeže, jsme se 
také ptali, co jim členství v takové organizací dává či dávalo. V Česku jsme takových ve výběru měli 406 a na Slovensku 
281 z celkových 1508 v ČR a 1500 na Slovensku. 
Co mě osobně velmi překvapilo, je výsledek, který jsem opravdu nečekal a v zásadě jej shrnuje následující graf. Dívejte se 
zatím na červené (Česko) a modré (Slovensko) řádky, co Vás překvapí?
Abychom graf správně četli, ještě doplním, že čísla u jednotlivých hodnot jsou v procentech a respondenti si mohli vy-
brat ze dvou možností: tedy ANO a členství v organizaci jim něco v dané oblasti přineslo, a nebo NE, nepřineslo. 

Co asi hned upoutá, je prakticky odlišný pohled mladých v Česku a na Slovensku na to, co jim členství v organizacích dětí 
a mládeže přináší. Polovina ze všech se shodne, že jim členství v organizacích přináší zejména zábavu a odpočinek, což 
nás asi tolik ani nepřekvapí. Poté se už ale výsledky významně liší.
Mladí členové organizací na Slovensku uváděli výrazně více přínosů jako celek – výrazně více vybírali širší paletu přínosů 
a ve všech hodnocených oblastech také mladé členy z organizací v Česku předčí. 
V projektu jsme se ale ptali i reprezentativních menších výběrů ve 12 přímo zapojených organizacích, celkem 1100 mla-
dých se přes různé filtry dostalo až k této otázce a v grafu se jedná o ty zelené sloupce. Co Vás překvapí, když porovnáte 
všechny tři sloupce? 
Ano, výsledky statistiky se někdy mohou zdát trochu zvláštní J. 
Každopádně v příštím roce Vám přineseme kompletní analýzy toho, jak se mladí lidé v organizacích dětí a mládeže liší 
v hodnotách od celé jejich generace. Stručně, jasně, přehledně a s naší širší interpretací, máte se na co těšit.

Jan Husák, vedoucí analytické sekce ČRDM

GraF k zamyšlení
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Bleskem zoCeleni 

Chci vám vyprávět příběh, který se 
stal v srpnu letošního roku. 

Je 9 hodin ráno, krásné počasí, a děti 
z ozdravného tábora se připravují 
na celodenní výlet. Je nás 71 účast-
níků, z toho 14 epileptiků, čtyři se 
vzácnými onemocněními, 28 z dět-
ských domovů a Klokánků – většinou 
z romského etnika. Cílem výletu je 
rozhledna sv. Markéty blízko Janovic 
nad Úhlavou. 
Jde se do mírného kopce krásnou pří-
rodou, loukami a lesem. Já ale musím 
nejprve s vedoucí Hanou vyzvednout 
klíče od starosty vesnice Dlažov, kvůli 
odemknutí závory asi kilometr pod 
vrcholem, abych tam mohl projet 
pohotovostním vozidlem. Auto je 
nezbytné při každé aktivitě zdravotně 
znevýhodněných dětí. 
Vyhledávám pana starostu, vyzvedne-
me na obecním úřadě klíče, zatímco 
děti vesele cupitají do kopce. Je 
krásně, 23 stupňů, a my pokračujeme 
v jízdě – Hanka otevírá závoru a vyjíž-
díme poslední kilometr k cíli. 
Počasí se náhle začne kazit  a ano-
málie visí nad kopcem. Telefonicky 
se spojuji s vedoucími a skupinou 
dětí. Najednou Prásk! Prááásk! Blesky 
všude kolem a prudký studený déšť 
s kroupami. Rozhodnutí je jasné. Děti 
se obratem vracejí do nejbližší vesnice 
Běhařov. 

Telefonuji s lékařem Petrem a probírá-
me bezpečný a organizovaný přesun 
do vesnice. Za autem slyším sténání. 
Hanka leží na zemi, hlavou s kopce 
dolů, zvrací a je téměř v bezvědomí 
(jde o před-kolapsový stav způsobený 
vlivem geomagnetické anomálie spolu 
s rychlým  výstupem na rozhlednu). 
Mokrou a bezvládnou ji nemohu do-
stat do auta. Zázrakem se objevují dva 
mladí lidé, kteří mi pomohou (moc jim 
děkuji, neznám je, běželi dál). 
Sjíždím z rozhledny, promoklý a zkřeh-
lý zavírám bránu, v autě kolabující 
kolegyně. Komunikuji s Petrem o jejím 
stavu a pomoci, ale vzápětí ho již 
vidím stát u silnice. 
Když jsem asi dvacet metrů od něho… 
PRÁSK! – Rána jako z děla! Blesk 
uhodil  do stromu těsně vedle auta; 
v setině vteřiny bylo celé černé od 
špíny a bláta ze silnice a s drobnou 
prasklinou  na čelním skle. Zápach 
jako z pekla! 
Tlaková vlna odhodila Petra do pří-
kopu s kopřivami. Prý ho ani nepálily, 
i když byl jen v triku a kraťasech. (Pro 
zajímavost: později zjistil, že blesk 
deaktivoval jeho platební kartu.) 
Už se blíží děti, je jim zima, některé 
mají strach, ale vše probíhá bez pani-
ky a chaosu. 
A náhle znovu ZÁZRAK! 
Z vesnice vybíhá žena, blíží se k nám 
a volá: „Viděla jsem vás z domu, 

