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O prázdninách bývají školní lavice 
prázdné. Letos tomu tak bohužel bylo 
i přes téměř celý školní rok. V důsledku 
koronavirové pandemie se dostali žáci 
a studenti do škol jen několikrát. Se 
začátkem prázdnin, a tedy s koncem 
školních povinností, dostali nejen děti, 
ale i my studenti, jedinečnou šanci se 
po dlouhé době vidět jinak než přes 
webkamery svých počítačů a při jiných 
příležitostech, než je online výuka.
Přírodu jsme v průběhu školního roku 
spíše než naživo vídali přes okenní skla 
svých domovů  a lidí jsme viděli víc on-
line než osobně. Každodenní maličkos-
ti, jichž jsme si dřív nevšímali a nevě-
novali jim pozornost, mnohým začaly 
scházet. Najednou jsme každý den 
nezačínali přípravou na cestu do školy, 
stačilo pouze zapnout počítač, a „byli 
jsme na hodině“. A přestože jsme na 
hodině nebyli sami, všude kolem nás 
bylo prázdno. My sami v pokoji, a počí-
tač plný černých prázdných čtverečků, 
které znázorňovaly naše spolužáky.
Pár týdnů – jako nouzové řešení zhor-
šené situace – se takto dá zvládnout. 
Prostě zatneme zuby a s vidinou brz-
kého návratu do škol se učíme online. 
Ale celý školní rok? Bez vidiny jakého-
koliv zlepšení a možnosti návratu za 
spolužáky, kamarády a učiteli, to nám 
motivaci k online učení a pozitivní ná-
lady nedodalo. Ještě že přišly – tak jako 
každý rok – letní prázdniny, které nás 
z této monotónní a zdánlivě nekoneč-
né situace vytrhly.
Když jsme museli mít prázdný školní 
rok, tak teď nastal čas naplnit alespoň 

prázdniny. O prázdninách, na rozdíl 
od školního roku (!), by totiž měla být 
prázdná pouze a právě škola. Konečně 
jsme mohli více času trávit s rodinou 
– blízkou i vzdálenou, s kamarády 
a kamarádkami, se známými a další-
mi blízkými osobami, s nimiž jsme se 
z různých důvodů přes školní rok vidět 
nemohli.
Nastal čas výletů – do přírody, po 
městech českých i zahraničních; výletů 
dlouhých i krátkých, náročných i odpo-
činkových. Čas letních táborů – plných 
kamarádství, zábavy, silných zážitků, 
bojovek a poznávání přírody. Čas ces-
tování – ať už autem, vlakem, letadlem 
nebo lodí. Čas dovolených – u moře, 
v horách, v lesích, na poušti, pod sta-
nem nebo v hotelu, na severu nebo na 
jihu. Prostě čas plný pohody, radosti, 
krásných chvil, nezapomenutelných 
zážitků, slunce a tepla, zmrzliny, úsmě-
vů a štěstí. Konečně jsme po dlouhé 
době mohli začít naplno žít a užívat si 
svobody, vypnout počítače a těšit se 
z toho, co jsme přes školní rok zažívat 
nemohli.
Doufám, že takový prázdný školní rok 
jsme zažili poprvé a naposledy. Byla to 
zajímavá zkušenost, dodala nám všem 
do životů hodně změn, ale jednou to 
stačilo. Bohatě. Jsem ráda, že po tako-
vém náročném období jsme si mohli 
odpočinout právě o letních prázdni-
nách, které prázdné rozhodně nebyly.

Veronika Wodere, 
Česká tábornická unie

Autorka je studentkou VŠ a členkou 
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Ačkoliv by se mohlo zdát, že se léto kvůli stále trvající 
pandemii neslo v poklidném duchu, u nás v Prázdninovce 
jsme měli i přesto napilno. 

Uspořádali jsme několik autorských kurzů – pro děti a mlá-
dež to byl především zcela nový kurz pro středoškoláky 
Fokus, který se konal v Koberově mlýně a byl zaměřený na 
práci s pozorností. Kurz pro chlapce 
Transition se sice přesunul až na 
příští rok, tým však připravil pro-
dloužený víkend s názvem Transition 
– vydej se na cestu, který sloužil 
jako ochutnávka a naladění na celý 
kurz v příštím roce.
Kromě autorských kurzů jsme realizovali i Outward Bound 
expedice. Léto zahájila zcela nová expedice Wilderness 
pro středoškoláky, následovaná expedicemi Time to Lead, 
Life Experience a River Adventure. Máme radost, že i kurzy 
a expedice, které se konaly letos poprvé, měly úspěch a in-
struktorské týmy plánují jejich opakování i v příštím roce. 

Kromě zážitkových kurzů jsme se v létě věnovali rovněž 
předávání metodiky zážitkové pedagogiky. Na metodické 
letní škole ZaHRAda jsme vzdělávali průvodce dětí ve věku 
4–10 let ve tvorbě zážitkových programů pro malé děti. 
Také jsme spolupořádali Letní školu larpu a zážitkové pe-
dagogiky. Realizovali jsme ji v rámci projektu DemoHRÁČ, 
jehož partnery jsou organizace Crex, Youthwatch, Petrklíč 
help a město Nitra. Společně s pedagogy z Nitry a Těšínska 
jsme hráli larpy, povídali si o zážitkovce a diskutovali o ob-
čanské angažovanosti mladých. Na podzim nás čeká zcela 
nový tematický larp, na kterém teď v metodickém týmu 
pracujeme! 
A jaké byly ohlasy na letní školu? Toto jsou slova jedné 
účastnice: „Od začátku jsem měla pocit RODINY. Vytvořili 

jste bezpečné prostředí pro sdílení nápadů, pocitů, zážit-
ků… Díky, jste úžasní!“ 

Směle vpřed postupujeme i v našem druhém projektu – 
Prázdninovka buduje síť podporovatelů. Před letní sezónou 
se nám podařilo doladit metodiku měření dopadu našich 
Outward Bound expedic a pomocí dotazníků jsme již na 
letních expedicích provedli první měření. Těšíme se na 
výsledky evaluace, která nás čeká v průběhu podzimu. 
Začátek podzimu se u nás nese v duchu pořádání adaptač-
ních kurzů pro třídy a metodických kurzů pro pedagogy. 
Čekají nás také ještě Outward Bound expedice Life Path 
a Poloniny a zcela nový autorský kurz pro rodiče s dětmi – 
Hraničáři.

Natálie Durčáková
Prázdninová škola Lipnice

Je to deset let, co v listopadu 2011 ČRDM zorganizovala výsadbu 
pamětních lip k osmistému výročí narození Sv. Anežky České. 

Projekt vzbudil velký zájem – sázelo sto jedenáct oddílů, kroužků, 
klubů, sdružení či škol. Svatoanežské lipky vysadili skauti, tomíci, 
pionýři, woodcrafteři, mladí chovatelé, členové sdružení Boii, Sdružení 
evangelické mládeže nebo členové z krajských mládežnických rad. 
Někteří je sázeli na návsi, u klubovny, u školy… Jiní je zasadili třeba na 
tábořišti, v městském parku nebo u kostela…
Uplynulo deset let – a nás zajímá, jak se Vaší lípě daří? 
Jaký příběh mají Vaše lipky?

Budeme rádi, když nám napíšete a pošlete fotky, jak se krásně zelenají jejich dnes už bujné koruny. Prosíme, posílejte 
na sona.polak@crdm.cz             Soňa Polak, ČRDM

Léto 
v Prázdninovce

naše téma
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čas, který 
mění životy  

„Nezáleží, jestli je zážitek pozitivní 
či negativní, ale hlavně musí být in-
tenzivní“. Tak zní motto Kurzu přežití 
196 hodin, který se odehrál v České 
tábornické unii během srpna. 

Co je Kurz přežití 
196 hodin? 
Kurz přežití (KP) je nástupcem Letní 
oblastní tábornické školy, která byla 
pořádána již od r. 2000. KP 196 přiná-
ší zcela netradiční formu vzdělávání 
mládeže a dospělých v mnoha oblas-
tech – topografie a orientace v teré-
nu, zdravověda, nouzové nocování 
a stravování, filtrace vody, psycholo-
gie, týmová spolupráce, sebeobrana, 
strategické myšlení a další. 

V čem je forma kurzu speciální? 
Na kurzu je kombinace teorie a praxe. 

Přednášející jsou vždy odborníci na 
dané téma. Vše, co se účastníci na 
přednáškách dozvědí, si pak mohou 
v praxi vyzkoušet. Spolupracujeme 
s mnoha externisty, např. z řad Armá-
dy ČR, zdravotních složek či prodejců 
outdoorového vybavení. Účastníci 
nikdy nevědí, co a kdy je čeká. 

Celých 196 hodin je plných nečeka-
ných situací poskládaných tak, aby 
si účastníci postupně „sáhli na své 
dno“ a poznali, jak fungují a pracují 

v krizových situacích, když jsou fyzicky 
či psychicky vyčerpaní.  

