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Věřím, že každý z nás má v sobě za-
kódovánu potřebu pomáhat druhým. 
Ať už jde o pomoc v rámci rodiny, 
příbuzenstva, sociální skupiny, nebo 
na potřebného člověka narazíme ná-
hodou. Prostě tam někde uvnitř nás 
je tenhle pud dobře ukrytý a zjeví se 
ve chvíli, kdy je třeba.

Rodiče cítí potřebu pomáhat svému 
dítěti poznávat svět a připravit ho na 
jeho roli ve společnosti. Ve funkční 
rodině ale nepomáhají jenom rodiče. 
Starší sourozenec může pomoci tomu 
mladšímu zavázat tkaničky, pomůže 
mu zpevnit základy věže, která se 
dosud tomu mladšímu s ubíjející pra-
videlností zřítila k zemi, nebo později 
mu pomůže pochopit, jak vlastně 
fungují množiny nebo jak si poradit 
s goniometrickými funkcemi. 
Přijde nám přirozené, že pomáhá 
silnější slabšímu, zkušenější méně 
zkušenému nebo obratnější méně 
šikovnému. Mohl bych dodat, že větši-
nou pomáhá starší někomu mladšímu, 
ale to platí jen do určitého věku a pak 
se taková pomoc vrací zpět, nastane-
li čas, aby naopak ti mladší poskytli 
pomoc a podporu dříve narozeným, 
kteří už nezvládají se o své potřeby 
postarat vlastními silami. 
Pomáháme-li potřebnému, jedná 
se o nouzový stav, kdy si potřebný 
se svou situací neví rady, něco mu 
naléhavě chybí (bydlení, finance či 
znalosti) a nedokáže si to bez pomoci 
opatřit. Potřební jsou tedy v podstatě 
závislí na pomoci druhých. Účinná 
pomoc by však měla být poskytnuta 
stylem „nauč mě to“ nebo „ukaž mi 
cestu, jak na to“, neboť forma pomoci 
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„vyřeš to za mne“ potřebného nijak 
nerozvíjí a nerozšiřuje jeho vlastní 
kompetence.
Touhu pomáhat potřebným silně cítí 
lidé v Letním domě, kteří už více než 
25 let pomáhají dětem a mladým 
lidem z dětských domovů, aby poznali 
svoji vlastní hodnotu, svoji jedineč-
nost, pomáhají jim nalézt a uvědomit 
si, v čem jsou dobří a na čem mají 
v životě stavět.
Stalo se milou tradicí, že tým Letního 
domu vždy v prosinci navštívil dětský 
domov v Krompachu, aby pro tam-
ní děti uspořádal během jednoho 
víkendu Andělskou slavnost. Ta loňská  
byla pro všechny zúčastněné krásným 
časem sdílení, radosti a kouzelné 
atmosféry. Nabitý program vyvrcholil 
bohatou andělskou hostinou. Bylo 
dojemné, že se do Krompachu na 
slavnost přijeli podívat i ti, kteří zde 
kdysi vyrostli, a to i se svými partnery 
a dětmi. 
Na Andělské slavnosti na mne zapůso-
bilo zapojení velkého počtu lidí – tet 
a strejdů v dětském domově, našich 
zaměstnanců, dobrovolníků, účinku-
jících a dalších spolupracujících osob. 
Ocenil jsem jejich velké nasazení, úsilí 
a vzájemnou spolupráci, aby se tahle 
komunitní slavnost vydařila. Všichni se 
rozhodli vzdát se svého volného času, 
který mohli trávit se svými blízký-
mi, a raději jej věnovat potřebným. 
Protože pomáhat je správné a lidské. 
Protože pomáhat je pro nás v Letním 
domě přirozené.

Jiří Strejček, ředitel Letního domu, z.ú.  
Foto Letní dům

(Andělská slavnost v Krompachu) 
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V Hnutí Brontosaurus aktuálně pra-
cujeme na dvou velkých projektech 
s cílem pomáhat potřebným lidem. 
Prvním je pomoc ukrajinským uprchlí-
kům. S vypuknutím krize jsme nabídli 
prostory k jejich ubytování, ale také 
působili v asistenčním centru, pomá-

hali zajistit provoz dětského koutku na 
brněnském výstavišti nebo přispívali 
k organizaci humanitárních sbírek. 
Momentálně sbíráme spací pytle, 
deky, léky či zásoby trvanlivého jídla, 
které putují do Oděské oblasti. Přispě-
li jsme i na nákup terénního vozu pro 
tamní zdravotníky a dobrovolníky. 
Druhým velkým projektem je pak 
pomoc jihomoravským obcím s dlou-
hodobou obnovou míst poničených 
tornádem. Spolu s obcí a skauty jsme 
otevřeli zničenou klubovnu dětských 
oddílů v Mikulčicích vylepšenou 
o využití šedé vody, ohřev solárními 
panely, vytápění tepelným čerpa-
dlem a množstvím dalších opatření 
pro ekologický provoz. V obci navíc 

Pomáháme 
Potřebným

Možnost dobrovolničit
by měl mít každý

naše téma

vysazujeme stromy a keře a pro místní 
občany jsme také uspořádali komunit-
ní plánování obnovy parků.

Vojtěch Jochim 
Hnutí Brontosaurus

V INEXu věříme, že šanci stát se dobrovolníkem by měl 
dostat každý. Zkušenosti nasbírané na mezinárodních 
projektech posunou dopředu každého. A co teprve ty, 
kteří mají z nějakého důvodu omezené příležitosti… 
Prostřednictvím program „Dobrovolnictví pro všechny“ 
proto INEX podporuje ty, kteří by jinak z nějakého důvodu 
měli potíže se zapojit. Ať už jde o dobrovolníky se zdra-
votním postižením, ze sociálně slabších rodin, z dětských 
domovů nebo v péči spolupracujících organizací pracují-
cích s ohroženou mládeží.

Účastníci programu mohou dobrovolničit v Česku nebo 
v zahraničí, a mít tak možnost poznat jiné kultury, získat 
nové přátele, zkušenosti a procvičit se v cizích jazycích. 
Účast na mezinárodním dobrovolnickém projektu tak 
může být silnou zkušeností vedoucí k dalšímu seberozvoji 
a životnímu nasměrování. U lidí, kteří se v denním životě 
setkávají s nějakou formou znevýhodnění, pak i krokem 
k osamostatnění, získání sebedůvěry, pocitu rovnosti, ale 
i budování vzájemného respektu. Tím má dobrovolnictví 
potenciál předcházet sociálnímu vyloučení a stereotypní-
mu uvažování ve společnosti. 
Každý máme schopnosti a dovednosti, které jsou pro naši 
společnost prospěšné. Hodnotu však dostávají, až když 
jsou využívány. Teprve pak získáváme pocit respektu, 

smysluplného života a sounáležitosti. 
INEXí program „Dobrovolnictví pro všechny“ je možné 
podpořit skrze sbírku na platformě Darujme: 
https://www.darujme.cz/projekt/1200870

Marek Šurkala
Foto archiv INEX–SDA
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Kvůli prudkému zdražování potravin 
a energií se dostává do finančních 
problémů stále více rodin s dětmi 
a samoživitelů. Na volnočasové aktivi-
ty jim už často nezbývají peníze. 

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) 
proto ve spolupráci s Nadačním fondem Eduzměna 
spustila nový projekt Darujeme kroužky dětem. Projekt 
pomáhá řešit zhoršenou finanční dostupnost zájmové-
ho a neformálního vzdělávání pro děti z rodin v tíživé 
finanční situaci žijící v ČR včetně dětí cizinců/uprchlíků 
z Ukrajiny s dočasným pobytem. Rodiče mohou získat 
příspěvek až 2000 Kč na pololetí na každé dítě a následně 
určit, které organizaci bude příspěvek převeden. 

V principu se jedná o tzv. voucherový systém – rodič dosta-
ne na jedno dítě dvě elektronické tisícikorunové „poukáz-
ky“, které může uplatnit na aktivity nabízené organizacemi 
a spolky, které jsou zaregistrované v systému.
Podporujeme rodiny v ČR, které jsou v tíživé finanční 
situaci, a na dítě, na které žádají podporu, pobírají jeden 
z těchto příspěvků: přídavek na dítě, příspěvek na péči, 
odměna pěstouna, příspěvek při pěstounské péči. Stále 
podporujeme i rodiny ukrajinských uprchlíků v tíživé fi-
nanční situaci pobývající v ČR na základě víza strpění či víza 
dočasné ochrany.

Oněch 2000 korun lze využít u všech poskytovatelů pravi-
delných volnočasových aktivit pro děti a mládež. 
Nabídka volnočasových aktivit pro děti je široká a po-
skytne prostor pro kreativní činnost, sport a pohyb 
v přírodě, umožní dětem poznávat nové kamarády, zažít 
radost. 

Pro psychickou pohodu ukrajinských děti mohou volnoča-
sové aktivity ve skupinách vrstevníků znamenat přirozený 
duševní balanc a aktivně jim pomoci osvojit si základy 
českého jazyka formou přiměřenou jejich věku. 

Ke vzniku projektu vedl oba iniciátory mimo jiné průzkum 
agentury Ipsos zveřejněný na konci srpna. Ten ukázal, že 
téměř tři čtvrtiny rodičů musí kvůli zvyšujícím se cenám 
energií a potravin omezit výdaje spojené se školou. Volno-
časové aktivity a kroužky plánovala pro své potomky méně 
než polovina oslovených rodičů, loni přitom na stejnou 
otázku odpovědělo kladně 70 procent respondentů.

Projekt
Darujeme kroužky dětem
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K finanční pomoci s volnočasovými aktivitami motivoval 
organizátory také výzkum agentury PAQ Research z čer-
vence 2022. V něm dvě třetiny respondentů z řad ukra-
jinských uprchlíků uvedlo, že se jejich potomkům příliš 
nepovedlo začlenit do českého kolektivu.