pojďte honem, otevřela jsem vám 
hospodu!“  
Všichni zabíháme dovnitř. Děti se 
třesou zimou, malé trochu pofňukáva-
jí, mají strach z bouřky, rachot hromů 
a svit blesků je vyděsil. Sundali jsme 
jim trička a otírali tělíčka. Hostinská, 
paní Majerová, stáhla všechny ubrusy 
ze stolu a děti do nich zabalila. Velcí 
pustili hudbu z mobilu, a abychom se 
zahřáli, všichni začali tancovat. A již 
bylo veseleji. Auty jsme pak navozili 
děti do tábora, kde nás čekal horký 
čaj, teplá hovězí polévka a kuřecí 
řízek. 
Vše dopadlo dobře. 
Hance se udělalo lépe, děti mají záži-
tek na celý život – a vedoucí dokázali 
svoji obětavost a zodpovědnost.
Když článek píši, přemýšlím, jak 
bychom v dnešní době potřebovali 
být „zoceleni bleskem“. Přemýšlím, 
že skoro třicet let pečuji o nemocné 
děti, co všechno jsem zažil a jaká je to 
zodpovědnost a starost. 

Uvědomuji si, jak mě dojímá, že 
„dobrý člověk ještě žije“…!  A pomůže 
ochránit velkou skupinu neznámých 
dětí před nebezpečím. 
A současně si i plně uvědomuji, že 
volnočasové aktivity jsou skutečně 
nejvýznamnějším prostředkem „inte-
grace“ a „inkluze“, zvláště mezi dětmi. 
Zdraví, nemocní, bohatí, chudí, bílí, 
žlutí, černí a jiní se učí v přirozených 
podmínkách spolu žít a navzájem si 
pomáhat. Uvědomuji si, že když je to 
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naše téma

Držitelé titulu Zlatý Ámos navrhují, 
aby v právě probíhajícím ročníku 
ankety byl zvolen kromě tradičních 
Ámosů speciální Dálkový ámos. 
Jaký by měl být? 
„Uvážlivý v zařazování online a offline 
výuky, v zadávání úkolů a práce žá-
kům. Přiměřený v množství a formách 
výuky – aby nenutil žáky trávit každý 
den na osmihodinové šichtě u PC, 
nezavaloval je a nepřetěžoval nesmys-
ly, ale ani aby je nenechal ležet bez 
povšimnutí v brázdě zvané vzdělávání. 
Důsledný, to je na dálku někdy dost 
těžké a vysilující. A konečně se smys-
lem pro humor, s nadhledem a všemi 
dalšími skvělými kantorskými vlast-
nostmi, které dokážou dálku dálkové 
výuky podstatně zkrátit!“ říká histo-
ricky první Zlatý Ámos Petr Martínek. 
A většina z dosavadních 27 Zlatých 
Ámosů s ním souhlasí. 

Co nápadu oblíbených pedagogů říká 
ředitel ankety Zlatý Ámos a školský 
ombudsman Slávek Hrzal? „Jako škol-
ský ombudsman dostávám především 

stížnosti, ale od letošního října jsem 
už dostal několik mailů, ve kterých 
rodiče oceňují učitelky a učitele, kteří 
v současných podmínkách dovedou 
jejich děti zaujmout a vzdělávat na 
dálku. Na Facebooku Zlatý Ámos jsme 
zveřejnili i několik bezva on-line ná-
padů Zlatých Ámosů. Je to například 
písnička Máme vás rádi od Davida 
Turka a jeho ženy Martiny, výroba dez-
infekce od chemikáře Radka Matušky, 
rady na dálkovou výuku angličtiny od 
Lukáše Lise, videa Vladimíra Švarce 
a mnohé další. Vážím si aktivity Zla-
tých Ámosů i Ámosek a jsem rád, že 
s návrhem přišli,“ dodává Hrzal.

Nominovat své oblíbené učitelky 
a učitele na titul Zlatý ámos mohou 
školáci do konce tohoto roku, tedy 
do 31. prosince 2020. 
On-line přihlášku a další informace 
najdou na www.zlatyamos.cz. 
Pokud nominují Dálkového Ámose, je 
to potřeba zdůraznit v charakteristice 
kandidáta.