Letošní ročníK 
Kapacita letošního ročníku byla napl-
něna za tři dny od otevření k registra-
ci! Zúčastnilo se 23 frekventantů ve 
věku 15–37 let. Základna kurzu leží 
v Kadově, který je obklopen mnoha 
vodními plochami, a toho organizační 
tým řádně využil. V průběhu týdne 
proběhlo více než 26 tematických 
přednášek.  

Účastníci byli vystaveni nelehkým 
situacím jak jednotlivě, tak v celém 
týmu i v menších skupinkách. V mno-
ha aktivitách museli překonat sami 
sebe, své fobie i nervy. Vyzkoušeli si, 
jak důležité i složité je při záchraně 
spolupracovat, co je efektivní a co 
naopak ne. Nechyběly ani zábavné 
stmelovací hry, a tak není divu, že 
frekventanti navázali během týdne 
hluboká přátelství. 
V závěru kurzu frekventanti plnili 
zkoušky z teoretických i praktic-
kých dovedností od rozdělání ohně 
zásadně křesadlem, rychlého zho-
tovení nouzového přístřešku, určení 
polohy na mapě až po znalosti z první 
pomoci. Výsledné hodnocení každé-
ho účastníků bylo formou A, B, C či 
Neabsolvoval. 

Může absolvování kurzu pomoci 
v oddílové činnosti? 
Většina účastníků jsou vedoucí z na-
šich oddílů, klubů či osad. Znalosti 
a dovednosti, které na kurzu získali, 
mohou vesele předávat dál ve svých 
oddílech. Poznali také lépe sami 
sebe, jak pracují ve skupině, získávali 
na sebe pozitivní i negativní zpětné 
vazby a naučili se zdravé sebereflexi. 
Mnoho účastníků si po absolvování 
kurzu začalo více vážit pitné a čisté 
vody, masa a všeho, co nám příroda 
dává.  



5

naše téma

tábor  
podle verneovky

Pro všechny to byl krásný zážitek v zapadajícím slunci. 
Na konci cesty se nám stalo velké neštěstí. Ve Viktorii jsme 
měli díru a pomalu klesali. Joe nás zachránil, abychom 
se neroztříštili o skály. Stejně jsme však museli vyhodit 
veškerý náklad i zlato a Dickovy zbraně. Balón nakonec 
skončil ve vodách Senegalu, ale zachránila nás britská 
vojenská posádka a dopravila nás v pořádku do Anglie, kde 
jsme mohli zeměpisné společnosti přednést své poznatky 
o střední Africe, a získat tak řadu ocenění…

 Za 14. Přední hlídku 
Royal Rangers Vyšší Brod p.s.

Veronika Tůmová 

Tématem letošního tábora Royal Rangers se stala kniha 
od Julese Verna „Pět neděl v baloně“

Dobrodruh a slavný cestovatel 
Dr. Samuel Fergusson a jeho věrní přá-
telé Dick a sluha Joe představili další ze 
svých výprav, a zasvětili tak děti do plánů 
expedice. Tentokrát se vydali do středu 
Afriky, k pramenům Nilu, a jako dopravní 
prostředek nám posloužil balón Viktorie. 
Balón se však musel postavit, zkontrolovat vybavení a při-
pravit na cestu. Všichni členové výpravy přiložili ruce k dílu, 
a tak se seznámili s historií balónového létání, zkusili roz-
klad vody pomocí elektrolýzy či s pomocí citronu získávali 
elektřinu.
Kromě toho ulovili a připravili své první jídlo na ohni a také 
se naučili péct sloní maso v zemi (Setonův hrnec). Domo-
rodci se balónu báli a několikrát na nás zaútočili s úmyslem 
Viktorii zničit. Kromě nich jsme byli nuceni bojovat s žízní 
ve vyprahlé poušti, prosekávat se pralesem při hledání 
hrobek starých králů, hledali vzácné živočichy, zlato či ztra-
ceného Joea, kterého jsme nakonec vytrhli z rukou Tuare-
gů. Několik nocí jsme přespávali v divočině za svitu měsíce 
a jen s hvězdným nebem nad hlavou. Vyzkoušeli jsme si let 
v opravdovém horkovzdušném balónu a pomáhali s jeho 
vybalením, nafouknutím i složením.

Organizační tým čítal přes 25 lidí, 
kteří celý rok připravovali nabitý 
program „na minuty“. Již teď se další 
účastníci mohou těšit na nová a ještě 
„peprnější“ překvapení.  

   Tým Kurzu 
přežití 196 hodin

 Česká tábornická unie, z.s.

Sledujte web 196hodin.cz a Facebook 
196hodin.

RO
YAL

RANGERS
R
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zachraňte    
Mickeyho! 
„Sbory dobrovolných hasičů nebo 
okresní sdružení hasičů pořádají kaž-
doročně stovky letních táborů. Letos 
asi 80 z nich využilo dotační podporu 
MŠMT v rámci projektu Mladí hasiči 
2021. V tomto roce byly podmínky 
pro přípravu a průběh všech tako-
vých akcí velmi problematické a po 
všech vedoucích situace vyžadovaay 
velké nasazení. Za obrovskou trpěli-
vost a obětavost jim patří velký dík!“

Monika Němečková, 
starostka Sdružení hasičů 

Čech, Moravy a Slezska (SHČMS)

Stejně jako každý rok jsme začátkem 
srpna vyrazili směr Račí Hrad. Do 
tohoto tábořiště jsme jeli už podeváté 
a letošní ročník nebyl jen tak ledajaký. 
Konal se totiž jubilejní desátý tábor 
našeho sdružení dobrovolných hasičů 
(SDH) a bylo potřeba ho maličko 
vyšperkovat. Ze začátku se zdálo, že 
loňského mamuta skoro v životní 
velikosti už nic nepřekoná, ale jak čas 
ubíhal a tábor se blížil, začaly přichá-
zet nápady a celotáborová hra se 
pomalu a jistě formovala tím správ-
ným směrem.
Hned u odjezdu se mezi dětmi objevili 
Mickey Mouse s Minnie, kteří rozdali 
dětem vstupenku do Disneylandu 
a brožurku se zajímavostmi o Disney 

světě. V táboře byly děti vysaze-
ny před vstupní bránou, kde spolu 
s Mickeym a Minnie odstartovali tábor 
vypuštěním balónků do nebe.
Kromě Mickeyho a Minnie se nám 
u krásného zámku představily různé 
pohádkové postavy a za pomoci víly 
Kmotřičky jsme přivolali do Disney-
landu magii, ale co se nám nestalo. 
Poté co se všichni bavili a radovali, 
objevila se Zloba, které se nelíbilo, že 
jsou všichni šťastní, a zaklela slavného 
myšáka do zrcadla. To pak roztříštila 
na kousky a střepy rozdala podlým 
šotkům, aby je poschovávali po území 
Disneylandu. Minnie za námi přišla 
s prosbou o pomoc zachránit Mickey-
ho, a tak bylo naším úkolem postup-

ně během čtrnácti dnů projít celé 
území Disneylandu a najít a pochytat 
všech deset šotků, kteří pohádkovým 
postavám škodili. Během hledání 
šotků jsme se například potkali s Elzou 
a Olafem, kterým jsme pomáhali 
rozmrazit Annu a Christofovi postavit 
nové sáně, Buzzovi Rakeťákovi z po-
hádky Toy Story jsme pomáhali vrátit 
vzpomínky na jeho kamarády. Při 
návštěvě Lociky nesměly chybět hry 
s pánvičkami, s Aladinem jsme pomá-
hali navrátit duši létajícímu koberci, 
panu Úžasňákovi jsme pomohli vrátit 
se do fyzické formy a vyrobit zbraně 
proti padouchovi, a nakonec jsme po-
mohli i Ariel a jejím kamarádům, když 
jim šotek napěnil moře, aby se mohla 
dostat za svým princem.

Postupně jsme všechny zákeřné šotky 
pochytali do klecí, pověsili na šotkov-
ník a střepy zrcadla zase slepili zpět 
k sobě, abychom zachránili zakleté-
ho Mickeyho. Poté co jsme zrcadlo 
opravili, vyskočil z něj Mickey Mouse 
a Minnie byla zase šťastná. Společně 
jsme přemluvili šotky, aby napravili 
všechny své neplechy, přiklonili se 
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Léto spolku Vodáci Odry a Olše
Dlouho před letními prázd-
ninami jsme věděli, že toto 
léto bude velmi náročné. 
Odložený Olympijský fes-
tival se nakonec v Ostravě 
ani nekonal a přípravy se 
zajištěním vodácké půjčov-
ny na Vrbickém jezeře se 
také protáhly, a tak vznikl 
prostor pro větší počet akcí. 
Pro děti a mládež z naší 
vodácké přípravky (oddíl 
Kotvičky) i pro partnery. 
Zorganizovali jsme poby-
tový tábor ve Štramberku 
a příměstský tábor v Bohu-
míně. Kotvičky se zúčastnily 
projektu Pádluj s námi. 
Program na kajacích při-
pravil VK Tzunami Ostrava, 
z.s. s podporou Moravsko-
slezského kraje na loděnici 
Ostrava. Díky spolupráci 
s Dragon Boat Ostrava jsme 
letos poprvé prázdninové 
aktivity obohatili o výcvik 
na dračí lodi. Zájemci si také 
vyzkoušeli paddleboard.
S vodáckým programem, 
především na kánoích 
a raftech, jsme rozšířili řadu 

akcí partnerů z řad nezisko-
vých organizací (hasiči, SVČ, 
školy) firem i rodin.