Ředitel kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka 
vidí velkou výhodu projektu v tom, že příspěvek dva tisíce 
korun lze využít na různé typy nákladů: „Někde z něj rodiče 
uhradí část členského příspěvku, jinde zase náklady na 
víkendovou výpravu nebo soustředění. Lze ho však použít 
i na nákup potřebného materiálu nebo vybavení, ať už 
krosny, florbalové hokejky nebo třeba olejových barev, pod-
le toho, jaký kroužek dítě navštěvuje. Vždy je to na dohodě 
poskytovatele a rodiče.“

Voucherový systém podpory volnočasových aktivit je prv-
ním systémem svého druhu v ČR. Projekt organizuje Česká 
rada dětí a mládeže ve spolupráci s Nadačním fondem 
Eduzměna. Projekt finančně podporují nadace a další 

instituce – Karel Komárek Family Foundation, Nadace 
České spořitelny, Nadace Albatros a Sazka, a.s. O další 
podpoře jednáme s UNICEF a MŠMT. 

„Mám dvě dcery, sedm a deset let, a jako samoživitelka 
jsem začala poslední půlrok zápasit s penězi. Člověk, aby 
čaroval, když chce vše zaplatit. Jestliže stojí otázka ‚Jídlo, 
nebo kroužky?‘, tak co můžete dělat, než je zrušit?“ vypráví 
šestatřicetiletá Kateřina z Brna. „Začala jsem s holkama 
chodit více do přírody, ale není to ono, chybí jim kamarádi, 
co na kroužcích měly. Zpráva o tomto projektu mě nadchla, 
a hned jsme se registrovaly,“ doplnila.

Pro více informací: http://darujemekrouzky.cz/
Soňa Polak, ČRDM

Foto archiv projektu Darujeme kroužky dětem

Dne 13. 1. 2023 zveřejnila Dorostová 
unie na svém Instagramu příspěvek, 
který vybízí ke sdílení svých zkuše-
ností s pomáháním potřebným. 

Také rád pomáhám ostatním, a proto 
bych se s vámi chtěl podělit i o moje 
zkušenosti.

Několikrát jsem pomohl finančně, 
a to na jeden projekt v našem městě, 
nebo také na různé sbírky, jako Dům 

pro Julii nebo podpoření českých Alfa 
kurzů. Jednou se mi stalo, že zane-
dlouho poté, co jsem svůj dar odeslal, 
jsem získal nějaké peníze ve škole za 
umístění v soutěži. 
Je tedy pravda, že když pouštíme svůj 

Pouštím chléb svůj
po vodě

chleba po vodě, tak se nám vrátí.
Momentálně také pomáhám jako 
dobrovolník pro biblickou aplikaci 
YouVersion, pro niž překládám čtecí 
plány. Nejen že jsem si zlepšil svoji 
slovní zásobu, ale jsem také nadšený 
z té globální komunity lidí nadšených 
pro Krista, kteří sdílí svoje svědectví, 
zážitky a modlitby, byť jen online.
Nejraději pomáhám někomu, když 
potřebuje něco vysvětlit ve škole. 
Je to radost vědět, že to ten druhý 
opravdu pochopil a umí to :-).

Ale hlavně zažívám, že nemusíme 
pořád pomáhat velikými skutky – 
i „malá“ pomoc je pro ty, kteří to 
potřebují, opravdu pomoc a forma 
lásky.

Michal Bršťák
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Když dáte věcem Přesah...
Myslím, že se všichni můžeme shod-
nout na tom, že naše práce – nebo 
možná lépe koníček – tedy oddílová 
činnost pro děti a mládež má velký 
smysl. Je obrovským vkladem do 
naší budoucnosti, zvlášť v dnešní 
nelehké době. Ale jaké to je, když 
přidáme ještě něco navíc? Když při-
dáme ještě 
přesah, který 
může do-
slova měnit 
životy?

Jsou to čtyři roky. Blížil se náš letní 
tábor a měsíc před táborem nám 
odpadly dvě děti. Netrápilo nás to ani 
tak kvůli ztrátě financí, ale spíše kvůli 
tomu, že budeme mít nevyvážené 
počty dětí v družinách. Bylo tedy před 
námi rozhodnutí, jak tyto děti nahra-
dit. Nejsnadnější řešení by bylo vyvě-
sit inzerát, a někdo by se určitě našel, 
nebo si zaplatit reklamu na sociálních 
sítích a sehnat děti takto. Ale pak nás 
napadlo něco úplně jiného.

Naše velmi dobrá kamarádka Barča 
koordinuje dobrovolníky pro Diecéz-
ní charitu. A samozřejmě se denně 
setkává s rodinami, které vyhledá-
vají tuto organizaci, protože jejich 
životní osud nebyl úplně šťastný, ať 
už z jakéhokoliv důvodu. A tyto rodiny 
mají děti. Děti, které často vyrůstají 
ve složité ekonomické situaci. Děti, 
které mnohdy zažily věci, které si 
neumíme ani představit. Děti, které 
byly svědky nebo přímými účastníky 
domácího násilí. Děti, které střídaly 
domov a „děcák“. Děti, kterým rodiče 
nikdy nebudou moci zaplatit letní 
tábor, ač by si to třeba přáli. Děti, kte-
ré byly často terčem šikany, neměly 
kamarády, a možná ani naději na lepší 
budoucnost… 

Rozhodnutí bylo jasné. Vezmeme 
zdarma dvě děti, které neměly 
v životě takové štěstí jako my. Výběr 
jsme nechali na naší výše zmiňované 
kamarádce Barče, která vybrala dva 
chlapce – Míšu a Víťu. 
A od té doby se začala psát jedna 
z etap našeho oddílu, která mě vždy, 
když ztrácím víru v lidstvo, naplní op-

timismem:). Informovali jsme ostatní 
členy oddílu a čekali na jejich reakce. 
Zvyklí z internetových diskusí jsme 
se trochu báli negativních reakcí, ale 
nemohli jsme být dále od pravdy. 
Naši kamarádi nám okamžitě začali 
nabízet táborové vybavení pro nové 
členy naší party. Spacáky, karimatky, 
ešusy, oblečení, kanady a zkrátka vše, 
co pořádný táborník potřebuje. A aby 
si někdo nemyslel, tak se rozhodně 
nejednalo o staré a ošuntělé věci, 
kterých by se chtěli zbavit jenom 
proto, že jim ve skříni už roky překáží. 
Mnohdy šlo o úplně nové věci. Chtěli 
zkrátka jen dvěma klukům udělat 
pěkné léto. 

Tábor si kluci užili. Nebylo to bez ně-
jakých drobnějších komplikací, přece 
jen byli v pro ně naprosto nezvyklém 
prostředí, ale najednou měli kama-
rády. 
A i když by tím mohla být naše „mise“ 
považována za splněnou, tak to v na-
šem případě rozhodně nebyl konec 
příběhu. Oba si moc přáli jezdit i dál 
a před námi byla otázka, jak finančně 
pokrýt výpravy, které už takto vychází 
nula k nule, aby kluci mohli jezdit 
(a přibrat k sobě ještě Míšova brá-
chu). V tu chvíli mě lidstvo šokovalo 
podruhé. Ozvali se nejen naši ve-
doucí, ale i rodiče, kteří se nabídli, že 
budou výpravy hradit. A tak jsme se 
střídali a každou výpravu platil někdo 
další. Nevynechali téměř žádnou akci 
a mezi ostatní děti dokázali skvěle 
zapadnout. No, a jak čas plynul, na-
jednou tu byl další tábor a další rok. 

Naši kluci se stali nedílnou součástí 
našeho oddílu. 

Bohužel, jak byl osud krutý k oběma 
již předtím, zachoval se stejně i nyní. 
Míša s bráchou bohužel skončili již 
natrvalo v dětském domově. Kvůli 
složité komunikaci již s námi od té 
doby víckrát nevyrazili (a ač si možná 
kluci myslí, že jsme na ně zapomněli – 
věřte, že ne). Víťa s námi ale zůstal.
I přes to, že s námi již Míša s bráchou 
nemohli jet, rozhodli jsme se v této 
krásné tradici pokračovat. Dokonce se 
ozvali i rodiče a vedoucí, že by chtěli 
na tábor pro děti přispět. Za poslední 
roky s námi tedy vyrazily další děti. 
Letos s námi vyrazí hned čtyři. Čtyři 
děti, kterým zařídíme čtrnáct dní 
mimo neveselou realitu. Co můžete 
chtít v životě víc?

A abych 
skončil ještě 
více opti-
misticky, 
Víťa s námi 
letos vyrazil 
poprvé i jako instruktor – a víte, co 
si myslím? Že to pro něj bylo 14 nej-
lepších dní v životě, protože to bylo 
poprvé, kdy byl naprosto rovnocen-
ným členem velké party. Party, která 
ho má ráda a bere jako kamaráda.

A co vy? Nemáte třeba volné místo 
na táboře? :) 

Lukáš „Turbo“ Lejsek
místonáčelník ČTU, náčelník T.K. Orion 

České Budějovice
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Nápadník 
  pro světlušku

Nebojte se, nepůjde o sňatek! 
Ale o tipy a ozkoušené nápady na 
benefiční akce, které již oddíly pro 
Nadační fond Českého rozhlasu 
zorganizovaly. 
Pokud i vy s oddílem chcete pomoci Světlušce, určitě vám 
padne něco do oka.

Charitativní bistro měli o prázdninách celý týden společ-
ně s kuchařským příměstským táborem olomoučtí Tuři. 
Speciální veselou tombolu při divadelním festivalu připra-
vil TOM Chippewa. Velmi silný zážitek na účastníky čekal 
při již druhém večerním běhu pro Světlušku v Opavě, 
který uspořádal TOM KADAO. Přes 500 běžců vytvořilo 
dechberoucí roj čelovek. 