Dětská tisková agentura

dálKový ámos – nová cena pro oblíbené 
on-line pedaGoGy 

Společenství harmonie těla 
a ducha z. s. (SHTD) 

SHTD uskutečňuje již 28 let široký 
okruh celoročních volnočasových 
aktivit pro děti a mládež. 
Cílí k upevnění jejich zdraví, 
k jejich edukaci, rozvoji tělesných 
a duševních sil a k harmonickému 
vývoji. Vyvíjíme klubovou činnost, 
pořádáme víkendové aktivity 
a ozdravné pobyty – pomáháme 
především zdravotně a sociálně 
oslabeným dětem a mladým 
lidem, jakož i dalším marginálním 
skupinám vyrovnávat se s vlast-
ními handicapy. Začleňujeme je 
do přirozeného prostředí jejich 
vrstevníků po stránce zdravotní, 
výchovné, vzdělávací, rehabilitač-
ní, tělesné, psychické i sociální, 
Snažíme se, aby mohly prožít 
plnohodnotný život. 
Spolupracujeme rovněž s rodiči 
znevýhodněných dětí v oblasti 
poradenství a odlehčujeme jejich 
péči o nemocné děti. 

www.shtd.cz

nenaučíme v dětství, tak je to v do-
spělosti již nikdo nenaučí.  Proto je 
naše práce nutná – a chcete-li, tedy 
i „celospolečensky potřebná“… 
Plně si uvědomuji, že jsem na tuto 
práci hrdý. 
Také si uvědomuji, že „zlo je nedo-
statek dobra“. Učme děti, co je to být 
dobrým člověkem. Tato žena ukázala, 

co je dobré a správné, a děti si na 
vlastní kůži v nebezpečné situaci uvě-
domily pocit a pomoc dobra. 
Paní Majerová, vy si opravdu od nás 
všech zasloužíte upřímné „DĚKUJEME, 
VÁŽÍME SI  VÁS!“ 
                                                                                                   

Vladimír Bílek
 předseda SHTD
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z črdm

 V čele České rady dětí a mládeže (ČRDM) bude stát i na-
dále její současný předseda Aleš Sedláček. 

Rozhodli o tom svými hlasy 19. listopadu 2020 delegáti 
a delegátky 52. Valného shromáždění ČRDM. Z jejich vůle 
bylo pro další tříleté funkční období rovněž nově jmenová-
no třináctičlenné Představenstvo ČRDM. 
Hospodářskou agendu okomentovala ekonomka ČRDM 
Marie Konečná.
Delegáti také odhlasovali přijetí tří nových členských 

52. Valné shromáždění 
Črdm proběhlo online

organizací – jde o spolky Vodní záchranná služba ČČK, 
Mladí chovatelé zvířat a Fakescape. Vyslechli též závěrečné 
informace „starého“ Představenstva včetně hospodář-
ských a schválili i dokumenty potřebné pro bezproblémo-
vé fungování České rady. Jednalo se například o výroční 
a hospodářskou zprávu za rok 2019 nebo návrh rozpočtu 
na rok 2021.

Pokud jde o volbu samotnou, její výsledek se dal vcelku 
předvídat, neboť Aleš Sedláček neměl protikandidáta. 
Je jednak respektovaným lídrem v dané části neziskové-
ho sektoru, a jednak se těší i autentické podpoře uvnitř 
členské základny ČRDM. Po jednomyslném znovuzvolení se 

Historicky první online Valné shromáždění ČRDM – takhle moc nás bylo...

Předseda ČRDM Aleš Sedláček

1. místopředseda ČRDM Tomáš Hurt
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nicméně s narážkou na své angažmá v komunální politice 
nechal slyšet, že pokud by se v době jeho dalšího funkč-
ního období našel někdo ochotný a schopný Radu vést 
a věnovat se jí víc, než bude moci on sám, cestu změny 
nechává otevřenou.
Za povšimnutí určitě stojí také to, že účastníci valného 
shromáždění výraznou většinou akceptovali návrh Aleše 
Sedláčka na složení nového Představenstva ČRDM. Je po 
všech stránkách pestré, a odráží tak rozmanitost stovky 
členských organizací, jež Českou radu dětí a mládeže tvoří: 
Tomáš Hurt (Asociace TOM ČR) – 1. místopředseda, Michal 
Tarant (Junák – český skaut z. s.) – místopředseda, Jakub 
Fraj (Rada dětí a mládeže Hlavního města Prahy), Jan 
Burda (Rada dětí a mládeže kraje Vysočina z.s.), Veronika 
Wodere (Česká tábornická unie, z.s.), Jakub Sotl (Klub 
Pathfinder z.s.), Stanislava Kantorová (Duha – spolek dětí 
a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi), Kristýna Jelín-
ková (Junák – český skaut z. s.), Vendula Nejedlá (Pionýr, 
z. s.), Anna Mindlová (Pionýr, z. s.), Vlastimil Jura (Projekt 
Odyssea, z.s.), Ondřej Vojta (Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska) a Pavel Tomáš Řehák (Mladí občané, z.s.).