„Minulost nezměníš, 
budoucnost je nejistá, platí 

jen teď a tady, co života 
běh přichystal...“
Naše vodácká příprav-
ka k dnešku čítá 18 dětí 
a v dobrovolnickém centru 
je přihlášených 72 dospě-

lých. Je to moc? Je to málo? 
Teď a tady je to přesně 
tolik, kolik má být. Protože 
jen to co je teď se počítá...

Roman Štolfa

na naši stranu a pomohli nám Zlobu 
vyhnat do lesa. Nejdřív se jim moc 
nechtělo, ale ve finále se rozhodli 
pomoci a všechno dobře dopadlo.  

Starostkou Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska (SH ČMS) byla 
zvolena Monika Němečková, 
náměstkyně dosavadního starosty 
Jana Slámečky pro úsek mládeže. 
Na VI. sjezdu SHČMS, konaném 
9. 7. 2021, získala Monika Němeč-
ková ve volbě 80,8 % hlasů. SHČMS 
o tom informovalo na svém Face-
booku – s tím, že je první ženou, 
která povede největší zájmovou 
organizaci v České republice.

Zlobu jsme vyhnali do hlubokého lesa 
a celotáborovou hru úspěšně zakončili 
obrovským ohňostrojem. V tomto 
momentě musíme vyzdvihnout naše 

báječné děti, které se neuvěřitelně 
podporovaly, povzbuzovaly, a vytvořily 
tak bezvadnou táborovou atmosféru.

Andrea Svobodová, SDH Řeporyje

„S Monikou Němečkovou spolupra-
cujeme v rámci ČRDM již řadu let. 
Za tu dobu již vím a mnohdy jsem se 
o tom sám přesvědčil, že má dobro-
volné hasiče a především hasičskou 
mládež v srdci. Gratuluji hasičům 
ke skvělé volbě! Gratuluji Monice 
k úspěchu a přeji mnoho elánu 
a energie do příštích let,“ říká ředitel 
Kanceláře České rady dětí a mládeže 
Ondřej Šejtka.
Gratulujeme!

Do čela Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska byla zvolena 
MoniKa něMečKová
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Češi a světové 
Mistrovství 
v debatování 

Pětičlenný tým českých středoškoláků postoupil do vyřa-
zovací části mistrovství světa v debatování, které letos 
probíhá výjimečně online. 
To se našim reprezentantům 
podařilo dosud jedinkrát 
v roce 1999. Soutěže se 
zúčastnilo 73 národních vý-
běrů a Češi postoupili mezi 
29 nejlepších – většinou 
z anglicky mluvících zemí.

K postupu mezi světovou elitu vedlo pět výher v osmi 
základních kolech. Češi porazili například týmy Jamajky, Ka-
taru či Slovenska, nestačili naopak na úřadující mistry světa 
z Kanady nebo tradičně velmi silnou Jihoafrickou repub-
liku. Tým složený z žáků gymnázií Nad Alejí a Open Gate 
musel argumentačně obhajovat komercionalizaci vesmíru 
nebo zákaz produkce a konzumace masa.
Pořadatelství mistrovství světa se každý rok střídá, čeští 
studenti tak už navštívili soutěže od Chorvatska po Thaj-
sko. Letošní turnaj ale probíhá kvůli protipandemickým 
opatřením online. Místo cesty do čínského Macaa tak re-
prezentace tráví čas před počítačovými monitory v západ-
ních Čechách. „Online debatování nemá zdaleka takovou 
atmosféru, jako když se s oponenty potkáte naživo. Jsme 
ale moc rádi, že se nám podařilo uspět i v těchto nezvyk-
lých podmínkách,“ říká členka týmu sedmnáctiletá Barbora 
Pospíšilová.
„Postup do vyřazovacích kol je pro nás neuvěřitelným 
úspěchem. Český národní tým to dokázal naposledy před 
více než dvaceti lety, tedy v době, kdy členové toho sou-

časného ještě ani nebyli na světě,“ dodává trenér Alexandr 
Carr z Asociace debatních klubů.
Soutěžní debatování je zájmovou činností, jež napomáhá 
přitažlivou formou k rozvoji kritického myšlení, argumen-
tace a rétoriky. V debatě proti sobě stojí dva týmy, každý 
o třech mluvčích, kterým je předloženo společensky 
kontroverzní téma, přičemž jeden tým má za úkol téma 
podpořit a druhý se snaží argumentaci protivníka vyvrátit. 
Úspěšnost řečníků posuzují akreditovaní rozhodčí a přes-
nou podobu debaty určují daná pravidla.
Asociace debatních klubů je neziskovou organizací, která 
zábavnou formou soutěžních debat vzdělává mládež v Čes-
ké republice. ADK je členem mezinárodní debatní organi-
zace IDEA (International Debate Education Association) 
a také České rady dětí a mládeže.

Václav Soukup

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active 
Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnos-
ti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je 
financován z Fondů EHP a Norska.

Čeští studenti slaví historický úspěch na 
mistrovství světa v debatování
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CoderDojo je celosvětová organizace založená na dobro-
volné spolupráci s cílem rozšířit logické myšlení zábav-
nými formami u dětí a mladistvých. Vznikla v roce 2011 
v Irsku a dnes celosvětově čítá na 2 400 klubů progra-
mování, kódování i robotiky otevřených všem IT nadšen-
cům. V České republice působí od 
roku 2017 dvanáct aktivních lokál-
ních klubů. Ambasadorem projektu 
je pan europoslanec RNDr. Luděk 
Niedermayer.

Jeden z klubů se nachází i ve východočeském Náchodě, 
kde mentor Petr Lhotský podporuje děti v rozvoji progra-
mování již pátým rokem a už počtvrté pro ně naplánoval 
také bezplatný příměstský tábor s čtyřdenním programem, 
který byl výjimečný hlavně rozmanitými aktivitami s hosty 
z různých informatických oborů. Každý z účastníků si našel 
téma, které ho zajímá nejvíce.
První den jsme využili k zopakování základních IT pojmů 
a poté se k nám on-line připojili hned dva hosté se svými 
workshopy. Martin Kasala, Microsoft Learn Student Am-
bassador, představil možnosti prezentování v aplikaci Sway 
a její propojení se službou Forms. Organizace prg.ai si na-
chystala přednášku o umělé inteligenci a ukázala nám další 
užitečné podklady, jako je třeba Elements of AI, jež ještě 
dále využijeme. V závěru prvního dne účastníci programo-
vali a řešili různé příběhy v Minecraft: Education Edition.

Druhý den tábora spočíval v 3D tisku, a to od návrhu vlast-
ního modelu v aplikaci Autodesk Tinkercad až po fyzické 
složení 3D tiskáren od Prusa Research. To vše s praktickými 
ukázkami měla pro děti připravené organizace Edutime, 
díky níž si děti odnesly vlastnoručně navržené visačky na 
klíče. Zbytek dne se věnoval dalšímu důležitému tématu 
Power Platform – novému směru programování. Takzvané 
low-code/no-code aplikace jsou čím dál běžnější, a proto-
že členy připravujeme na budoucnost, byla by chyba si je 
nezkusit vytvořit.
Neméně zajímavý byl i třetí den, kdy jsme se dopoledne 
spojili s firmou Ylands, abychom si naprogramovali vlastní 
hru po stránce grafické i logické v Ylands EDU. Jde o novou 
bezplatnou aplikaci, která vyniká zejména množstvím mož-
ností při návrhu mapy prostředí i při definování skriptů, 
totiž chování jednotlivých objektů. Odpoledne měl nachys-
tané mentor nejnovější náchodské skupiny Jakub Syro-
vátka, a jelikož je zároveň jedním z členů vítězné skupiny 
Noci filmových nadějí, šlo o postprodukci videí v DaVinci 
Resolve, střih, klíčování, efekty a jiné.
Čtvrtý den tábora byl nejnabitější. Nejprve Martin Balcar 
předvedl ostatním své projekty v jazyku Java, jemuž se sám 
věnuje. Poté se k nám připojili hosté z BotFactory s.r.o. se 
svým workshopem o CoSpaces Edu, kde je možné progra-
movat celé světy pro virtuální realitu. Následně děti pre-
zentovaly novinky v IT, o něž se zajímají, a v závěru nás jako 
pokaždé navštívil webový vývojář Adam Baničević se svým 
příkladem v jazycích JS a PHP a s prázdninovou výzvou.
Byly to čtyři dny plné nových poznání a je na dětech, jakým 
směrem se budou chtít při našich pravidelných schůzkách 
od podzimu dále věnovat. CoderDojo je tu od toho, aby 
jim podalo pomocnou ruku, aby je nasměrovalo, a v ko-
nečném důsledku podporovalo jejich rozvoj v tom, co je 
baví, a zároveň je přínosné.