Menší lokální běh zorganizovali i Lišáci z Přerova. Členové 
oddílu Zlaté šípy zase na městském festivalu Světlo Valmez 
u svého stánku prodávali rukodělné výrobky, malovali na 
obličej a smažili palačinky pro Světlušku.
Nebo co třeba benefiční kavárna, lampionový průvod, 
orientační běh, filmový večer, piknik v parku, bleší trh, 
pečení perníčků, vánoční besídka? Nebo něco z tradičních 
oddílových aktivit – střílení z luku, lanové překážky, zpívání 

s kytarou…
Lze také jen umístit kasičku na 
start nebo stanoviště vaší tra-
diční akce, kterou nijak nemusí-
te měnit. Stejně jako to udělali 
Divočáci ve Frýdlantu nad Os-
travicí při Otevírání Ondřejnic-
kých studánek, roztočtí Kulíšci 
při Tříkrálové Okoři, přerovští 
Lišáci při pohádkovém Orizaru 
a nebo tomíci v Poděbradech 
na Pohádkovém lese.
Světluška uvítá i jednotlivé dob-
rovolníky, kteří jí pomůžou při 
centrálních akcích (noční běhy, Kavárna POTMĚ, koncerty 
apod.). Takto se například velmi angažují ostravští tomíci 
v čele se Standou Praisem, kteří zajišťují trasu při Nočním 
běhu v Dolních Vítkovicích. Stejně tak v Brně a Olomouci 
pomáhají na trase tomíci. 

Pokud byste akci organizovali, přihlaste se na stránkách 
www.svitis.cz a koordinátoři Světlušky vám se vším 
pomohou. V rámci Asociace TOM spolupráci s nadačním 
fondem koordinuje Anežka Klabanová (anezka@a-tom.cz).

Anežka Klabanová
 Asociace TOM

Dobročinná toPinka
Již tradičně, vždy v čase Adventu, 
pořádáme u nás na severu Čech 
charitativní akci s názvem Dobročinná 
topinka. Akce má v tuto chvíli již de-
setiletou tradici. Ve spolupráci s Farní 
charitou Česká Lípa vždy vytipujeme 
někoho z blízkého okolí a tomuto 
člověku, většinou dítěti, uspořádáme 
sbírku. Ve většině případů se za vybra-
né peníze dotyčnému pořídí nějaká 
specializovaná pomůcka, která značně 

následně pomáhá zejména rodičům 
v jejich výchově. Jednalo se např. 

o autosedačku, speciálně upravený 
notebook nebo rekonstrukci koupelny. 
Jak název akce napovídá, smažíme 
na kamnech pro kolemjdoucí topin-
ky, které si mohou ochutit např. solí, 
sádlem, česnekem nebo pomazán-
kou. Lidé pak přispívají dobrovolnou 
částkou, dle svého uvážení. Letos 
v prosinci jsme dokonce zvládli tuto 
akci hned dvakrát, a vybrali jsme tak 
částku blížící se téměř 20 000,- Kč. 
Akci budeme podporovat i nadále, 
neboť jsme přesvědčeni, že má velký 
smysl a pomáhá přesně tam, kde má. 

Václav Křepelák
TOM Dakoti Česká Lípa
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Rekord: 21 757 hodin  
Ostravští dobrovolníci ADRA strávili 
v loňském roce s potřebnými rekord-
ní počet hodin

Dobrovolníci ostravského centra 
ADRA darovali v loňském roce 21 757 
hodin svého volného času potřeb-
ným. To je vůbec nejvyšší číslo, které 
ADRA v Ostravě ve své čtrnáctileté 
historii zaznamenala. Přispěl k tomu 
i válečný konflikt na Ukrajině, který 
v únoru loňského roku vyburcoval Os-
travany k nebývalé solidaritě. V rámci 
pomoci lidem prchajícím z Ukrajiny 
právě do Ostravy dobrovolníci ADRA 
odsloužili 11 090 hodin. Další pak 
věnovali dlouhodobé dobrovolnické 
činnosti. 
„Počet hodin, které naši dobrovolníci 
v minulém roce strávili s potřebnými, 

překvapil i nás samotné. Je to oprav-
du rekordní číslo, a to i v rámci celé 
České republiky, kde má ADRA dalších 
14 dobrovolnických center. Větší část 
těchto hodin připadá na pomoc Ukra-
jině, kdy se lidé zapojili do dobrovol-
nictví spíše jednorázově a na kratší 
dobu. Dalších 10 667 hodin se však 
dobrovolníci věnovali pravidelným ná-
vštěvám v sociálních a zdravotnických 
zařízeních, ale  i v domácnostech.  Je 
neuvěřitelné, kolik lidí je v dnešní 
uspěchané době ochotno darovat to 
nejcennější, co máme, svůj volný čas 
a lidský zájem, aniž by za to očekávali 
jakoukoliv odměnu.  I když se zdá, že 
to je obrovské číslo, tak uvítáme kaž-
dého nového dobrovolníka. Bohužel, 
lidí ochotných nezištně pomáhat, je 
pořád méně než těch, kteří jejich po-
moc potřebují“, říká Dagmar Hoferko-
vá, vedoucí Dobrovolnického centra 
ADRA Ostrava.
Dobrovolníci ADRA v Ostravě pomá-

hají potřebným ve všech etapách 
lidského života. Docházejí za dětmi 
do rodin, ale i do zařízení vyžadujících 
okamžitou pomoc ohroženým dětem. 
Navštěvují osamělé seniorky a seni-
ory, podporují nemocné, umírající, 
ale i lidi se zdravotním a mentálním 
postižením nebo pomáhají v našich 
charitativních ADRA obchodech. 

ADRA, tisková zpráva 
(redakčně kráceno)

http://adraostrava.cz/
www.facebook.com/adraostrava 
https://www.instagram.com/adra_os-
trava/

Hotel rakša končí
Končí Hotel Rakša. Fungoval skoro 
rok. Tahle fotka je z dneška 
(29. ledna 2023, pozn. red.).
Volal mi tehdy v tom nešťastném 
březnu 2022 Honza B., že na sebe 

vezme všechny provozní náklady, když 
to zvládneme zorganizovat. 
Tak Skautský institut do týdne po-
stavil tým a šli jsme do toho. Vzniklo 
bezpečné místo na Praze 1, kde pod 

patronátem skautů našlo postupně 
azyl několik stovek lidí. Spousta z nich 
už má dneska normální bydlení, práci, 
děti chodí do školy. Končíme v plném 
stavu, ale všichni mají kam jít.
Dneska jsem tam byl, po čase, pro-
tože moje práce ředitele SI je trochu 
o tom užitečně se nemontovat do 
věcí, který fungujou.
Objali jsme se s paní Ninou, kolem 
proběhla holčička Máša, která chodí 
do školy. Potkal jsem se s Julií a Julií, 
které neúnavně překládaly a pomáha-
ly, celou dobu. Tolik lidí umělo nějak 
česky. Na židličce seděla paní, která 
má rakovinu, je jako věchejtek. Ještě 
dneska dorazila starší paní, čtyři dny 
na cestě a prý, že moc nejedla, aby 
nemusela na záchod. Pro všechny je 
domluvené další bydlení. 

Prostě sem bulel jak želva. Na té blbé 
válce je těžký, že příběhy ztrácejí 
jména a z příběhů 
se stává statistika. 
Počty uprchlíků, 
počty padlých, 
počty. Jsou to děs-
né oběti, zmaření 
času lidí, životů, 
každá minuta žití 
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Zdravá 
pionýrská krev
Už to jsou již více než dvě desítky 
roků, když pionýři z Brna přišli s myš-
lenkou podpořit dobrovolné dárcov-
ství krve v Pionýru a rozběhli inicia-
tivu „Zdravá pionýrská krev“. Od té 
doby se dárcovství rozšířilo, vedle 
krve jde též o krevní plasmu, krevní 
destičky či zápis do registru dárců kostní dřeně.

Smyslem této iniciativy je nejenom darovat krev nebo 
její složky, ale i získávat pro tuhle myšlenku jiné pionýrky 
a pionýry – počty pionýrských prvodárců jdou za ta léta 
již do stovek. Podpoře dobrovolným dárcům se snažíme 

věnovat stálou pozornost. Nikdo nikdy totiž neví, kdy a jak 
moc ji bude potřebovat – takové situace přicházejí často 
hodně znenadání.
Jistě nejde o honbu za čísly a rekordy, ale proč s hr-
dostí nepřipomenout pionýrské nositele medailí 
Prof. MUDr. Jana Janského či zlatých křížů ČČK: Jindru 
Červenku – 161 odběr, Ivanu Vejvodovou – 142 odběrů 
či Jirku Perknera 125 odběrů… Jim podobných máme de-
sítky! Jakkoli zaslouží naše uznání za desítky litrů předané 
krve, důležité je, že s sebou na transfúzní stanice přivádějí 
další a další kamarády. 
I když se o mně traduje, že „mám zakázaná čísla“, občas 
stojí za to vzít si do ruky tužku a letmo počítat: Jeden 
odběr je 470 ml krve, tj. na jeden litr krve je třeba čtyři 
a kousek odběru. Průměrný dospělý člověk má v sobě 
5–6 litrů. Má-li někdo například 80 odběrů, a takových 
pionýrů či pionýrek znám hned několik, daroval přes 35 
litrů krve…
S hrdostí tak můžeme říci: Ideál Pionýra POMOC není jen 
formální proklamací.

Martin Bělohlávek
Pionýr

kohokoliv je to nejcennější na světě.
Myslel jsem sí to tehdy skoro před ro-
kem a myslím si to i dneska, že ta vál-
ka je i naše. Je to těžké, má to spoustu 
záhybů k debatě a není to černobílé, 
ale jsem pyšný na českou společnost. 
Docela věřím, že to dobře dopadne 
a že teď všichni společně posíláme 
do všech pekel spousty historických 
mindráků.