Nově přijaté spolky do ČRDM 

Vodní záchranná služba ČČK z.s. 
byla založena v roce 1968. Je největší a nejstarší celostátní 
organizací věnující se vodní záchraně, vzdělávání, záchra-
nářskému sportu a volnočasovým aktivitám spjatým s vod-
ním prostředím. Působí nyní v deseti krajích naší vlasti a je 
aktivní součástí Integrovaného záchranného systému ČR. 
K vodním záchranářům náleží i stejně profilované skupiny 
aktivních dětí a mládeže.

Mladí chovatelé zvířat z.s. 
jsou zájmovým uskupením dětí, mládeže a dospělých 
s kladným vztahem ke zvířatům a přírodě. Posláním spolku 
je především zájmové a neformální vzdělávání dětí a mlá-
deže, podpora domácího chovu zvířat, ekologická výchova, 
péče o přírodu a životní prostředí. Rozdíl proti Českému 
svazu chovatelů z.s. (dosavadní členská organizace ČRDM) 
spočívá v důrazu kladeném na práci s dětmi a v roli, jež 
mladým přisuzuje.

Fakescape z.s. 
se zaměřuje na neformální mediální výchovu. Vede své 
svěřence z řad žáků i studentů k mediální gramotnosti, ke 
kritickému myšlení a k ověřování informací. Dbá na to, aby 
si uvědomovali mediální nástrahy, a to nejen v online pro-

středí, a zároveň skýtá učitelům pomůcku pro zatraktivnění 
výuky, především lákavou formou přenosných únikových 
her…

Jen pro úplnost: žádost o členství v ČRDM podal ještě spo-
lek Star Line – pobyty pro děti, z.s., ten však přijat nebyl. 
Důvod? Věnuje se pouze pobytovým táborům, celoroční 
činnosti s dětmi nikoli.

Delegáti si v rámci obvyklého informačního bloku vyslechli 
zprávy o aktivitách vyvíjených vedením České rady v jejích 
četných projektech. Příkladem budiž známý dobrovolnic-
ký projekt 72hodin, tzv. Vzdělávací kurzy, výstupy práce 
Analytického centra ČRDM, projekt Skeleton ESO, novinky 
vztahující se k pojištění, k legislativě a financím… Přikročili 
také k formální úpravě stanov a jednacího řádu Předsta-
venstva, a to s cílem ukotvit možnost distančního jednání 
a fungování, v době pandemie covid-19 obzvlášť naléhavě 
potřebného.

Volební 52. VS ČRDM trvalo zhruba dvě a půl hodiny. Kvůli 
protiepidemickým opatřením, omezujícím možnosti shro-
mažďování, se konalo online, respektive formou videokon-
ference. V rámci České rady šlo vlastně o „premiéru“, s níž 
nebyly zkušenosti; do konference bylo přihlášeno bezmála 
sedm desítek delegátů, hlasovalo se online a… 

A celé to napoprvé „klaplo“. Není proto divu, že po závě-
rečném rozloučení směřovala řada pochvalných vyjádření 
a gratulací nejen k předsedovi a členům Představenstva, 
ale i k řediteli Kanceláře ČRDM Ondřeji Šejtkovi – za úspěš-
ně zvládnutou „pilotní“ akci.

Jiří Majer
foto autor a snímky z obrazovky

z črdm

Člen prezidia Vodní záchranné služby ČČK Martin Šrahulek 

Předsedkyně a zakladatelka Fakescape Tereza Kráčmarová 

Ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka
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setKání v lesíCH 
ČTU 30

Každoročně po tábory a expedicemi 
zaplněných letních prázdninách se tá-
borníci a tábornice scházejí na tradiční 
akci zvané Setkání v lesích. Letošní se-
tkání bylo ale specifické:  připomínali 
jsme si totiž 30 let od znovuobnovení 
České tábornické unie. Sešli jsme se 
na jedné z našich nejstarších základen 
TZ Lipnice u Lomu na Hřebenech, 
umístěné v srdci Vysočiny, která nám 
naštěstí ukázala svou přívětivou tvář 
v podobě příjemného babího léta.  Se-
šly se na dvě stovky tábornic a tábor-
níků, aby si připomněly tři desítky let 
společné práce i zábavy, a to i navzdo-
ry obavám ze zvýšených hygienických 
opatření. 