Petr Lhotský, 
šampion CoderDojo Náchod

CoderDojo 
náchod 2021  

časného ještě ani nebyli na světě,“ dodává trenér Alexandr 
Carr z Asociace debatních klubů.
Soutěžní debatování je zájmovou činností, jež napomáhá 
přitažlivou formou k rozvoji kritického myšlení, argumen-
tace a rétoriky. V debatě proti sobě stojí dva týmy, každý 
o třech mluvčích, kterým je předloženo společensky 
kontroverzní téma, přičemž jeden tým má za úkol téma 
podpořit a druhý se snaží argumentaci protivníka vyvrátit. 
Úspěšnost řečníků posuzují akreditovaní rozhodčí a přes-
nou podobu debaty určují daná pravidla.
Asociace debatních klubů je neziskovou organizací, která 
zábavnou formou soutěžních debat vzdělává mládež v Čes-
ké republice. ADK je členem mezinárodní debatní organi-
zace IDEA (International Debate Education Association) 
a také České rady dětí a mládeže.

Václav Soukup

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active 
Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnos-
ti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je 
financován z Fondů EHP a Norska.
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Léto na jedničKu!     

Toto psaní s červeným pruhem našla 
ve svých schránkách spousta hříšníků, 
kteří k výkonu trestu nastoupili v pru-
hovaných či oranžových mundúrech 
do krásné věznice s luxusními celami 
s podsadou a celtou nad hlavou nebo 
i s plechovou střechou. I když dozorci 
se k vězňům chovali s veškerou láskou 
a zacházelo se s nimi jako v bavln-
ce, snažili se prchnout přes plot. Za 
vězeňské hry získávali čas a nářadí 
k tomu, aby se mohli probourat 
skrz místnosti až k šachtě. Také se 

Tábory jsou za námi a dopadly díky-
bohu na jedničku! Navzdory covidu, 
navzdory rozmarům počasí, navzdo-
ry kůrovci a klíšťatům si pobyt v pří-
rodě užily tisíce malých i velkých. 

Některým 
vedoucím se 
dokonce po-
dařilo „zařídit“ 
i netradiční zá-
žitky v podobě 
evakuace hasiči, 
vyplavení stanů 
a sušení snad 
veškerých věcí. Naštěstí se všechny 
pobyty obešly bez vážnějších úrazů, 
takže na tábory budou všichni zane-
dlouho vzpomínat jen s úsměvem. 
A přesně tak to má být! Podívejme 
se alespoň na několik povedených 
táborů.

Záškoláci utíkali 
z táborového vězení
„Pionýrská skupina Plejády Šter-
nberk rozhodla, že se obžalovaný 
odsuzuje za porušení povinnosti ab-
solvovat povinnou školní docházku 
k trestu odnětí svobody na 14 dní. 
Odsouzený vykoná trest v době od 
3. do 17. 7. 2021 ve věznici s ma-
ximální ostrahou v Bohuslavicích 
u Konice. Proti rozhodnutí se nelze 
odvolat.“

snažili nepozorovaně pod dohledem 
starších ostřílených muklů připravovat 
dozorcům za zády terén a nenápadně 
stavět žebřík, aby v posledních dnech 
mohli v roušce noci nenápadně utéct 
přes vysokou zeď.
Za všechny dozorce přiznávám, že 
jsme vězení neuhlídali a vězni nám 
po spojení sil uprchli. Proto si dávejte 
pozor, pohybují se teď mezi námi.
  

Helena Pšejová, 
PS Plejády Šternberk

 

Knižní svět 
byl zachráněn
Zachránit knižní svět. Takový byl 
úkol devadesátky dětí, které trávily 
první dva prázdninové týdny na 
Klepákově mlýně. A úkol to nebyl 
jednoduchý. Proti nám stál arcipa-
douch Koniáš, který rozebral tiskař-
ský stroj a rozhodl se zničit všechny 
knihy světa.

A tak jsme se ponořili do knižních 
příběhů. S Malým princem jsme 
cestovali po vesmíru, s Harry Pot-
terem navštívili školu čar a kouzel 
v Bradavicích, poznali jsme Babičku 
a její vnoučata. Seznámili jsme se 
s Pipi Dlouhou punčochou i Krteč-
kem, s Karlíkem navštívili továrnu na 
čokoládu. S Vinnetouem jsme vysílali 
kouřové signály, se Sherlockem Hol-
mesem chytali zločince a s Robinso-
nem vzdorovali bouři.
Užili jsme si tradiční i netradiční spor-
ty, táboráky, cestičku odvahy, diskoté-
ku i tábornickou stezku. Prověřili jsme 
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Pionýrské 
Letní KeMpy    

svou obratnost na lanových překáž-
kách, zažili vaření v přírodě a bivak 
v lese. Celý tábor jsme poctivě sbírali 
ozubená kolečka z tiskařského stroje. 
Na závěr každý oddíl sestavil svou část 
tiskařského stroje, vše jsme sesadili 
dohromady a kolečka roztočili. Zlý 
Koniáš skončil v Bahňáku a knižní svět 
byl zachráněn.

Lenka Malá, PS 8. března 
Jindřichův Hradec

Děkujeme všem vedoucím, instruk-
torům, zdravotníkům, kuchařům, 
pomocníkům a vůbec všem, kteří 
se na přípravě a realizaci našich 
táborů podíleli. Bez nich by to nešlo! 
Děkujeme!

Radka Dojčánová z Pionýrské skupiny Přátelství Pardubi-
ce byla pozvána do pořadu Českého rozhlasu Radiožur-
nál, kde společně s dalšími hosty odpovídala na otázky 
k letním kempům. 

Když se jí ptali, zda děti na kempu dohnaly látku za 
předchozí školní rok, mohla být její odpověď pro některé 
překvapivá. Uvedla, že to nebylo v silách kempu, a proto 
se v jeho průběhu soustředili na posilování sociálních, 
personálních a pracovních kompetencí, a hlavně návrat 
k pohybu, který dětem chyběl. 
A my jsme se Radky ptali dál.

Bylo pro děti snadné dodržovat nastavená pravidla?
Pro některé ano, pro jiné ne, ale ke konci týdne už bylo 
vidět, že si zvykly. Lépe se nám spolupracovalo s dětmi, 
které jsou na naši celoroční činnost zvyklé.

Bylo znát z chování dětí, že jim během školního roku 
chyběl kontakt s ostatními dětmi?
Ano, bylo vidět, že děti byly „hladové“ po ostatních dě-
tech. Kontakt jim chyběl. Hlavně jsme ale zjistili, že dětem 
chyběl pocit sounáležitosti, dost často měly problém se 
přizpůsobit ostatním. Proto jsme hodně zařazovali aktivity 
na spolupráci.

S čím jste se museli vypořádat? 
Za následek lockdownu považuji to, že dětem chybí pra-
covní návyky. Bylo nutné často střídat činnosti, protože 
brzo ztrácely pozornost a nesoustředily se.

Pionýrské skupiny během prázdnin zrealizovaly 191 
letních kempů pro 3191 dětí. 
A i když nejvíc letních kempů uspořádali pionýři z Morav-
skoslezské krajské organizace, naše poděkování si zaslouží 
všichni, kteří pro děti letní kempy připravili. Děkujeme.

Radka Dojčánová pracuje jako dobrovolnice v Pionýru, je 
také členkou Pedagogické komory a spoluautorkou právě 
vydané akreditované učebnice Osobnostní a etická výchova 
pro střední školy. Letos v létě se podílela na organizování 
pěti letních kempů.

Připravila Anna Mindlová, Pionýr 

naše téma
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prázdniny 
tomíků

Spaní v týpí, ranní rosa, noční obloha plná 
hvězd, natrhané třešně, celotáborové hry, 
vaření na ohni, kadibudky s výhledem, vý-
lety do přírody, parta vedoucích, co ze sebe 
umí udělat středověké hrdiny nebo postavy 
ze Stínadel, cestování s kamarády, dobro-
družství na feratách, táboráky, vytahování 
vlajky na nástupech... 
To byly prázdniny tomíků!