Hotel Rakša je příběh mnoha lidí 
a mnoha dobrovolníků, ale vlastně 
nekončí. Dneska jsem slyšel takové 
množství historek o propojení lidských 
osudů. Prostě do konců života lidí, 
kteří se v tomhle skautském hotelu 
potkali, bude existovat tolik společné-
ho. Možná nejvíc, že kousek domova 
je kdekoliv, kde jsou lidé dobré vůle.
Nesmírně děkuju všem, co se toho 
hned na začátku chopili: Věra Frühau-

fová, Kateřina Stoklásková, Martina 
Vavříková, Dominik Ertner, Sára 
Suchá, Markéta Mazlová a mnoho 
dalších. Bez vás by to vůbec prostě 
nebylo možný. Díky…

Nekončíme. Už mnoho měsíců pro-
vozujeme česko-ukrajinské komunitní 
centrum SVITLO na Staromáku ve 
spolupráci s Magistrátem hlavního 
města (Praha.eu). Projde tam asi 200 
lidí každý den a snad to zvládneme 
aspoň do konce roku 2023. 

Doufám, že tohle je dobrá kapitola 
v existenci organizace Junák – český 
skaut i Skautského institutu. 

Miloš Říha – Šípek
29. ledna 2023 

Autor je ředitelem 
Skautského institutu

Loni 16. 3. 2022, když hotel pro ukra-
jinské uprchlíky začínal, si Miloš Říha 
na facebook napsal mj.: 
„Dneska otevíráme Hotel Rakša. Kdo 
nevíte, tak to je skautská přezdívka 
naprosto výjimečné ženy Dagmar Ská-
lové, která byla komunisty v naprosto 
vykonstruovaném procesu odsouzena 
na doživotí. Odseděla 16 let..., prostě 
velká žena, její příběh se musí připo-
mínat...“ 

(viz také Archa č. 3/2022)

naše téma



10

Husovka je v Českých Budějovicích 
a jde o budovu, kterou jsme získali 
zhruba před dvaceti roky od Fondu 
dětí a mládeže (FDM). Podmínkou 
užívání byl provoz budovy – jako 
zázemí pro činnosti dětí, mládeže, 
především ve volném čase. 

Přebírali jsme ji od FDM – jako mnozí jiní – v neradostném 
stavu v podobě hospody a částečně zaplněné nejrůzněj-
ším harampádím. Pod správou Jihočeské krajské orga-
nizace Pionýra a při zapojení stovek dobrovolníků zde 
vzniklo příjemné kulturní centrum s novými okny, vchody, 
fasádou a kotelnou.
Zásadní podmínkou od státu bylo, že budova nesmí být 
užívána komerčně, respektive jakýkoli případný zisk musí 
být vložen zpět do péče o ni. Slabinou byla i skutečnost, 
že pozemek nebyl součástí nemovitosti, ale existoval pří-
slib řešení tohoto problému.

Po letech provozu a dodržování nastavených podmínek, 
což bylo i kontrolováno a vždy jsme obstáli, jsme byli 
upozorněni, že bylo aktivováno usnesení vlády z r. 1992 
a pozemek pod budovou má být – jako nepotřebný – for-
mou soutěže privatizován. Ta proběhla loni v létě. Po jejím 
skončení nám byl pozemek nabídnut v rámci předkupního 
práva za vysoutěženou cenu. Na rozhodnutí jsme měli 
několik měsíců, takže bylo nezbytné rozhodovat rychle.
Přesto si říkáme, zda zákon-
ná úprava (přijatá Parlamen-
tem ČR), která řešila otázku 
Fondu dětí a mládeže, 
nebyla přece jenom lex spe-
cialis a neměla přinejmen-
ším mravně přednost před 
usnesením vlády. Ale to už 
je jen řečnická otázka, byť 
opřená o stanoviska řady 
odborníků na právo.

Husovku jsme zachránili, ale...

Rodinná hra v uličkách pražské Malé Strany 17. ledna – 
31. března 2023

Pojďte objevit legendy starých Stínadel. Najděte dvacet 
míst, o kterých jste zatím jen četli. Ulice Na Nosálku, Za-
hradu Uctívačů ginga, Netopýří věž, Tyranův kout a mnohá 
další… Na místech, kam jste většinou nikdy nezabloudili.
A prostřednictvím legend z pera spisovatele D. J. Žáka se 
přeneste do dob, kdy se začalo rodit vontské hnutí a Stína-
dla postupně získávala svou podobu z románů J. Foglara.
Hra je určena všem klukům a holkám od 6 do 99 let. 
Sebou potřebujete jen mapu míst, tužku a možná i bater-
ku:). S výjimkou jednoho bonusového místa jsou všechna 
přístupná od 10 ráno do 8 večer.
Papírovou mapu míst s herní tajenkou a legendami kou-
píte online v Jestřábově obchodě, přímo ve Skautském 
institutu na Kampě, v Café Nezisk na Pohořelci (200 Kč 
v hotovosti) či ji elektronicky stahujte z webu hry. Pozor, 
mapa do které J. Metelka místa zaznamenával, je stará 
a méně podrobná, proto doporučujeme si ji předem srov-
nat s mapou současnou.
Stínadelské legendy jednotlivých míst si můžete poslech-
nout i v audio podobě v podání herce Richarda Fialy 
(audio je dostupné i online u jednotlivých otázek).

Herní tajenka
Ověřte správnost svých odpovědí a buďte zařazeni do 
každotýdenního slosování o knihy, audioknihy, hry a další 
předměty s tematikou Rychlých šípů od nakladatelství 

Albatros a ALBI. Správně musíte vyplnit nejméně 13 
odpovědí, které jste získali na cestě po Stínadelských 
tajemstvích!
Pokud se vám hra líbila, budeme rádi za finanční podporu 
organizátora: Skautské nadace Jaroslava Foglara.

Za pomoc s přípravou hry děkujeme Davidovi Janu Žákovi, 
Renatě Wilfling, Karolíně Kroužkové, Menhartovi, Milanu 
Pohlovi, Muzeu hlavního města Prahy, nakladatelství Alba-
tros, společnosti ALBI a internetové společnosti IZON.

Více na www.skautskanadace.cz
Skautská nadace J. Foglara

Stínadelská tajemství
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I přes nedostatek sněhu se lyžařský kurz Eskimák vyda-
řil!

Od 23. do 27. ledna 2023 pořá-
dalo SVČ TYMY již osmý ročník 
lyžařského kurzu. Tento kurz již 
tradičně pořádáme ve spolupráci 
s lyžařskou školou Eskimák. V le-
tošním roce se kurz uskutečnil 
opět ve Ski areálu Svinec nedale-
ko nového Jičína.
Kurz byl určen začátečníkům i po-
kročilejším dětem z MŠ a 1. stupně ZŠ. Celkem se zúčast-
nilo 16 dětí z Holešova a okolí. Letošní situace se sněhem 
byla velmi napjatá. Do poslední chvíle jsme čekali, jaké 
budou lyžařské podmínky. Nakonec vše dopadlo dobře 
a kurz se mohl uskutečnit.
Po pětidenní intenzivní výuce na konci týdne lyžovali i ti, 
co v pondělí na svahu stáli poprvé. V pátek, kdy kurz kon-
čil, se některé děti předvedly svým rodičům, kteří za nimi 
na Svinec přijeli.
Pro děti byl připraven slalom, což většina zvládla bez 
větších problémů.
Pyšní rodiče své ratolesti sledovali po celou dobu jízdy 
a patřičně je na závěr ocenili potleskem. Chtěla bych 
poděkovat všem dětem za výbornou atmosféru a plně-
ní všech úkolů. Kromě lyžování se děti naučily i spoustu 
dalších důležitých věcí – např. jak se bezpečně chovat na 
sjezdovce a také spoustu písniček, kterými si krátily čas 
v autobuse. 

Děkujeme instruktorům lyžařské školy Eskimák pod vede-
ním Vaška Svobody za vzorné vedení celého kurzu. Podě-
kování si zaslouží rovněž pracovníci Ski areálu za vytvoření 
výborných podmínek a zázemí celého kurzu.
Děkuji též všem rodičům za skvělou spolupráci při orga-
nizaci tohoto kurzu. Děkujeme také dopravní společnosti 
Cross Europe za zajištění bezpečné přepravy dětí do Ski 
areálu Svinec a zpět domů. Přejeme všem dětem i rodi-
čům spoustu sportovních zážitků při zimních sportech.

Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY

tymy na lyžích

Možnosti byly pouze dvě. Nechat Husovku padnout a spo-
lečně s tím spláchnout do hlubin zapomnění investované 
prostředky a tisíce hodin odpracovaných na zvelebení 
domu. Všechny divadelní spolky, kroužky a dětské i další 
neziskové organizace, včetně krajské rady dětí a mládeže 
RADAMBUKu, tím tak mj. připravit o domov 
a zázemí. Anebo se ji pokusit zachránit, což 
znamenalo urychleně získat finance po-
třebné na odkup pozemku pod budovou. 
Rozhodování v časové tísni nám neumožnilo 
příliš manévrování.
Představa, že sáhneme do kapsy a vytáhne-
me šek na více než 5 milionů korun, je čirou 
iluzí, mimo jiné i proto, že jsme byli povinni 
užívat dům bez zisku… Řešení se nám nako-
nec podařilo najít, ovšem za cenu velikého 
závazku.

Co závěrem? Budova dál bude sloužit dětem 
a mládeži, jak jsme se ostatně zavávali. 
Husovku jsme zvládli zachránit a pohromu 
odvrátili. Ale za překvapivě vysokou cenu. 
Pomocné ruky se tak neodříkáme. Jednou 
z cest, jak se vyrovnat se závazkem, je i vy-

hlášená sbírka. Není-li vám osud prostor pro děti a mládež 
lhostejný, můžete přispět. Budějovičtí, ostatně nejen oni, 
vám budou vděční.