 
Při slavnostním zahájení setkání jsme 
vztyčili vlajku za zpěvu neoficiální 
hymny táborníků, písně Zelené pláně. 
Náčelník ČTU Milan Rychlý přivítal 
všechny přítomné a na dálku i kama-
rádky a kamarády, kteří se vzhledem 
ke koronavirové situaci nemohli 
účastnit osobně. Poté jsme pokřtili 

kroniku ČTU vydanou k příležitosti 
letošního výročí a mapující slovem 
i obrazem historii i současné aktivity 
naší organizace. 
 
Odpoledne probíhalo aktivně: účastní-
ci si mohli vyzkoušet střelbu lukem, 
rozdělávání ohně křesadlem, uzlař-
skou regatu a orientační výlet po okolí 
lomů. Ti nejodvážnější se vrhli do víru 
vodní říše a přelétali nad hlubinou 
lomu na visuté lanovce.  

Klidnější potěšení skýtalo listování 
starými kronikami, tradiční plotová 
výstava ukazující šíři činnosti našich 
klubů, osad a oddílů, hledání zpíva-
jících lipnických skal či malování na 
kameny.  
V rámci setkání se konal nultý ročník 
LFF  – tedy, lipnický filmový festi-
val. Přihlášené snímky s tematikou 
„unijáckých“ táborů a letních a ce-
loročních aktivit se setkaly s nadše-
ným ohlasem. Porotou festivalu byli 
přítomní táborníci a tábornice. Každý 
mohl hlasovat pouze pro jeden film. 
Nakonec těsně zvítězil snímek 196 ho-
din, zachycující strhující záznam 
letošního ročníku kurzu přežití, který 
proběhl  v srpnu v jihočeské divočině. 
 
Po programově nabitém odpoledni 
se přiblížil večer a s ním vyvrcholení 
– tradiční slavnostní oheň. Vysokou 
pagodu zapálilo 12 zástupců z 12 ob-
lastí, do kterých se ČTU dělí. V záři 
prvních plamínků přítomní, shromáž-
dění v širokém kruhu, zavzpomínali na 
všechny, kteří Českou tábornickou unii 
před 30 lety znovu zakládali, a vzdali 
čest těm, kteří  u ohně už stát nemo-
hou. Staré rčení říká, že co táborník, 
to kytarista. Večer ukázal, že to stále 
platí, zpívali jsme a hráli ještě když 
začaly pohasínat hvězdy a nad výcho-
dem pomalu bledlo nebe. 
Děkujeme všem, kteří přijeli a sdíleli 
s námi chvíle plné pohody, vzpomínek 
a inspirace do dalších let. Česká tábor-
nická unie už 30 let spojuje všechny, 
kteří mají rádi přírodu, ctí přátelství 
a další ctnosti a vedou k tomu nejen 
svoje děti. Věříme, že další kulaté 
výročí oslavíme stejně radostně, jako 
to letošní!

Tereza Urhancová
vedoucí ústředí ČTU
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Cvvz 2020: 
Zkušenosti sdílené online     

sKauti  pomohou lidem, 
kteří nemohou do léKárny

Pathfindeři pekli 
pro 
zdravotníKy 

Sdílej své zkušenosti, to bylo 
hlavní motto letošního ročníku 
Celostátní vzájemné výměny 
zkušeností. 
Tradičně je Cévévézetka, jak se akci 
také říká, víkendové setkání, na něž 
se sjíždějí všichni, kteří se věnují 
volnému času dětí a mládeže. 
Letošní, v pořadí již 29. ročník 
připravili členové Jihočeské oblasti České tábornické unie 
(ČTU) a z původně plánovaných Českých Budějovic akci 
přesunuli na internet. CVVZ 2020 ONLINE tam proběhla 
v prodlouženém termínu 13.–29. listopadu. Bližší informa-
ce naleznete na www.cvvz.cz a na FB zmíněné akce.

Zdroj: Klára Čonková – „Klárka“ a ADAM.cz

Pathfindeři z pražského oddílu 
Penguins zorganizovali v listopadu 
pečení dobrot pro zdravotníky ve 
vybraných odděleních nemocnic, kde 
je pečováno o pa-
cienty s covid-19, 
a pro pečovatele 
vybraného domu 
pro seniory, stara-
jící se o nemocné 
s covid-19. 
Cílem bylo poděkovat těmto zdravot-
níkům i pečovatelům za jejich nároč-
nou a obětavou práci. 
„Na začátku byla zpráva v pořadu 
Události na ČT1 o podobné aktivitě 
skautů někde na  Moravě,“ říká Jan 
Bezděkovský, zástupce vedoucího 
oddílu Penguins a koordinátor akce. 
Po pozitivní odezvě vedoucích, rádců 
a některých starších dětí se vedení od-
dílu obrátilo na oddílové rodiče a také 
na místní sborové společenství Církve 
adventistů sedmého dne v Praze na 
Smíchově. 
Nakonec se přihlásilo 22 dobrovol-

níků. O akci projevili zájem i další 
lidé. „Akce tak měla širší záběr, než 
jaký jsme původně předpokládali,“ 
přiznává Bezděkovský. A dodává: 
„Jako člověka pracujícího s dětmi mě 
ale moc potěšila i řada hezkých fotek 
svědčících o tom, že se do pečení 
zapojily i samy děti.“ 