Anežka Klabanová
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Roztočtí Kulíšci letos trávili své dva 
týdny tábora v krásném prostředí 
plzeňského kraje. 
Zapůjčené tábořiště nedaleko Mer-
klína bylo svědkem příchodu více 
než třiceti Egypťanů, kteří pronikali 
do tajů egyptské kultury, Sinuhetovy 
pouti světem i jeho lékařského umění. 
Nespočet soutěží, luštění šifer a sa-
mozřejmě i hieroglyfů, mumifikace 
i otevření lebky za účelem uzdravení, 
to všechno si táborníci vyzkoušeli. 
A nechyběly i vodní hrátky v nedale-
kém lesním jezírku – tedy až druhý 
týden, ten první nám tak propršel, že 
k jezírku nebylo nutno chodit, bylo 
všude po tábořišti…
Ale konec dobrý, všechno dobré – on 
ani ten déšť naštěstí nezvládl vzít 
většině dobrou náladu – a následu-
jící slunečné a horké dny už potom 
provázely až do konce letošní velmi 
vydařený tábor.
A tak už se teď těším na ten příští, až 
ze svého kuchyňského zázemí budu 
vše bedlivě sledovat, mezi vařením se 
do her i zapojovat … zkrátka zase na 
chvíli mládnout mezi partou úžasných 
dětí a jejich skvělých vedoucích.

Od svých hrnců a vařeček 
vám zprávu podala

Jindra Zoufalá, TOM Kulíšci

Do Egypta za 
Sinuhetem

naše téma

Snímky  na této dvoustraně jsou 
z letních táborů tomíckých oddílů: 
Sihasapa, Štíři,  Roháči Kladno,  Trilobit,  
Lvíčata,  KUK Atlantik.
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Tomícké Letní 
kempy 

Během prázdnin tomíci kromě tábo-
rů organizovali i letní kempy. Oddí-
loví vedoucí spolu s dalšími lektory 
vzdělávali své svěřence v různých 
směrech. Šlo o prázdninovou aktivitu 
podpořenou MŠMT. 

TOM Tuři Olomouc uspořádal jeden 
sportovní cyklisticko-taneční kemp 
a druhý, kde děti cestovaly časem. 
TOM Žlutý kvítek Palkovice se s dětmi 
věnoval ekologii a třídění odpadu, 
děti se seznámily s prací záchranných 
složek a chodem obce Palkovice. 
Oddíl Poutníci nabídl dětem jízdu na 

kánoích, návštěvu zoo, trénink kondi-
ce přímočarým výšlapem na Jedlovou 
nebo výuku vaření. 
TOM Dakoti Česká Lípa navštívil sklár-
nu Pačinek, děti na Máchově jezeře 
zažily dobrodružnou plavbu na par-
níku během silné bouřky a v IQLandii 
v Liberci zkoumaly, zkoušely, točily, 
tahaly, skládaly, skákaly a hrály, na co 
šlo. 
Mladí rádcové z TOM Hvězda Severu 
připravili program a s dětmi se vydali 
na cestu čtyř živlů. Oheň, vzduch, 
voda a zem. 
Tomíci z Roudnice nad Labem za 
sebou měli dva letní kempy. Jeden ve 
Sloupu v Čechách, kde poznávali krásy 
Lužických hor, šli za kulturou do skalní-
ho divadla, v Lindavě si vyrobili vlastní 
skleněnou vázu a průběžně si opako-
vali češtinu, matematiku, přírodopis 
a další vědy. Druhý kemp byl příměst-
ský v Roudnici, ze které vyráželi na 
výlety do okolí. 

Anežka Klabanová
Asociace turistických oddílů mládeže
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Brontosauří 
pomoc     
po tornádu  

Začalo to rychlou pomocí se zakrýváním zničených 
střech, zdaleka to však u toho neskončilo! Již několik 
týdnů trvající pomoc dobrovolníků v obcích postižených 
tornádem bude pokračovat během léta nadále. 

Hnutí Brontosaurus a další organizace, které v místě s dob-
rovolníky pracují, plánují společné koordinované víkendové 
dobrovolnické akce. Jedna z nich kupříkladu proběhla pod 
záštitou MUNI o víkendu 16.–18. července 2021 v Mikulči-
cích a byla zaměřena na pomoc místním vinařům.
Od té doby, co stovky lidí pomáhaly s provizorním zajiš-
těním střech, se v postižených obcích dobrovolníci stří-
dají nepřetržitě. Pomáhají v rodinách s opravami domů, 
úklidem a obnovou zahrad, asistují řemeslníkům, spolu 
koordinují týmy vyrážející na pomoc domácnostem. 
„Dovednosti, co se člověk naučí na brontosauřích táborech 
a akcích, se tu náramně šiknou,“ říká Michal Šmíd, jeden 
z dobrovolníků z Hnutí Brontosaurus. „Úžasné je zejména 
propojení dobrovolníků z organizací, hasičů a řemeslníků, 
již také přijeli zdarma pomáhat. Vznikají tak party, které 
jsou schopny pomáhat až na několika domech po obcích,“ 
poznamenává Libor Baláček. Například tesař Petr Svoboda 
chtěl přijet pomoci jen na pár dní. V půli července už byl 
skoro domácí a pro veřejnost je symbolem dobrovolnické 
pomoci řemeslníků.
Mezi velké úspěchy dobrovolnické činnosti lze započíst na-
příklad společné hromadné úklidy organizované s Ekocen-

tem Dúbrava Hodonín a MUNI pomáhá, dále hlídání dětí 
v obcích, ale také třeba zmapování poškozených stromů 
a jejich záchranu před zbytečným kácením. Díky nasazení 
dobrovolníků a podpoře veřejnosti se podařilo zabezpečit 
i zničenou klubovnu brontosauřích a skautských dětských 
oddílů v Mikulčicích, a také vybrat na její obnovu několik 
set tisíc korun.
„To, že v obcích působí dobrovolníci a dobrovolnice, není 
jen o samotné práci, je to také velké povzbuzení a motiva-
ce pokračovat v obnově domova i péči o nás a okolí,“ říká 
Dalimil Toman, obyvatel Mikulčic a zároveň předseda bron-
tosauřího regionálního centra Podluží. 
Bude ještě dlouho trvat, než pro mnoho lidí budou ranním 
budíčkem zase ptáci místo hluku motorových pil, agregátů 
a nakladačů, ale díky podpoře stovek lidí je naděje na lepší 
budoucnost o hodně větší.

Hnutí Brontosaurus
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Přestože za sebou měli skauti náročný 
rok, stojící hlavně na online setkává-
ní, a pravidla se měnila do poslední 
chvíle, dokázaly skautské oddíly 
uspořádat během letošních prázdnin 
více než 1 100 táborů pro více než 32 
tisíc kluků a holek. Tedy ještě více než 
v předchozích letech. 
Skautští dobrovolníci se o prázdninách nezastavili.

„Skautské tábory jsou nekomerční a stojí na dobrovolnické 
práci, díky čemuž jsou dostupné i pro děti ze složitějších 
sociálních prostředí. V čele táborů stojí skautští vedoucí, 
převážně mladí lidé, kteří musí projít přípravou a dokázat, 
že mají kompetence potřebné pro vedení týmu a práci 
s dětmi. Podle výzkumu agentury Ipsos (2019) přitom 
42 % Čechů vůbec neví, že svou činnost vykonávají bez 
nároku na finanční odměnu,” uvádí skautská tisková mluvčí 
Barbora Trojak.
Skautský tábor lze bez nadsázky označit za líheň budou-
cích manažerů a leaderů. Vedoucí mají totiž příležitost 
vyzkoušet si činnosti a dovednosti, které jsou v pracovním 
i osobním životě k nezaplacení. 

Například:
• v dostatečném předstihu oslovit všechny úřady a institu-
ce,
• naplánovat práci, rozdělit si úkoly v týmu a sledovat 
jejich plnění, pracovat s týmovou dynamikou,
• komunikovat s majiteli pozemků, zástupci obcí a úřadů, 
rodiči a účastníky,

• zajistit zásobování vodou a nákupy potravin, sestavit 
jídelníček a hlídat rozpočet,
• dopravit na místo veškerý materiál – podsady, plachty, 
rekvizity i nádobí,
• připravit smysluplný program, který kluky a holky baví 
a zároveň všestranně rozvíjí,
• na táboře hlídat bezpečí dětí a dbát na jejich zdraví, 
včetně duševního,
• po táboře vyúčtovat všechny náklady a splnit administra-
tivní požadavky skautské organizace.

Na roli ve vedení oddílu se dobrovolníci připravují pro-
střednictvím skautského vzdělávacího systému, kterým 
každoročně projdou tisíce lidí: v „covidovém“ roce 2020 
šlo o 2 500 skautek a skautů, o rok dříve 4 300. 
Část vzdělávacích kurzů je zaměřená na seberozvoj a sebe-
poznání, například pomocí prostředků zážitkové pedagogi-
ky. Další pak připravují účastníky na splnění kvalifikačních 
zkoušek, nejdříve čekatelské a později vůdcovské. Jiné jsou 
zaměřené na specializovanou oblast, například na du-
chovní rozvoj, výrobu a opravu lodí (především pro vodní 
skauty), přípravu na jednání v krizových situacích nebo 
instruktorské dovednosti. 