Martin Bělohlávek
Pionýr
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Mladí zaplnili 
evroPský parlament

Úterý 6. prosince 2022 se kromě svátku sv. Mikuláše 
neslo ve znamení závěrečné konference k Evropskému 
roku mládeže. Konference s názvem Claim the future 
přivedla do Evropského parlamentu v Bruselu na sedm 
set mladých lidí.

Konference se konala nejen u příležitosti konce Evropské-
ho roku mládeže, ale také pod taktovkou českého před-
sednictví Radě EU, které se při organizaci spojilo s dalšími 
dvěma institucemi, Evropským parlamentem a Evropskou 
komisí. Obsahovou část nicméně měli na starosti hlavně 
ti, kterých se konference týkala – mladí lidé.

Na jaře tohoto roku bylo vybráno šest mladých lidí z Čes-
ka, Francie a Švédska, kteří dostali možnost zorganizovat 
většinu programu, vybrat klíčová témata a řečníky. A na 
co se tedy zaměřili? Na digitalizaci ve vzdělání a duševní 
zdraví. Tato témata vybraní mladí lidé rozpracovali do čtyř 
panelových diskuzí, které si sami odmoderovali. Konkrét-
ně se pak diskutovalo o důležitosti inkluzivního vzdělávání 
a nedostatcích při jeho realizaci na školách, o digitální 
Evropě skrze vzdělávání a o duševním zdraví z hlediska 
dostupnosti péče o něj a o jeho destigmatizaci. V úvodní 
řeči „bloku mladých“ hovořili o jednotlivých tématech 
ve vzájemně propojeném projevu, ve kterém účastníky 
uvedli do problematiky jednotlivých témat, ale také zdů-
raznili, že tento model konference byl měl být použit ve 
všech případech, kdy se jedná o záležitostech týkajících se 
mladých lidí.

Kromě zmíněných panelových diskuzí na konferenci za-
znělo několik silných proslovů – jak od mladých lidí, tak od 
politických představitelů, včetně předsedkyně Evropského 
parlamentu Roberty Metsoly, která zdůraznila, že se na 
mladé lidi nesmí zapomínat zejména v době, kdy čelíme 
realitě klimatické krize, válce a inflaci. Dále mluvil český 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš. Ten 
připomněl důležitou roli studentů-mladých lidí v českých 
dějinách, zejména v letech 1939 a 1989, ale i jejich roli 

po celou dobu mezi těmito dvěma historickými milníky. 
I proto je důležité jejich roli posilovat i v současné době, 
nabízet jim možnost participovat na rozhodování a vytvá-
řet pro ně nové prostory k zapojení se. Další řečnicí byla 
například europoslankyně Michaela Šojdrová, která mimo 
jiné hovořila o situaci mladých lidí v Rusku a o hrozbě dez-
informací. Školy by podle ní měly využívat nástrojů, které 
už mají, aby pomohly mladým lidem co nejvíce součas-
ným výzvám čelit.

V odpolední části konference se diskutoval odkaz Evrop-
ského roku mládeže – co si z něho odnášíme a co můžeme 
přenést do následujících let. Na panelu zasedli například 
eurokomisařka Mariya Gabriel nebo předsedkyně Evrop-
ského fóra mládeže Silja Markkula. Právě druhá zmiňova-
ná panelistka mluvila o tzv. youth testu – nástroji pro eva-
luaci evropských politik z hlediska dopadu na mladé lidi, 
o kterém se v tomto roce mnohokrát hovořilo, a dokonce 
jeho implementaci doporučil i Evropský parlament.

Zakončení konference bylo velkolepé – v Evropském parla-
mentu se rozezněly nástroje a hlasy žáků a žákyň z čes-
kých základních uměleckých škol. Koncert se uskutečnil 
díky europoslankyni Michaele Šojdrové, která se podílela 
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Hodina H na školení koučinku

A v neposlední řadě jsme do Bruselu přivezli Mikuláše, 
který účastníkům rozdal v Evropském parlamentu sladkos-
ti. V galerii se můžete pokusit uhodnout, který z našich 
kolegů si kostým Mikuláše oblékl.

Michaela Doležalová, ČRDM
Foto z webu Strukturovaného dialogu s mládeží 

a FB ČRDM

na přípravě konference. Jaké bylo zapojení České rady dětí 
a mládeže (ČRDM) do přípravy a průběhu konference? 
Navrhli jsme výběrové řízení a spoluvybírali mladé lidi, 
kteří chystali obsahovou část konference. Jsme hrdí na to, 
jakého úspěchu mladí lidé dosáhli! Stál je hodně energie 
a sil. Stejně tak jsme se účastnili pracovních skupin a po-
máhali s panelovými diskuzemi, kde jsme zejména fungo-
vali jako opora mladých lidí, kteří se chopili moderace. 

První pracovní týden v lednu nového 
roku vyslala Hodina H své tři zástup-
ce do španělského města Alicante 
na zahraniční školení s názvem 
„Youth coaching for employability“ 
v rámci program Erasmus+. 

Projektu se zúčastnili zástupci or-
ganizací pracujících s dětmi a mlá-
deží z Portugalska, Turecka, Kypru, 
Rumunska, Moldávie, Česka a Špa-
nělska. Během programu se mohla 
mezinárodní skupina seznámit jak 
s teorií, tak s praktickými ukázkami 
týkajícími se hlavního tématu pro-
jektu – koučink, mentoring a pora-
denství. Program kromě neformál-

ního učení a seberozvoje zahrnoval 
i seznámení se s místními tradicemi 
spojenými s „Festivalem tří králů“, 
městy Alicante a Elche a kulturami 

ostatních účastníků z jiných zemí. Na 
školení navazují aktivity v územích 
každé partnerské organizace a pak 
se všichni účastníci setkají za účelem 
vyhodnocení projektu ještě jednou 
v dubnu v Rumunsku.

Více informací o Hodině H najdete na 
www.hodinah.cz nebo přímo v jejím 
sídle v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimo-
vě.

Eva Havlíčková
Hodina H
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týden v Česku, 
týden v izraeli
Úžasné zážitky, noví kamarádi, nový pohled na to, jak se 
dá pracovat s dětmi, a 579 fotek v galerii, to vše jsem 
získala během jednoho týdne v Česku a jednoho týdne 
v Izraeli. 

Tímto neskutečným dobrodružstvím byla výměna vedou-
cích dětských organizací mezi Českou republikou a Státem 
Izrael. Výměnu už několik let pořádá Česka rada dětí 
a mládeže (ČRDM). V rámci výměny bylo vybráno deset 
zástupců českých dětských organizací, kteří připravili 
program pro deset Izraelců navštívivších Česko – a ná-
sledně jsme pak zas my navštívili Izrael, kde byl připraven 
program pro nás.

Když vyprávím o této výměně, všichni chtějí hlavně slyšet 
o její izraelské části, ovšem česká část byla stejně zajímavá 
a obohacující. Odehrávala se uprostřed října, což mělo své 
výhody i nevýhody. Mohli jsme Izraelcům ukázat krásné, 
podzimem zbarvené lesy v okolí Brandýsa a Karlštejna, 
avšak naši hosté, kteří přiletěli z prosluněné Izraele, kde 
bylo dvacet stupňů, ne vždy uvítali mlžná rána v Čechách 
s pěti stupni Celsia. Během české části jsme Izraelcům 
ukázali krásy Prahy, majestátný hrad Karlštejn i mé 
domovské město Brandýs nad Labem – Starou Boleslav. 
Hlavním cílem však bylo předvést jim, jak vypadá u nás 
práce s dětmi. Takže jsme navštívili vzorovou skautskou 
schůzku, program připravený zástupci Pionýra a zavítali 
jsme i mezi branickou mládež z YMCA. Zahráli jsme si také 
vzdělávací únikovou hru od Fakescape a přiblížili si rovněž 
činnost dalších organizací v prezentacích či přednáškách. 
Sami vidíte, že tento český týden byl také neskutečný; 
navštívila jsem mnoho pozoruhodných památek, na něž 
jsem jindy neměla čas, a zjistila, jak u nás v Česku pracují 
s dětmi i organizace, ke kterým bych se jinak asi nedosta-
la. Ale to nejdůležitější bylo, že jsem během onoho týdne 
získala mnoho kamarádů, na něž jsem se následně mohla 
velice těšit cestou do Izraele.

Izraelská část probíhala koncem listopadu, což se opět 
odráželo v kontrastech počasí. Odlétali jsme do Izraele, 
kde nás čekalo 20 stupňů a sluníčko, zrovna když v Česku 
padal první sníh. Izraelci pro nás měli nachystaný po-
dobně nabitý program jako my pro ně v Česku. V Izraeli 
jsme samozřejmě viděli Staré město v Jeruzalémě, kde na 
člověka historie dýchá doslova odevšad; také jsme zhlédli 
Yad Vashem, pomník židovským obětem holocaustu, což 
byl velice emotivní zážitek… 
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Česko–německé 
forum  

ve Výmaru

tým součástem boje za izraelskou nezávislost a pomáhala 
i s osidlováním všech částí Izraele. Izraelští dobrovolníci 
pracují v mnoha ohledech trochu odlišněji než my, ale 
všechny organizace pracující s dětmi a mládeží mají na-
konec přece jen stejné poslání: nabízet bezpečný prostor 
dětem, vést je k tomu být lepším člověkem a nabídnout 
jim fajn a smysluplné trávení volného času.
Z výše popsaného si už asi můžete udělat sami obrázek 
o tom, jak skvělý to byl zážitek. A mohu vám říct, že jsem 
tu zdaleka nemohla vylíčit všechno. Zbývá mi snad jen 
dodat, že jsem velice vděčná za možnost být součástí této 
výměny. A čtenářům tohoto článku mohu pouze pora-
dit: Až se s největší pravděpodobností bude zase za rok 
vybírat další desítka dobrovolníků, tak neváhejte a jděte 
do toho.

Barbora Pejšová
Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Foto archiv autorky a Marek Krajči
Projekt je realizován Českou radou dětí a mládeže a Radou 
hnutí mládeže v Izraeli s podporou Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy.