Díky tomu bylo nakonec možné rozdat 
celkem 25 sladkých balíčků, jednak 
zdravotníkům na oddělení KARIM Vše-
obecné fakultní nemocnice, kde jsou 
léčeni pacienti s nejtěžším průběhem 

covid-19, jednak na příslušná oddě-
lení nemocnic v Hořovicích a Ústí n. 
Labem. Kromě toho byly balíčky pře-
dány též pečovatelům v domově pro 
seniory SeneCura Klamovka, kde měli 
v posledních týdnech celé jedno patro 
seniorů nemocných na covid-19.
Určitou zajímavostí celé akce přitom 
bylo, že svoz a rozvoz balíčků proběhl 
s vyžitím elektromobilu zapůjčeného 
pro tuto příležitost od společnosti 
PRE a.s. 
A odezva? „My zdravotníci děkujeme 
všem, kteří s láskou pekli a mysleli na 
nemocné a na ty, kteří se o ně starají. 
Aktivita je o to vzácnější protože, při 
tzv. druhé vlně již není mnoho těch, 
kteří by byli ochotni zdravotníkům 
takto mile poděkovat,“ říká nemoc-
niční kaplan Zbyšek Jonczy, působící 
v Hořovicích a Ústí n. Labem. 

Jakub Fraj 
Klub Pathfinder

Doručí léky, předají instrukce... Junák – český skaut 
rozšiřuje projekt Skautská pomoc o novou spolupráci na 
doručování léků pacientům. 
Skautští dobrovolníci a dobrovolnice budou nově vyzvedá-
vat a bezkontaktně doručovat léky i zdravotnické prostřed-
ky v situacích, kdy si je pacienti nemohou osobně vyzved-
nout ve své lékárně, či nemohou o vyzvednutí požádat své 
blízké nebo pečovatele. 
Služba nazvaná ‚Skautská pomoc lékárnám‘ je bezplatná 
a funguje po celém Česku. Skauti v projektu spojili síly 
s Českou lékárnickou komorou (ČLnK), která na službu 
dohlíží po odborné stránce. 
„Do Skautské pomoci je nyní zapojeno více než 750 dospě-
lých skautek a skautů. Jsou připraveni zvládnout mnohem 
větší množství poptávek, a proto chceme jejich síly využít 
tam, kde je to nejvíce potřeba. Očekáváme, že Skaut-
ská pomoc lékárnám by mohla ulehčit nejen pacientům 
a lékárníkům, ale ve velké míře také praktickým lékařům 

a diabetologům,” vysvětluje skautská tisková mluvčí Barbo-
ra Trojak. Celý článek najdete na www.skaut.cz
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Na podporu vzdělávání ohrožených dětí za pandemie

Zájem rodičů o pomoc s distanční výukou dětí rapidně 
narostl, školám pomáhají i nízkoprahové kluby. Výpadek 
ze vzdělávacího systému se týká deseti tisíc dětí.

Zavřené školy v době pandemie covid-19 postavily učitele, 
žáky i rodiče opět před výzvu učení tzv. „na dálku“. Ně-
kterým rodinám tato výuka ale činí potíže – děti nemají 
dostatečné zázemí, motivaci, techniku či připojení. Ačkoli 
jsou školy lépe vybaveny, některé děti přesto vypadávají 
ze vzdělávací sítě, obzvláště ty, které se nevrátily před 
létem do školních lavic nebo jsou ze sociálně slabších ro-
din. Tyto rodiny propojují zpět se školami i dobrovolníky 
nízkoprahová zařízení, která nabídla svou pomoc a mají 
svou síť pracovníků. Děti mohou docházet na distanční 
výuku či doučování přímo do těchto zařízení.
Podle analýzy informačního centra o vzdělávání EDUin 
se zhruba deset tisíc dětí přestalo během první vlny 
karantény vzdělávat. Obnovení distanční výuky tak pro 
velkou část dětí a mladých lidí představuje riziko předčas-
ného odchodu ze vzdělávání, s kterým má Česko nejen 
v sociálně vyloučených lokalitách potíže. „Dramatická 
situace je u studentů učebních oborů, tedy po ukončení 
povinné školní docházky. Místo školy si najdou brigádu, 
začnou vydělávat a návrat do školy, která není nijak lákavě 
stráveným časem, se nevrátí. To, že nedokončí vzdělání, je 
dohoní v životě později,“ konstatuje Martina Zikmundová, 
ředitelka České asociace streetwork.