Stejně jako skautské oddíly však vzdělávací kurzy praska-
jí ve švech a na mnohé zájemce se nedostává.
Typickým rysem skautského vzdělávání v Česku je to, že jím 
skauti a skautky tráví velké množství času – nejdelší kurzy 
trvají přes 20 dní, ale běžné je věnovat mu dva víkendy 
a týden prázdnin. K tomu je třeba přičíst i domácí úkoly 
a přípravu na zkoušky.

Celé skautské vzdělávání, stejně jako tábory, stojí na 
obětavosti dobrovolníků – instruktorů, kteří předávají své 
zkušenosti a znalosti druhým.

• 12 538 dobrovolníků v různých rolích podporuje fungo-
vání skautské organizace,
• ročně vykonají práci v hodnotě 1 miliardy korun,
•289 skautek a skautů složilo v roce 2020 vůdcovskou 
zkoušku,
• 564 skautek a skautů složilo v roce 2020 čekatelskou 
zkoušku.

Více na www.skaut.cz/tabory
Junák – český skaut

Skautští 
dobrovoLníci 
o prázdninách  
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ŠpaLeK,  stříbrný vlk   

ník A. B. Svojsíka a jeho nástupce ve 
funkci náčelníka československých 
skautů. Na začátku války byl zatčen 
gestapem a posléze vězněn v koncen-
tračním táboře Buchenwald.
Otcem Tomáše Řeháka byl Jiří Řehák, 
člen poválečného náčelnictva Junáka 
– českého skauta, později odsouzený 
v procesu s Dagmar Skálovou – Rak-
šou a vězněn v lágrech na Jáchymov-
sku.

Tomáš Řehák začal skautovat v osmi 
letech, vstoupil do tehdy ilegálního 
pražského oddílu. Dlouho ale u skau-
tingu nevydržel. Vrátil se k němu až 
po maturitě, kdy vedl oddíl Stopaři, 
fungující před režimem skrytě – pod 
hlavičkou různých organizací. V roce 
1988 založil ilegální skautské středisko 
Stovka, které funguje dodnes.
Hned v roce 1989 vystoupil Tomáš 
Řehák jako jeden z iniciátorů obnovy 
skautingu a od této chvíle působí ve 
vedoucích funkcích. Mimo jiné jako 
člen Náčelnictva, Ústřední rady nebo 
Rozhodčí a smírčí rady. Jako oponent, 
konzultant či vyjednavač se podílel na 
přípravě celé řady zákonů a vyhlášek, 
které v různých ohledech upravují 
působení Junáka – českého skauta 

Tomáš Řehák – Špalek je novým 
držitelem nejvyššího skautského 
vyznamenání

Tomáš Řehák je představitelem již 
třetí generace předních osobností 
českého, resp. československého 
skautingu z rodu Řeháků. Svůj život 
zasvětil skautskému vzdělávání, rozvoji 
skautské organizace a službě skaut-
skému hnutí i neziskovému sektoru 
obecně. Je rovněž dlouholetým 
ředitelem Městské knihovny v Praze. 
8. srpna 2021 se stal držitelem Řádu 
stříbrného vlka, což je nevyšší skaut-
ské vyznamenání. Současně může 
být držitelem tohoto ocenění pouze 
dvanáct mužů.

Také v historii České rady dětí a mlá-
deže je jméno Tomáše Řeháka nesma-
zatelně zaznamenáno: měl totiž hlavní 
podíl na tvorbě základních dokumen-
tů ČRDM v jeho začátcích, a to včetně 
stanov. V prvním období ČRDM byl 
neformálním vedoucím „skautského 
klubu“ na Valných shromážděních 
ČRDM, byl u všech klíčových jednání, 
která řešila konfliktní témata uvnitř 
ČRDM i vůči vnějším partnerům. 
Za ČRDM předkládal při jednáních 
s ministerstvem školství stanoviska 
ohledně chystaného zákona o práci 
s dětmi a mládeží, kde si získal opráv-
něný respekt odborníků ministerstva. 
Podvakrát byl vedoucím týmu, který 
pro ČRDM vypracoval materiál 
Strategie na období 2000–2005 
a 2005–2010.

Dědečkem Tomáše Řeháka byl Bohu-
slav Sláva Řehák, blízký spolupracov-

a dalších spolků či dětských výchov-
ných organizací. Tomáš Řehák byl také 
iniciátorem a koordinátorem první 
strategie Junáka – českého skauta 
a reformy organizačního uspořádání 
skautské organizace.
Již od raných devadesátých let na něj 
organizace spoléhá a pověřuje ho 
řešením či ho zapojuje jako poradce 
v nejzávažnějších úkolech.

Důležitou součástí Řehákova života je 
rovněž skautské vzdělávání. Již brzy 
po obnově skautingu si uvědomil, že 
skautská organizace bude po dvaceti 
letech nuceného mlčení potřebovat 
získat, nadchnout a vzdělat své činov-
níky – dospělé dobrovolníky, protože 
s pouhým nadšením si nevystačí: musí 
mít dostatek informací, znalostí a do-
vedností. Jeho instruktorská dráha tak 
od počátku byla nejen dráhou skaut-
ského pedagoga, ale zároveň i autora 
a nositele nových přístupů a idejí. 

Inicioval reformu systému vzdělává-
ní skautských vedoucích a připravil 
pravidla pro skautské vzdělávání, která 
s mírnými úpravami platí dodnes.

Junák – český skaut
foto archiv, 

dole snímek z kurzu Gemini
Redakčně kráceno. 
Více informací na www.adam.cz
Zdroje: https://www.skaut.cz/stribr-
nyvlkspalek/; almanach 10 let ČRDM 
a další
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Kempy podle organizátorů  propo-
jovaly doplňování školního učiva 
s neformálním vzděláváním. Zájem 
o kempy byl značný, přičemž některé 
děti z chudších rodin měly možnost 
získat zkušenost s táborem vůbec 
poprvé. Letní kempy také potvrdily, 
že kvůli distanční výuce v předcho-
zím období dětem scházel především 
kontakt s vrstevníky.

Konat se měly vždy pro nejméně 
15 dětí a trvat nejméně 40 hodin 
v pěti kalendářních dnech.
Kromě mládežnických organizací 
(kupř. Pionýr uspořádal podle své 
mluvčí Anny Mindlové 191 letních 
kempů) je mohly pořádat i další ne-

Letní kempy črdM
ziskové organizace, školy či střediska 
volného času. O peníze mohly žádat 
z dotačního programu MŠMT.
Podle informací z července se 
tak mohlo uskutečnit celkem na 
5900 kempů. Dostupné měly být 

podle ministra školství Roberta Plagy 
asi pro 93 000 dětí. 

Česká rada dětí 
a mládeže reali-
zovala v souladu 
s výzvou MŠMT 
„Letní kempy 
2021“ aktivity 
zaměřené na 
snížení nerovnosti 
v přístupu ke vzdělávání a podporu 
duševního zdraví u dětí, které ve škol-
ním roce 2020/2021 plnily povinnou 
školní docházku, v důsledku pandemie 
covid-19.

V období od 1. 7. do 31. 8. 2021 se 
pod vedením lektorů a vedoucích 
ČRDM uskutečnilo 152 letních kem-
pů, jichž se zúčastnilo 2635 dětí. 

Struktura účastníků protíná celé věko-
vé spektrum základní školní docházky 
a celé sociální spektrum společnosti. 
Letních kempů se účastnily děti i ze 
sociálně slabších rodin, pro které 
byla účast na letním kempu mnohdy 
první zkušenost s jakýmkoliv druhem 
tábora.
Dle podmínek Výzvy se letní kempy 
zaměřovaly na snižování negativních 
dopadů pandemie covid-19 na děti. 
Prostřednictvím letních kempů tedy 
docházelo k podpoře a posílení soci-
álních vztahů s vrstevníky a vzájemné 
spolupráce, propojování formálního 
a neformálního vzdělávání s důrazem 
na doplnění dílčích znalostí a do-
vedností, jejichž nabytí mohlo být 
ovlivněno výpadkem prezenční výuky 
v průběhu školního roku. 

Cílem bylo obnovit pracovní 
a studijní návyky dětí, podpořit 
zájem dětí o vzdělávání, podpořit 
duševní pohodu a duševní zdraví 
dětí, podpořit návyky zdravého 
životního stylu a podpořit pohybové 
aktivity dětí.
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Řekli o Letních KeMpech

V rámci formálního vzdělávání dochá-
zelo k vyučování:

- čtenářské gramotnosti, 
- cizích jazyků, 
- didaktických her, 
- matematiky, 
- dopravní výchovy BESIP, 
- vlastivědy, 
- dějepisu, 
- ekologické výchovy a biologie.  

ČRDM jménem realizátorů, rodičů 
a dětí velice děkuje zástupcům MŠMT 
za Výzvu, která pomohla k setkávání 
dětí v bezpečném a finančně zajiště-
ném prostředí.