Navštívili jsme též pro Izraelce důležitou horu Masadu, 
prohlédli si trhy v Tel Avivu a vykoupali se v Mrtvém moři. 
Během obdivování krás a historie Izraele jsme se pochopi-
telně věnovali i práci youth movements – mládežnických 
hnutí v Izraeli. V této zemi mají neskutečně silnou historic-
kou roli, jelikož právě ona hnutí mládeže náležela k důleži-

O víkendu 18.–20. listopadu 2022 se Pavel Tomáš Řehák, 
člen představenstva a zahraniční komise České rady dětí 
a mládeže, zúčastnil dalšího ročníku Česko-německého 
odborného fóra ve Výmaru, které bylo zaměřeno na téma 
Učení se demokracii v přeshraniční výměně. Fórum pra-
videlně připravuje Tandem, Koordinační centrum česko-
německých výměn mládeže. Cílem zapojení ČRDM bylo 
potenciálně navázat nová zajímavá partnerství s dalšími 
českými i německými neziskovými organizacemi pracují-
cími s mládeží a do budoucna se snažit o přípravu vzdělá-
vacích příležitostí a projektů pro mládež. Takové projekty 
by mladým lidem z obou zemí měly usnadnit možnosti 
pravidelných setkání a sdílení zkušeností.
„Dlouhodobě vidíme, že mnoho Čechů jezdí do Německa 
pracovat, a to nejen do Berlína, ale možná právě přede-
vším do příhraničních regionů, Saska a Bavorska; tak proč 
nepropojovat lidi už v mladém věku? Jistě to pomůže 
dalšímu dialogu, zejména k překlenutí historických křivd, 
které ale, doufám a věřím, už mladí lidi tolik neřeší. I tak 
je na čem pracovat,“ odpovídal Pavel na častý dotaz jeho 
motivace k účasti. Program byl nabitý zajímavými pří-
klady dobré praxe, které si Pavel odnesl z aktivit české 
organizace Post Bellum (Paměť národa) a skrze workshop 
Gerharda Renziehausena na téma Demokracie v práci 
s mládeží, který v neformálně-vzdělávací metodě ukázal, 

kolik různých identit a rolí jako lidé máme, a tak bychom 
se neměli na základě prvního dojmu hned uchýlit k před-
sudkům a stereotypům.
Jednou z dalších částí programu, na kterou se Pavel při-
hlásil, byl tematický input opět k tématu demokracie, kde 
zástupci Občankářů (Asociace učitelů společenských věd) 
sdíleli svoje zkušenosti při jednáních s MŠMT o podobě 
tohoto důležitého předmětu na základních a středních 
školách, což o svoje poznatky doplnili zástupci německých 
organizací a vzdělávacích institucí.
„Za příležitost účastnit se fóra jsem opravdu rád, protože 
se také povedlo hned několik propojovacích – networkin-
gových – setkání, ze kterých si odnáším nové kontakty. 
Ty se budu snažit sdílet zpět v České republice s ČRDM 
i členskými organizacemi. Potenciál je velký a teď záleží na 
zájmu a kapacitách,“ shrnul na závěr.

Česká rada dětí a mládeže
Pavel Tomáš Řehák

Foto Koordinační centrum 
česko-německých výměn Tandem
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RNDr. Tomáš Řehák, společný no-
minant České rady dětí a mládeže 
(ČRDM) a Junáka – českého skauta 
do Rady České televize je jedním 
z trojice finalistů, které v tajné volbě 
poslal sněmovní volební výbor do 
nadcházející volby celou Poslanec-
kou sněmovnou. 
Spolu se skauty navrhla ČRDM Tomá-
še Řeháka na člena Rady ČT v prvé 
polovině února. Výslovnou podporu 
jeho kandidatuře udělila i národní Na-
dace knihoven. Záleží nám na zdravé 
správě veřejnoprávních médií. Jsme 
moc rádi, že Tomáš Řehák tuhle výzvu 
přijal. Jsme přesvědčeni, že nabízíme 
vynikajícího kandidáta.
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 
skautskému hnutí i neziskovému 

neon jednal na ČRDM

Tomáš Řehák
do rady čt

sektoru obecně. Je dlouholetým ře-
ditelem Městské knihovny v Praze. Je 
držitelem Řádu stříbrného vlka, což je 
nevyšší skautské vyznamenání.
Také v historii České rady dětí a mlá-
deže je jméno Tomáše Řeháka ne-
smazatelně zaznamenáno: měl totiž 
lví podíl na tvorbě hlavních dokumen-
tů ČRDM v jeho začátcích, a to včetně 
stanov. V prvním období ČRDM byl 
neformálním vedoucím „skautského 
klubu“ na Valných shromážděních, 
byl u všech klíčových jednání, která 
řešila konfliktní témata uvnitř ČRDM 
i vůči vnějším partnerům. Za ČRDM 
předkládal při jednáních s Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýcho-
vy stanoviska ohledně chystaného 
zákona o práci s dětmi a mládeží, kde 
si získal oprávněný respekt odborníků 
ministerstva. Po dvakrát byl vedoucím 
týmu, který pro ČRDM vypracoval 
materiál Strategie na období 2000–
2005 a 2005–2010.

-red-
Foto archiv T. Řeháka

První letošní koordinační setkání platformy střešních 
NNO NeoN proběhlo 18. ledna v prostorách České rady 
dětí a mládeže. 
Bylo nám ctí, že se jej zúčastnila i Klára Šimáčková Lau-
renčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Probrali 
jsme její spolupráci s neziskovkami v nejbližších týdnech 
a měsících. 

Od sítě NeoN může zmocněnkyně počítat s podporou 
koncepčních řešení důsledků migrační vlny ve všech 
aspektech – sociálních, vzdělávacích, bydlení či rovnosti 
přístupu. Často jde o problémy, které byly i tak na spadnu-
tí dlouhodobě a týkají se velké skupiny české společnosti. 

Na základě dobrých zkušeností například ze spolupráce 
s Migračním konsorciem plánuje zmocněnkyně přizvat 
širší skupinu neziskovek ke strategickým jednáním i na 
metodická setkání s krajskými koordinátory adaptace 
a integrace.
Podmínkou pro takovou spolupráci je i stabilní podpora 
organizací aktivních na poli adaptace a integrace. O její 
zajištění se zmocněnkyně přislíbila zasazovat. 
Seznámili jsme se s prioritami zmocněnkyně pro letošní 
rok. Patří mezi ně i novela zákona zřizující dětského om-
budsmana a Národní instituci pro lidská práva.

ČRDM
foto Jiří Majer
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Petr Pavel na hrad!
Česká rada dětí a mládeže s Petrem Pavlem mnoho let 
spolupracovala, ještě v době, kdy byl náčelníkem generál-
ního štábu Armády ČR. 
Podívejte se na pár historických fotografií a nedávný face-
bookový příspěvek předsedy ČRDM Aleše Sedláčka:

V roce 2014 udělila Česká rada dětí a mládeže Cenu ČRDM 
Přístav i náčelníkovi generálního štábu Petru Pavlovi.
S AČR jsme spolupracovali dlouhá léta na Bambiriádě, 
největší přehlídce volnočasových aktivit v České republice. 
Byla to obří akce v každém kraji. Když jsem mu cenu pře-
dával, tak jsem poděkoval a vysvětlil, co jsem cítil a o čem 
jsem se i bavil s podřízenými pana Pavla po celé republice. 
Obraz armády v očích veřejnosti se postupně měnil a on 
k tomu významně přispěl. Bylo zajímavé to pozorovat 
v průběhu těch let. Vojáci, se kterými jsem mluvil, ho měli 
rádi a vážili si ho.

Aleš Sedláček
předseda České rady dětí a mládeže

P.S. Doufám, že si ho budeme moci vážit i jako prezidenta. 
Můj hlas má, věřím mu. (12.1. 2023)

Fotografie z archivů Blanky Liškové, 
Bambiriády a ČRDM:

Generálporučík Petr Pavel na zahá-
jení výstavy k 15 letům spolupráce 
AČR s Bambiriádou, prezentační akcí 
ČRDM (foto Jiří Majer, 2013)

Petr Pavel s Cenou Přístav České rady 
dětí a mládeže (zleva Petr Pavel, Aleš 
Sedláček, Zuzana Vaněčková, 2014)

Generálporučík Petr Pavel na zahájení 
výstavy k patnácti letům spolupráce 
AČR s Bambiriádou, prezentační akcí 
ČRDM (2013)

Petr Pavel přebírá Cenu Přístav České 
rady dětí a mládeže (zleva Petr Pavel, 
Aleš Sedláček, Blanka Lišková, 2014)

Petr Pavel zvítězil ve 2. kole volby prezidenta České republiky. Máme radost a gratulujeme!
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Studentské 
volby nanečisto

Jak volby na školách probíhaly

Možnost volit měli studenti starší 15 let ze škol, které se 
do Studentských voleb zapojily. Vlastní volby na školách 
probíhaly obdobným způsobem jako volby skutečné: stu-
denti sestavili volební komise a připravili volební místnos-
ti s urnou a plentou, za níž voliči zaškrtávali na hlasova-
cích lístcích jméno vybraného kandidáta. Vše probíhalo 
pod vedením jednoho pedagoga. Dohlížející vyučující po 
skončení voleb vyplnil jednoduchý elektronický formulář, 
který obsahoval seznam skutečných kandidátů na pre-

Pořadatelem vzdělávacího projektu na podporu 
aktivního, zodpovědného a sebevědomého občanství 
budoucích prvovoličů je společnost Člověk v tísni, která 
prostřednictvím svého programu Jeden svět na školách 
(JSNS) uspořádala Studentské volby již počtrnácté.  