V čem je to tak problematické? 
Mnoho dětí během uzavření škol ztrácí kontakt se ško-
lou, se svými spolužáky a ztratí i vzdělávací návyky. Pro 
samotné školy je složité s takovými dětmi komunikovat, 
obzvláště, když už dříve do školy příliš nechodily, nebo 
neměly doma pro vzdělávání podporu, upozorňují od-
borníci. „Ještě před covidem některé školy s rodiči těchto 
žáků neuměly komunikovat, bez rodičů je těžké žáky 
k výuce motivovat,“ uvádí Petr Matoušek z České asociace 
streetwork a dodává, že tyto děti ze vzdělávání nyní úplně 
vypadávají. Nejvíce ohrožené je podle něj školství ve 
vyloučených regionech, jsou školy, které stále ani online 
nevyučují. Na místní úrovni by tak bylo podle odborníků 
přínosné propojit vzdělávání se sociálními službami. To se 
nyní pilotně děje na řadě míst Česka, kde se nízkoprahová 
zařízení zapojila do pomoci školám a rodinám.
Iniciativu podporují zejména školy a samotní učitelé. 
Například Valerie Lažo, učitelka na prvním stupni základní 
školy, se často setkává s rodiči, kteří odmítají individu-

ální konzultace nebo nedodržují jejich pravidelnost, což 
nyní způsobuje obrovské potíže. Dalším problémem, jak 
říká, jsou rodiče, kteří nemluví česky. Pomoc nyní nabíd-
la nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Ta umí tyto 
děti a jejich rodiny nakontaktovat, díky terénní sociální 
práci ví, kde se děti pohybují, a s rodinami mají navázaný 
vztah. V současné situaci umí rodinám vysvětlit potřeby 
a výhody pomoci dobrovolníků s výukou online i dosud 
zameškanou látkou. „Děti aktivně vyhledáme, domluvíme 
se školou individuální plán doučování dle potřeb dítěte 
a rodičům vysvětlíme, co, jak a proč děláme. Tam, kde je 
potřeba, rodiny navážeme i na další sociální služby, jako je 
sociálně-aktivizační služba apod. Je důležité, aby dítě i ro-
dina nezůstaly bez podpory. Následky propadu bychom 
řešili mnoho dalších let,“ doplňuje Martina Zikmundová.

V současnosti v rámci nového projektu České asociace 
streetwork a Nadace České spořitelny pomáhá se síťová-
ním a znovuzapojením do vzdělávacího procesu 23 člen-
ských zařízení asociace a další se hlásí; desítky dalších 
zařízení pak pracují mimo tento projekt. Zvýšený zájem 
rodin oproti letním měsícům potvrzuje i klub Amari, 
Kostka Krásná Lípa, který je součástí projektu. Zatímco po 
jarní vlně se podle klubu zdálo, že dobrovolníků i techniky 
je dostatek, zejména v chudých rodinách se nyní ukazuje, 
že technika stále chybí. 
„Některé děti nemají počítače nebo tablety. Děti na prv-
ním stupni navíc ani neumí používat programy potřebné 
k online výuce. Takže některé to stále musí psát na papír,“ 
potvrzuje také Valerie Lažo. 
Česká asociace streetwork proto vyzývá všechny, kdo 
mohou techniku poskytnout, ať se na ni obrací na 
www.streetwork.cz

Česká asociace streetwork, z.s. 
Lucie Nemešová

ilustrační foto Shutterstock

pro 
vzdělávání
ohrožených dětí

Česká asociace streetwork je střešní organizací poskyto-
vatelů nízkoprahových služeb. Ty jsou snadno dostupné 
a zcela zdarma. Před 7 lety ČAS spustila projekt Streetwork 
online, v rámci něhož vznikl portál jdidoklubu.cz. Děti, které 
tráví svůj čas primárně v internetovém prostředí, tak mo-
hou využít nízkoprahové služby i tam. ČAS v České republi-
ce funguje od roku 1997. Více na www.streetwork.cz 
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Linda a Richard Eyrovi

Zprostředkovat dětem 
v průběhu výchovy nosné 
životní hodnoty je podobně 
významné, jako je naučit 
přecházet ulici. Stabilní 
hodnoty umožňují dítěti 