ČRDM a redakce
foto archiv ČRDM

Ve zmíněných oblastech pomáhaly 
zlepšení situace zejména: 

• návštěvy kulturních a historických 
center, muzeí, zoologických zahrad, 
vzdělávacích, víceúčelových a spor-
tovních center; 
• výpravy do přírody po naučných 
a turistických stezkách s programem 
na cestě; 
• skupinové výtvarné a jiné tvořivé 
aktivity, týmové sporty, vzdělávací 
aktivity zaměřené na přežití, ori-
entaci v terénu, hasící práce, první 
pomoc, poznávání rostlin a zvěře, 
kartografie, geologie;
• icebreakové aktivity, společenské 
hry, deskové hry, týmové osobnost-
ně rozvojové aktivity, aktivity se 
zvířaty.

Tomáš Novotný, 
předseda Asociace TOM:
„Měli jsme 90 letních kempů, kterých se zúčastnilo celkem 
1 454 dětí. Což dělá průměr 16,15 dítěte na jeden letní 
kemp. My, tomíci, letní kempy ale v zásadě chválíme. 
Oceňujeme nasazení našich lidí, kteří opravdu byli schopni 
udělat nejen klasický tábor, ale i dva, nebo i tři letní kempy. 
Obdivuhodné!“

Barbora Trojak, 
tisková mluvčí Junáka – českého skauta:
„Měli jsme všechny kempy, o které jsme požádali, tedy 
šedesát. Na každém bylo minimálně 15 dětí, tedy mini-
málně 900 dětí. U dětí bylo patrné, že jim hodně chyběly 
kontakty mezi sebou, takže je fajn, že měly další příležitost 
vidět vrstevníky a trávit s nimi čas.“

Martin Bělohlávek, 
předseda Pionýra
„Přiznám, že zprvu u nás byla vůči kempům jistá skepse, 
ale zájem rodičů prokázal, že šlo o vhodné propojení for-

málního a neformálního vzdělávání, kdy si děti nenásilně 
doplnily dílčí znalosti a dovednosti, jež jim mohou chybět 
vzhledem k výpadku prezenční výuky. Naši vedoucí tohle 
umí, není to pro nás neznámý přístup. Dětem pomohl 
každý kontakt s vrstevníky, kempy k tomu byly vhodnou 
příležitostí a zájem o ně byl mimořádný, našich se zúčastni-
lo 3191 dítě.“ 

ČRDM a redakce
foto archiv  Pionýra
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Memorandum  zájem na existenci aktivit, v nichž neplacení dobrovolníci 
připravují pro děti a mladé lidi celoroční kvalitní program, 
motivují je, baví a vzdělávají“.
V resortu zdravotnictví jde třeba o závazek přizvat zástup-
ce ČRDM do stálého pracovního tělesa na Ministerstvu 
zdravotnictví, jež bude nastavovat podmínky pro činnost 
dětských organizací, ať už v době pandemie, či jindy. Do 
působnosti ministerstva financí spadá mj. požadavek na 
zjednodušení účetnictví dětských spolků a na možnost 
přerozdělování prostředků z hlavního spolku na spolky 
pobočné. V Poslanecké sněmovně se signatářské strany 
budou zasazovat o ustavení Podvýboru pro mládež a volno-
časové aktivity pro nastávající volební období a v jeho čele 
podpoří kompetentní vedení. Současnou komoru mládeže 
na MŠMT by měla nahradit Rada vlády pro mládež, schop-
ná pružněji a efektivněji reflektovat problémy a potřeby 
(nejen) spolkového života dětí a mladých lidí.
Zmíněné Memorandum – pro všechny oslovené strany 
pochopitelně totožného znění – si můžete přečíst 
na www.adam.cz.
Bez podpisu zůstaly (zatím) příslušné listiny s textem Me-
moranda určené pro ANO, ODS, TOP 09, Přísahu – občan-
ské hnutí Roberta Šlachty a Českou pirátskou stranu. Dvě 
posledně jmenované politické formace (Piráti, Přísaha) 
vyjádřily ochotu zabývat se Memorandem po volbách. 
Zbývající politické strany na návrh ČRDM do dne zahájení 
voleb nezareagovaly.

Jiří Majer

Tři politické strany – z osmi těch, které kandidují do 
Poslanecké sněmovny a jež před volbami oslovila Česká 
rada dětí a mládeže (ČRDM) – podepsaly Memorandum 
o podpoře dětských a mládežnických uskupení. Spolu 
s předsedou ČRDM Alešem Sedláčkem své podpisy pod 
Memorandum připojili konkrétně: předseda hnutí STAN Vít 
Rakušan, předseda KDU-ČSL Marián Jurečka a předseda 
ČSSD Jan Hamáček.
Jmenovaní politici podepsáním Memoranda deklarují vůli 
stran, v jejichž čele stojí, zabývat se seriózně záležitostmi 
rozvrženými pro přehlednost do pěti tematických okruhů.
Jde kupříkladu o garantování určité úrovně neinvestiční 
a (dlouhodobě podvázané) investiční finanční podpory dět-
ských a mládežnických spolků, potažmo mimoškolní výcho-
vy, z prostředků ministerstva školství. Pokud jde o MŠMT 
a jeho organizační strukturu, měl by se v ní odrážet význam 
fungování a rozvoje dětských a mládežnických uskupení. 
To vše u vědomí toho, že „stát touto formou vyjadřuje svůj 

Memorandum o podpoře organizací dětí 
a mládeže podepsaly tři strany

Česká rada dětí a mládeže se 10. září 
2021 prostřednictvím svého předse-
dy Aleše Sedláčka obrátila dopisem 
na ministra zdravotnictví Adama 
Vojtěcha a požádala ho, aby mimo-
řádná opatření a podmínky, které 
jsou od 1. září 
platné pro volno-
časové aktivity 
dětí od šesti do 
18 let, korespon-
dovaly s podmín-
kami platnými 
pro školy.

Snahou ČRDM přitom nebylo hodno-
tit to, zda je testování dětí nutné či 
nikoliv – toto rozhodnutí přenechá-
vá odborníkům – ráda by však, aby 
podmínky pro školy a zájmové aktivity 

byly srovnatelné. Homogenita skupin 
ve školách a při volnočasových aktivi-
tách je na stejné úrovni. 
Dne 23. září bylo dosaženo v této 
věci posunu: Ani na kroužky a další 
volnočasové aktivity pro skupiny nad 
20 dětí by nemuselo být nutné osvěd-
čení o bezinfekčnosti. Na Facebooku 
ČRDM se objevila zpráva, že ministr 
Vojtěch v tomto duchu přednese 
27. září návrh vládě.

Výsledek?
Od čtvrtka 30. září se změní podmínky 
pro testování dětí – ve volnočasových 
aktivitách nebudou nutné testy na 
covid-19 u neměnných kolektivů
Základním kritériem pro rozvolnění 
bude stálý kolektiv. „Pokud jde o ne-
měnné kolektivy, nebude nutné, aby 

črdM psaLa  
ministru zdravotnictví

děti měly test. Týká se to také volno-
časových aktivit jedné školy,“ uvedl 
ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Povinností bude vedení docházky 
účastníků. „Je to pro případ, kdy by se 
objevila nákaza, aby vše bylo snad-
nější ke zpracování ze strany hygieny,“ 
dodal ministr.

„Vítáme avizovanou změnu v přístu-
pu, kdy se srovnaly podmínky pro 
vstup dětí do škol a do pravidelných 
volnočasových aktivit. Jsme přesvěd-
čení, že homogenita skupin je ve 
školách i pravidelných volnočasových 
aktivitách totožná. Proto v situaci, kdy 
bylo testování ve školách ukončeno, 
vítáme zrušení povinnosti testování 
dětí před dalšími aktivitami. Rodičům 
i dětem to výrazně zjednoduší trávení 
volného času. Neznamená to však, že 
by organizátoři rezignovali na bezpeč-
nost. Stále velmi zodpovědně posu-
zují, koho k volnočasovým aktivitám 
připustí,“ okomentoval rozhodnutí 
předseda České rady dětí a mládeže 
Aleš Sedláček.

(Zdroj: Facebook ČRDM)
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Nejvíce v historii! 
1 327 plavidel proplulo 
v Den české státnosti 
vltavskými propustmi 
během akce Napříč Prahou 
– přes tři jezy. 

Krásné počasí přilákalo na Vltavu tisíce 
skautů, skautek, vodáků na skautských 
pramicích P550, kajacích, kanoích, 
raftech i paddleboardech.

Již více než 80 let se každoročně na 
jeden jediný den otevírají vodákům 
hned tři pražské jezy pro akci nazva-
nou Napříč Prahou – přes tři jezy. 
Trasa závodu je dlouhá 6,5 kilometrů 
a vede historickým jádrem hlavního 
města. Posádky startují na Císařské 
louce s cílem dojet na Štvanici. 
Na účastníky ovšem nečeká jen klidná 
plavba pražským historickým cent-
rem – na trati závodníci překonávají 
i vorové propusti Šítkovského jezu 
u Jiráskova mostu, Staroměstského 
jezu u Karlova mostu a Helmovského 
jezu v Holešovicích.