Koho by studenti zvolili prezidentem

Výsledky Studentských prezidentských voleb – 2. kolo
 
Ve středu 18. a čtvrtek 19. ledna 2023 proběhlo na střed-
ních školách po celé České republice druhé kolo Student-
ských prezidentských voleb. Studenti „nanečisto“ volili 
mezi dvěma kandidáty druhého kola reálných prezident-
ských voleb: Petrem Pavlem a Andrejem Babišem. 
Do prvního a/nebo druhého kola Studentských voleb 
se přihlásilo celkem 530 škol. Zájem škol byl rekordní za 
celou dobu existence projektu. Výsledky v prvním kole 
zaslalo v řádném termínu agentuře Kantar ke zpracování 
504 škol, výsledky ve druhém kole 350 škol. Platný hlas 
v prvním kole odevzdalo 76 136 studentů, ve druhém 
kole 52 930 studentů.

Jak studenti hlasovali

Většinu hlasů získal mezi středoškolskými studenty Petr 
Pavel (85,72 %). Andreje Babiše volilo 14,28 % studentů.
 
„Vítězství Petra Pavla v druhém kole Studentských 
prezidentských voleb je drtivé, získal téměř 86 % hlasů. 
Nejlepšího výsledku dosáhl v Libereckém kraji (92 %) 
a v Jihočeském kraji (89,9 %). Studentské hlasování znovu 
ukázalo, že Andrej Babiš se přízni nejmladší generace 
netěší. Jen ve dvou krajích přesáhl jeho zisk hlasů hranici 
20 % (ve Zlínském 21,5 % a v Ústeckém 20,9 %),“ uvádí 
Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden 
svět na školách společnosti Člověk v tísni a iniciátor tzv. 

„voleb nanečisto“. „Z porovnání podle typů škol vidíme, že 
výsledky Petra Pavla se příliš neliší na gymnáziích (89,7 %) 
a na středních odborných školách (83,2 %), méně hlasů 
pak dostal na odborných učilištích (66,7 %),“ dodává Karel 
Strachota.

Koho zvolili středoškoláci za prezidenta v minulých 
volbách

V roce 2017 u studentů v 1. kole zvítězil Jiří Drahoš a za 
ním se na druhém místě umístil Miloš Zeman. Stejné 
pořadí pak potvrdilo i 2. kolo Studentských voleb, které 
se konalo v lednu 2018. Zatím poslední Studentské volby 
proběhly v prosinci 2022, kdy středoškoláci vybírali svého 
favorita z devíti kandidátů, které po přezkoumání kandi-
dátních listin vyhlásilo k 25. 11. 2022 Ministerstvo vnitra. 
Zvítězila Danuše Nerudová. Kompletní výsledky 2. kola 
Studentských prezidentských voleb 2023 za celou Českou 
republiku i přehled jednotlivých ročníků a výsledků za 
celou dobu existence projektu jsou k nahlédnutí na we-
bových stránkách pořadatele jsns.cz.
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zidenta České republiky. Pro přístup k formuláři obdržel 
vyučující unikátní přístupový kód od sociologické výzkum-
né agentury Kantar, která výsledky Studentských voleb 
zpracovala a předala je vzdělávacímu programu JSNS 
k uveřejnění. Na přípravu, průběh a zveřejnění výsledků 
nemá vliv žádný další subjekt.

Studentské volby jsou primárně vzdělávacím projektem

Studentské volby nejsou pouze o samotném volebním 
aktu. Díky informačním materiálům, dokumentárním 
filmům, navazujícím aktivitám a debatám se studenti 
seznamují se základními principy demokracie a volebním 
systémem ČR nebo s pravidly financování předvolebních 

kampaní. Učí se také rozpoznávat nástroje používané 
k přesvědčování voličů politiky, uvědomují si spojitost 
politiky s médii a význam vlastní aktivní účasti ve volbách. 

Zapojené školy mají od pořadatele k dispozici řadu ma-
teriálů potřebných k uskutečnění voleb: hlasovací lístky, 
pokyny pro voliče, pokyny pro volební komisi, brožuru 
s informacemi, plakáty prezidentských voleb a nálepku 
na volební urnu. A také dokumentární filmy s výukovými 
materiály z audiovizuálního výukového portálu Jednoho 
světa na školách (jsns.cz), které se tématu voleb věnují. 

Jeden svět na školách, program Člověka v tísni
Foto Jakub Hlaváč
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Plzeň  
a holocaust  
Nová aplikace přiblíží obyvatelům a návštěvníkům Plzně 
osudy židovských spoluobčanů v době holocaustu

Vysvětlit a přiblížit nelidské podmínky, ve kterých žili 
židovští obyvatelé města v době druhé světové války, se 
snaží nová trasa webové aplikace Příběhy lidí a míst: Plzeň 
a holocaust na stránkách hry.zazijplzen.eu. Hra vznikla 
díky spolupráci mezinárodních projektů Zažij Plzeň! a Pře-
pni (se) na historii. Ty zastřešuje Koordinační centrum čes-
ko-německých výměn mládeže Tandem, které je součástí 
Západočeské univerzity v Plzni.

Hra nabízí jedno až dvouhodinové putování po stopách 
holocaustu v Plzni, buď přímo v terénu se svým mobilem, 
nebo klidně z domova u počítače. Délka trasy závisí na 
tom, zda účastník pročte a zhlédne všechny doporučené 
materiály a videa.

„Rozhodli jsme se téma židovského holocaustu zpracovat 
formou příběhů obyčejných lidí,“ přibližuje vizi Tereza 
Vágnerová, koordinátorka jednoho z projektů. „Dohledali 
jsme osudy zajímavých osobností spojených s městem, ale 
přidali jsme k nim ještě fiktivní průvodkyni, pětiletou Evu, 
která dění kolem sebe komentuje a příběhy propojuje,“ 
doplňuje. Díky tomu je hra přístupnější i pro menší děti. 

„Navzdory ponurosti tématu nás hra ohromně bavila. 
Jsem fakt nadšená, že jsem hravou formou mohla klu-
ky seznámit s touhle důležitou kapitolou dějin,“ děkuje 
autorkám jedna z uživatelek aplikace, maminka dvou 
prvostupňových školáků, Martina Petrakovičová. „Mezi 

úkoly se kluci vždy na střídačku ujali telefonu, aby nás 
podle mapy navigovali k dalšímu stanovišti. To byla pro ně 
také podstatná část zážitku.“

Informace a úkoly ve hře jsou ale zajímavé i pro dospělé. 
Aplikaci mohou navíc využít i učitelé při své výuce. Hra je 
dostupná zdarma a není nutné ji stahovat, stačí registrace 
a připojení k internetu. Vzhledem k zaměření projektů je 
dostupná i v německém jazyce.

„Nejedná se tak úplně o novou hru, spíš novou trasu 
v aplikaci hry.zazijplzen.eu,“ vysvětluje Lucie Tarabová, 
ředitelka Koordinačního centra česko-německých výměn 
mládeže TANDEM. 
Veronika Rybová, která má na starosti interaktivní pro-
gram Zažij Plzeň!, k tomu dodává: „Aplikace vznikla 
v časech pandemie. Chtěli jsme zajímavým způsobem 
zpřístupnit lidem město Plzeň i v době, kdy nebylo možné 
se setkávat a organizovat komentované procházky. Díky 
spolupráci s týmem projektu Přepni (se) na historii jsme 
pak natočili v rámci jednoho ze seminářů komentovanou 
vycházku pro učitele a téma další trasy už bylo jasné.“ 

Pokud by zájemcům forma aplikace nevyhovovala, je mož-
né si obě tematické procházky objednat na webu projektu 
zazijplzen.eu a absolvovat je s průvodkyní. Program Zažij 
Plzeň! se zaměřuje zejména na česko-německé skupiny, 
ale je vhodný i pro školní třídy a širokou veřejnost. 

Aplikace „Příběhy lidí a míst – Plzeň a holocaust “: 
hry.zazijplzen.eu 

Kdo je TANDEM?

Plzeňské Koordinační 
centrum česko-
německých výměn 
mládeže TANDEM 
organizačně spadá 
pod Západočeskou 
univerzitu v Plzni. 
Spolu s německou kanceláří je Tandem ústředním speci-
alizovaným pracovištěm České republiky a Spolkové re-
publiky Německo pro výměny mládeže a škol mezi těmito 

odjinud
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odjinud / knihovnička
dvěma zeměmi. Poskytuje poradenství a podporu insti-
tucím a organizacím při realizaci česko-německé výměny 
mládeže. Realizuje vzdělávací nabídky pro učitele, pracov-
níky s mládeží a aktéry česko-německé spolupráce. 
http://www.tandem-org.cz  

Přepni (se) na historii

„Přepni (se) na historii. Mediální historicko-politické 
vzdělávání na památných místech v česko-bavorském 
příhraničí.“ Jde o společný projekt Koordinačního centra 
česko-německých výměn mládeže Tandem při ZČU v Plzni 
a Univerzity Pasov se zaměřením na česko-bavorskou re-
gionální historii a mediální vzdělávání.  Projekt je finančně 
podpořen z prostředků Evropské unie z Cíle EÚS, konkrét-
ně z Programu příhraniční spolupráce Česká republika – 
Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014–2020.
prepnisenahistorii.cz, denkmaldigital.de

Video z tematické prohlídky „Plzeň a holocaust“:
https://www.uni-passau.de/cz/prepnisenahistorii/media-
teka/obeti-nacistickeho-teroru

Zažij Plzeň!

Už 10 let pomáhá českým, německým i česko-německým 
skupinám zažít město jinak. Netradiční a zábavné procház-
ky Plzní představují smysluplný doplněk přeshraničních 
aktivit pro školní i mimoškolní skupiny z Česka a Německa. 
Objednat a užít si je ale může kdokoli! 
zazijplzen.eu
erlebepilsen.eu

TANDEM, Lenka Mahdalová

Aplikace:
hry.zazijplzen.eu / spiele.erlebepilsen.eu (DE verze) / 
ihry.zazijplzen.eu (UA verze)

Je to 
maniPulace?