Jak naučit děti   
Hodnotám

Karin lednická
spisovatelka

V českém veřejném prosto-
ru mi stále více chybí snaha 
o nalezení domluvy, kon-
struktivní dialog. Utápíme 
spoustu energie i času v ni-
kam nevedoucích rozepřích, 
které leda zvyšují naši míru 
frustrace. Žijeme v době 
názorové a bohužel jsme 
zavaleni přemírou informa-
cí, což je velmi destruktivní 
kombinace. V rámci svých 
sociálních bublin se sveřepě 
držíme svých jednou přija-
tých pravd a navzájem se 
v nich utvrzujeme. Zároveň 
odmítáme přijmout nebo 
třeba jen vnímavě vyslech-
nout názor zvenčí, připustit, 
že například odlišná životní 
zkušenost může člově-
ka dovést ke zcela jiným 
názorům, než zastáváme 

anKeta: Jaké hodnoty, k nimž se Vy sami přikláníte, Vám v našem 
„veřejném prostoru“ scházejí?   

my – a že ty jeho názory 
nemusí být zgruntu špatné, 
že zkrátka jen stojí na jiné 
platformě.

foto Josef Horázný

Mikuláš Kroupa
ředitel a zakladatel organi-
zace Post Bellum, o.p.s.

Nebýt sobec. Ale to nezna-
mená, že to ve veřejném 
prostoru zcela schází, jen 
občas polevuje. Třeba i jen 
rouškou na ústech a nosu 
dáváme najevo, že nám 
nejsou ostatní lhostejní.
„Nebýt sobec“ je zapeklitá 
věc. Chvíli to jde, ale unaví 
to a člověk poleví. „Nebýt 
sobcem“ by se mělo vtělit 
do našeho charakteru. 
Nejde jen o to přijmout 
tuto hodnotu, ale musí-
me se tomu naučit. Těch, 
kterým se to povedlo, je 

zatím vlastně málo. V tom 
„nebýt sobec“ je obsaženo 
všechno důležité: láska, 
přátelství, sounáležitost, 
pospolitost. Buďte připrave-
ni pomoci druhým, nasadit 
se za ostatní, být připraven, 
že tím hrdinou budete 
zrovna vy, až na to při-
jde.  „Nebýt sobcem“ také 
znamená uskromnit se. Zají-
mejte se o druhé, o jejich 
potřeby, příběhy. Naučme 
se šetrnosti, budeme to teď 
setsakra potřebovat. Roz-
hlédněte se kolem a uvidí-
te, že vás ostatní potřebují. 
No není to nádherné?! 
Nebýt sobec znamená 
spřátelit se s ostatními, mít 
rád lidi.

foto archiv M. Kroupy

Štěpánka Komárková
spoluzakladatelka a členka 
správní rady Nadace Karel 
Komárek Family Foundation

Nejdůležitější hodnotou pro 
mě a Nadaci Proměny Karla 
Komárka je vytvářet místa, 
kde se lidé všech věkových 
skupin cítí dobře a mají 
možnost být v kontaktu 
s přírodou. Co vnímám 
s lítostí, je nedostatečný 
respekt k životnímu pro-
středí ve veřejném pro-

storu. V našich projektech 
klademe důraz na bezpeč-
nost, vybavení místa, jeho 
dostupnost, funkčnost, 
a především dlouhodobou 
udržitelnost. Do našich 
proměn zapojujeme všech-
ny občany, kteří v místě 
žijí. Komunikujeme s nimi 
a jejich názor je pro nás 
nesmírně cenný, protože je-
dině tak vznikají místa, kde 
pak rádi tráví svůj volný čas, 
získávají k němu vztah, a tak 
ho přirozeně chrání. Naším 
aktuálním projektem je 
velká proměna parku Střed 
v Mostě, kde se nám právě 
díky spolupráci a zapojení 
lidí podařilo vybrat návrh, 
který reflektuje potřeby 
místa a jeho občanů. Pře-
jeme všem lidem, aby se 
ve svých obcích a městech 
cítili dobře a spokojeně.

foto archiv Š. Komárkové

Z knihovničky portálu

orientaci v životě, dávají mu 
skutečnou svobodu tím, 
že ho činí nezávislým na 
vnějších tlacích. 
Kniha se soustředí na 
dvanáct hlavních hodnot, 
které mohou být díky 
řadě praktických impulsů, 
aktivit s dětmi, cvičením 
a příběhům včleněny do 
výchovy. Každá z kapitol, 
probírající určitou životní 
hodnotu, ji zpracovává na 

třech úrovních  – na úrovni 
předškolního dítěte, školáka 
a dospívajícího.

Brožovaná, 155 stran;
Portál, 2008 a 2013

Kniha je bohužel rozebrá-
na, ale můžete se přihlásit 
v e-shopu na www.portal.cz 
a nechat si hlídat dostup-
nost. 
Anebo zkusit knihovny a pří-
padně i antikvariáty...
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