Ve skautském závodě 28. září 2021 na-
stoupilo 231 posádek, další stovky pla-
videl pak jezy zdolaly v rámci kategorie 
Volné splutí, která je zcela otevřena 
veřejnosti. Celkem se na Vltavu vydalo 
1 327 plavidel, což je historický rekord.
 

Junák – český skaut
foto Michala K. Rocmanová, 

Martin Archalous a  Lucie Bláhová

Za podporu při proplouvání vorovou 
propustí Staroměstského jezu, který 
v současné době rekonstruuje, děkuje-
me firmě Metrostav.
Děkujeme také organizátorům závodu 
ze střediska Dvojka Praha a všem 
dobrovolníkům.

Fotogalerii z tohoto i předchozích 
ročníků, výsledkové listiny a propozice 
závodu najdete na adrese
https://3jezy.skauting.cz/ 

Rekordní
tři jezy
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ČSOP chrání ohroženou flóru a faunu 
– i s podporou Norských fondů

Český svaz ochránců přírody zahájil 
realizaci tří projektů podpořených 
z Norských fondů, jejichž hlavním úče-
lem je chránit ohrožené druhy rostlin 
a živočichů.

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) 
zahájil realizaci tří projektů, jejichž 
hlavním cílem je na devětadvaceti 
lokalitách v péči pozemkových spolků 
zajistit optimální podmínky pro přežití 
vzácných druhů rostlin a živočichů 
v různých kategoriích ohrožení uvede-
ných v Červených seznamech ohrože-
ných druhů České republiky.

Ochrana malých jedlí před okusem 
zvěří, vybudování dvanácti nových 
tůní, speciální pastva prospívající 
vzácným druhům hmyzu, to je jen ně-

kolik z opatření, která budou probíhat 
v rámci realizace projektů podpoře-
ných grantem z Norských fondů v pro-
gramu Životní prostředí, ekosystémy 
a změna klimatu v oblasti podpory 
Zlepšování stavu životního prostředí 
v ekosystémech.

Projekty Ochrana biodiverzity mokřad-
ních lokalit prostřednictvím pozem-
kových spolků a Ochrana biodiver-

zity stepních lokalit prostřednictvím 
pozemkových spolků byly zahájeny 
v červnu 2021 a jejich hlavní náplní je 
soubor opatření zahrnující zejména 
údržbu či obnovu bezlesí a řídkých 
prosvětlených porostů dřevin, kon-
krétně vyřezání náletových dřevin, 
likvidace invazních druhů rostlin, kose-
ní travních porostů a pastvu, a u mok-
řadních lokalit také zřizování tůní. Třetí 
projekt – Ochrana biodiverzity lesních 
lokalit prostřednictvím pozemkových 
spolků – byl zahájen o měsíc později, 
v červenci 2021, a v rámci jeho reali-
zace jsou plánované zejména dosad-
by cílových druhů dřevin a ochrana 
výsadeb a zmlazení těchto dřevin před 
okusem.

Aktivity v rámci zmíněných projektů 
budou probíhat až do konce dubna 
2024 a na realizaci projektu se kromě 
ČSOP budou podílet partneři, kterými 
je sedm pozemkových spolků.

Pozemkové spolky jsou neziskové or-
ganizace, pečující o přírodní a kulturní 
dědictví na základě vlastnického či 
užívacího práva nebo v úzké spoluprá-
ci s vlastníky pozemků. Toto zaručuje 
zachování hodnot takovýchto míst 
i v budoucnosti. Hnutí pozemkových 
spolků, zahrnující dnes v České repub-
lice více jak šest desítek organizací, 
zastřešuje Český svaz ochránců příro-
dy. Bližší informace najdete na adrese 
www.csop.cz/pozemkovespolky a na 
Facebooku Pozemkové spolky.

Petra Milerová 
Český svaz ochránců přírody

čsop chrání  
ohroženou 
faunu a floru
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Markéta Gregorová
vědkyně, korektorka, překla-
datelka a textařka

Děkuji za skvělou otázku, 
nad kterou bych se jinak 
nezamyslela. Ani bych si 
tak neuvědomila, co jsem 
se v letošním létě naučila. 
Během pandemie jsem tak 
jako spousta z nás zlenivěla, 
zavřela se doma a schováva-
la se ve své komfortní zóně. 
V té je sice člověku pohodl-
ně, ale nemůže se v ní roz-
víjet. V létě jsem se odvážila 
opustit svou rutinu a zkusila 
si pár výletů, cest a zážitků, 
do kterých se mi vůbec 
nechtělo. I když nejraději 
sedím sama doma a pracuji, 
nakonec mi úžasně prospělo, 
že jsem se vydala ven mezi 
lidi. Pro duševní zdraví je ex-
trémně důležité občas změ-
nit prostředí a mluvit taky na 

Jaroslav Marek
pracovník v gastronomii

Pokud to situace umožňuje, 
každý rok odjíždím s kama-
rády do hor. Letošní léto mi 
tak nadělilo Gruzii, a v ní asi 
nejznámější trek v pohoří 
Svanetie.
Hned ze začátku nás čekalo 
vydrápat se do nejvyššího 
bodu plánované trasy, kolem 
3000 m n m. Cesta nebyla 
značená, každou chvíli se 
ztrácela a sem tam jsme si 
ji museli prošlapávat ostrou 
travou nebo do půli stehen 
vzrostlými rododendrony. 
A dolů? Stejné, ne-li horší.
Po celou dobu putování 
jsme míjeli vesničky jako 
vystřižené z 19. století, plné 
polorozpadlých baráků, 
u nichž se dalo jen těžko 
posoudit, zda jsou opuštěné 
úplně nebo jenom dočasně, 

někoho jiného než na svou 
kočku. Je těžké se překonat, 
ale překonat se musíme – to 
je dobré vědět.

foto archiv M. Gregorové

Zuzana Daušová
ředitelka obecně prospěšné 
společnosti Helppes 
– Centrum výcviku psů pro 
postižené
     
Letošní léto nám dalo, 
po dlouhé době izolace, 
konečně možnost osobních 
kontaktů s našimi klienty, 
možnost plnohodnotné-
ho výcviku psích studentů 
a také nám přibylo mnoho 
štěňat určených pro budoucí 
výcvik psích pomocníků. 
Tudíž toto léto bylo pro mě 
osobně i pro naši organizaci 
velmi příznivé.

foto archiv Z. Daušové

anebo plně funkční a obý-
vané. Mě nejvíc zaujaly 
obranné věže ještě z dob 
mongolských nájezdníků, 
kdy se rezidenti zabarikádo-
vali uvnitř s vodou a hospo-
dářskými zvířaty, odráželi 
případné útoky a čekali, až 
agresor zase odtáhne.
Nejhezčí chvíle bývaly na 
sklonku dne, když se se krávy 
samy vracely z pastvy, aby 
se nechaly podojit. Všichni 
měli plné ruce práce… Mi-
mochodem, gruzínské sýry 
jsou vyhlášené. Psíci jsou tu 
všudypřítomní a – pro znalce 
– na rozdíl od těch rumun-
ských velmi hodní a přátel-
ští. Však s námi jeden taky 
putoval celý den, a to jsme 
mu odepřeli i menáž (!). A co 
potom ti koníci všech mož-
ných velikostí a barev! Místní 
mladíci je projíždějí od rána 
do noci, stejně jako my kdysi 
kouřící fichtly. 

Až se příště vydáme za 
kouzlem gruzínských hor, 
zapomeneme na přetížené 
batohy a budeme vandrovat 
jen s maličkatým batůžkem 
od vesnice k vesnici. 
Stejně mají všude cedule 
GUESTHOUSE.

foto archiv J. Marka 

anKeta:  Co Vám dalo – nebo naopak vzalo – letošní léto?  

různost  
je bezva!
David Nadrchal

Právě v rukou držíte text, 
který se hemží čtyřpísmen-
nými zkratkami jako ENFJ, 
INTP či ISTJ. Každá z nich 
představuje jeden z 16 typů 
osobností rozlišovaných 
typologií MBTI.
I přes nepopiratelnou 
jedinečnost každého tvora 

mají nositelé jednotlivých 
typů velmi podobný přístup 
k práci, způsob komunika-
ce, životní hodnoty i proces 
dozrávání.
Kniha provádí čtenáře jed-
notlivými oblastmi lidského 
života, ve kterých jsou mezi 
nositeli různých typů zvlášť 
velké rozdíly – mezilid-
skými vztahy, komunikací, 
prací a vývojem osobnosti 
v průběhu života.  A ač dílo 
nabízí možnost hlubšího 
pochopení celé typologie, 

je psáno tak, aby ho mohl 
číst i člověk, který se s MBTI 
dosud nikdy nesetkal. 

David Jan Nadrchal, student 
Gymnázia Jana Keplera 
v Praze, vedoucí skautů 
a mládeže ČCE. Má pět 
mladších sourozenců. Svou 
knihu o MBTI začal psát 
v 15 letech.

Brožovaná, 208 stran, 
329 Kč
Portál, 2021
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