Pascale Chapaux-Morelli

Abychom se vyhnuli manipu-
laci ze strany druhých, mu-
síme poznat, co si ten druhý 
skutečně myslí, co zamýšlí 
a co ho motivuje. Tuto analý-
zu druhého provádíme s vyu-
žitím své emoční inteligence, 
díky znalosti přesvědčovacích 
technik a typických profilů 
manipulátorů, dešifrováním 
řeči těla. Musíme se ale také 

KnihovničKa      • • •      KnihovničKa     • • •      KnihovničKa

naučit říkat „ne“, ovládat 
slova, vyvarovat se citové 
závislosti a chránit svou 
identitu. Na příkladech 
různých situací, ať už 
je to okouzlení druhým 
člověkem v milostném 
vztahu, v přátelství, bě-
hem obchodní transakce, 
nebo v konfliktu kolem 
dětí, nám autorka posky-
tuje nezbytné nástroje 
k tomu, jak analyzovat 
druhé a vyhnout se mani-
pulaci z jejich strany.

Pascale Chapaux-Morelli 
je francouzská psycho-

ložka, přednáší na Paris 8 
Université a je autorkou 
dalších knih o manipulaci. 
Je také předsedkyní Aso-
ciace pro pomoc obětem 
psychického násilí.

Překlad Simona Filová

208 stran, brožovaná
Cena: 349 Kč, v e-shopu 
Portálu 297 Kč
Portál, 2022
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Nadace ČEZ vyhlašuje grant na 
výsadbu stromů, o podporu můžou 
žádat obce, školy, hasiči i skauti

Energetici pokračují v podpoře aktivit, 
které pomáhají ke zlepšení životního 
prostředí ve městech a obcích. Na 
začátku února otevře Nadace ČEZ 
tradiční grantový program Stromy, 
do kterého se mohou přihlásit nejen 
obce, ale i školy nebo neziskové 
organizace od hasičů přes skauty až 
po ochránce přírody. Na výsadbu alejí 
nebo zakládání nových sadů mohou 
získat grant až 150 tisíc korun.
Nové dřeviny rostou díky grantu 

dopadů jsou pro lidi stromy důleži-
té i z pohledu psychického zdraví: 
snižují stres a napětí, navozují pocity 
štěstí a uklidňují. Proto nás velmi 
těší, že můžeme k návratu stromů 
i do zástavby pomáhat,“ říká ředitelka 
Nadace ČEZ Michaela Ziková. Díky 
Nadaci ČEZ už dobrovolníci vysadili 
přes 113 000 stromů a keřů. Kdo chce 
stihnout jarní výsadbu, musí podat 
žádost během letošního února, další 
kolo grantu proběhne v létě.
Nadace ČEZ je největší firemní nadací 
v České republice. Za posledních 
20 let podpořila napříč regiony každý 
rok v průměru přes 750 projektů za 
více než 160 milionů korun.

ČEZ, Vladislav Sobol
Foto Nadace ČEZ

Více informací naleznete na webu 
ČEZ www.cez.cz a na webu Nadace 
ČEZ www.nadacecez.cz

Nadace ČEZ od loňska v zahradách 
sedmi ostravských mateřských 
i základních škol, ale také v Havířově, 
Orlové, Jeseníku nebo ve Vikýřovicích 
na Šumpersku. Přestože v přijatých 
žádostech stále převažují hlavně pro-
jekty výsadby alejí a stromořadí, čím 
dál častěji se objevují i další nápady. 
Obce například obnovují bývalé nebo 
zakládají nové obecní sady, zastiňují 
venkovní sportovní areály či koupališ-
tě, zakládají arboreta nebo ozeleňují 
náměstí okrasnými dřevinami.
„Stromy nepatří jen do lesa, ale i do 
měst. Čím dál víc studií navíc dokazu-
je, že vedle zmírňování klimatických 

Grantový program 
stromy

Zlatý oříšek 2022

odjinud

Sportovní lezení na umělých stěnách 
i skalách. Hra na bicí. Balet plus 
karate. Psaní povídek a románů. 
Hra na pozoun. Logika plus mate-
matika. Latinskoamerické tance plus 
standard.
A k těmto oborům ještě přiřadit jmé-
na: Jan Štípek, Janek Paška, Karolína 
Miková, Magdaléna Paťhová, Sebasti-

an Cretan, Petr Beran, Julie Ptáčková 
a Patrik Pařízek. Proč? Protože jme-
novaní v daných oborech mimořádně 
vynikají. Alespoň podle názoru poroty 
dvacátého čtvrtého ročníku soutěže 
Zlatý oříšek, zaměřené na výjimečné 
dětské talenty.
Na představení vítězů loňské soutěže 
se soustředila tisková konference 

konaná 17. ledna 2023 v důstojných 
prostorech Kaiserštejnského paláce 
v malostranské části Prahy. Trva-
la zhruba hodinu a přiblížila jejím 
účastníkům soutěž Zlatý oříšek, její 
aktuální vítěze a jejich zájmy, obory 
a příběhy.
„Musím říct, že ten letošní ročník, byť 
jsem do něj skočila jako do rozjetého 
vlaku, tak byl pro mě nesmírně obo-
hacující a inspirativní. Měla jsme tu 
možnost potkat vás všechny osobně 
i vaše skvělé rodiče, kteří vám fandí 
a dávají vám spoustu lásky a podpory. 
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odjinud / anketa 

Tomáš Kořínek
kastelán

Pátým rokem jsem kas-
telánem státního zámku 
v Opočně a za tu dobu 
jsem se setkal se stovkami 
lidí. Záběr mé práce v této 
pozici je široký a týká se 
i spolupráce s různými lid-
mi či spolky na kulturních 
akcích. Pro příklad mohu 
uvést spolupráci se Svazem 
tělesně postižených m. 
o. Opočno, která nám 
pomohla vyzdobit prostory 
bývalých kuchyní kraslicemi 
v době Velikonoc. Členky 
i členové této organizace 
dokázali za tři roky vyrobit 
více než tři tisíce kraslic 
ve svém volném čase 
a bylo nám ctí je na zámku 
vystavit. 
V Opočně jsem také byl 
v tzv. Domovince (domov 
s pečovatelskou službou), 
kde jsem klientům tohoto 
domova vyprávěl o akcích 

anketa: Pomáháte potřebným? A pokud ano, jak? 

a fungování zámku, a snažil 
se tak zpříjemnit jejich čas. 
V letošním roce máme 
připravený projekt pro 
hluchoněmé a věřím, že 
pomůžeme i jim „zpřístup-
nit“ krásnou památku, jejíž 
správou jsem nyní pověřen.

Břetislav Rychlík
herec, scenárista, režisér 
a vysokoškolský pedagog

Snažím se pomáhat. Soli-
darita a pomoc potřebným 
je pro mne, starého skauta, 
základním principem ve 

jině (hlavně na Donbase) 
od roku 2014. Teď trochu 
stojím za akcí Světlo a teplo 
pro Ukrajinu, to je taková 
skautská KáPéZetka (kra-
bička poslední záchrany). 
S týmem přátel jsme vybrali 
přes milion korun na nákup 
čelovek a vařičů, které se 
teď koridory vozí k potřeb-
ným. 
Vím, že mnozí lidé, hlavně 
terénní pracovníci dělají 
mnohem víc, ale člověk má 
dělat to, na co má sílu. 

Foto archiv respondentů
Připravil Jiří Majer

vztahu k lidem a lidskému 
společenství. Vlastně už 
na konci roku 1989, kdy 
moji přátelé odjeli slavit 
do Prahy zvolení Václava 
Havla prezidentem, tak pár 
bláznů v Brně nakládalo 
humanitární pomoc do 
Rumunska. 
Léta jsem spolupracoval se 
Sdružením pěstounských 
rodin, organizoval koncerty 
na jejich podporu, točil 
filmy, byl tváří jejich kam-
paně Domů na půli cesty. 
No a pak přišly povodně 
v letech 1997 a 2002. Opět 
živé koncerty v ČT (scénáře 
a moderování), sbírky a co 
bylo možné. 
Průběžně se snažím posílat 
na různé adresy peníze 
v případě katastrof (torná-
do na Slovácku), se ženou 
podporujeme humanitární 
službu PAX. To jsou čeští 
a polští křesťanští skauti 
(mezi nimi můj synovec 
Tadeáš), působící na Ukra-

Jsem za to moc ráda. Letošní ročník 
byl opravdu velmi náročný, protože 
jako by ty děti byly čím dál talentova-
nější a šly do věcí s ještě větší vervou, 
byly ještě chytřejší a motivovanější. 
Takže porota měla nelehký úkol vy-

brat vlastně už jen těch jedenadvacet 
finalistů a potom ještě dalších sedm 
laureátů,“ obrátila se ředitelka Nadač-
ního fondu Zlatý oříšek Eva Spáčilová 
směrem k přítomným. Publikum bylo 
tvořeno nejen vítěznými finalisty ale 

i jejich rodinnými příslušníky, podpo-
rovateli, příznivci a novináři. 
Pro kontext stručná rekapitulace: 
Do celostátního kola se přihlásilo 
156 dětí včetně dětských kolektivů. 
Z nich vybírala komise složená z před-
ních českých odborníků a mistrů 
svého oboru celkem 21 nejtalentova-
nějších a nejšikovnějších a nominova-
la je na cenu Zlatý oříšek za rok 2022. 
Sedm – počítáme-li taneční pár jako 
jednu položku – z nich pak obdrželo 
hlavní ceny spojené s finanční odmě-
nou 20 000 korun.

Více informací lze nalézt na 
https://www.zlatyorisek.cz

Jiří Majer
Redakčně kráceno. Úplný text lze 
dohledat na www.adam.cz.
Na společném snímku (zleva): Petr 
Beran, Jan Štípek, Janek Paška, Mag-
daléna Paťhová, Sebastian Cretan, 
Karolína Miková, Julie Ptáčková a Pa-
trik Pařízek (foto Jiří Majer)
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