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ZE STRÁŽNÍHO KOŠE
Kde je na obzoru ostrov nebo pevnina, blížící se ﬂotila
či tučný úlovek...? Rozhlížíme se i za vás...

Z ČRDM – Z ČRDM – Z ČRDM – Z ČRDM – Z ČRDM – Z ČRDM – Z ČRDM
Stanovisko – Připomínky k návrhu novelizace zákona 258/2000 Sb.
Z naší strany je nejvážnější námitka k navrhované dikci §11, odst. 1a a ostatních souvisejících (včetně
důvodové zprávy), z nichž plyne výrazné (100%) posílení úlohy Československého červeného kříže –
markantní je to ve změně č. 195(?), která po určité lhůtě prakticky vyřazuje jiné pořadatele zdravotnických
kurzů (byť třeba i akreditovaných MZ a MSMT, ale ne ČČK). Domníváme se, že stát má stanovit
jednoznačná pravidla (obsah, rozsah...) pro tyto kurzy a pak shodu u libovolného pořadatele. Tento systém
zatím funguje a nevidíme důvody protežování ČČK.
Toto stanovisko pro ČRDM vypracovalo sdružení ČSOP, k připravované novele Zákona o ochraně veřejného
zdraví, který postoupil do 2. kola schvalování, a ČRDM se s tímto stanoviskem ztotožňuje.

POZVÁNKA – SOUTĚŽ – NABÍDKA – SOUTĚŽ – POZVÁNKA – NABÍDKA
Akreditovaný kurz Učitel zážitkové pedagogiky
aneb

KOMPOT 2003
pořádá HNUTÍ GO! o.s..
Jde o pětidenní kurz zaměřený na přípravu a
realizaci adaptačních zážitkových kurzů a na využití
zážitkové pedagogiky ve školní praxi. Je určen pro
školní a volnočasové pedagogy i další příznivce
alternativních pedagogických přístupů.
Výstupem kurzu je licence akreditovaná MŠMT
„Učitel zážitkové pedagogiky“.
Jak vypadá kurz Kompot 2003?
Co si představit pod pojmem zážitková pedagogika?
Jak se učí zážitkově?
Odpovědi na tyto otázky naleznete na:
www.hnuti-go.cz
Přihlášky a případné dotazy
na kontaktní osobu:
Pan Kompot
Tel.: 605 723 164
Email: kompot2003@email.cz
7. – 11. 7. 2003
Lipnice nad Sázavou a okolí
cena 3 800 Kč
Další informace najdete také na www.adam.cz

Mistrovství Evropy
ve westernových soutěžích
Rýmařov, 9. srpna 2003
Již šestým rokem se vždy druhou sobotu v srpnu
do Rýmařova, do areálu junácké chaty Na Stráni,
sjíždějí z celé republiky vyznavači westernových
dovedností, aby v soutěži Indiana Jonese změřili
síly v ovládání dlouhého biče, lasa a v hodu nožem
a tomahawkem. Tyto soutěže, určené široké
veřejnosti, organizují zdejší skauti společně s W
clubem ČR a letos je toto klání vyhlášeno jako 1.
oﬁciální mistrovství Evropy.
Soutěž s bičem a lasem je otevřená i pro kategorie
děti a junioři.
Součástí programu jsou dále atrakce pro děti –

lukostřelba, jízda na koni, Tarzanův ráj, předvedení
westernových koní, ukázky bojových umění. Večer
pak tradiční Country bál a táborový oheň.
Zveme do Rýmařova – na sobotu, 9. srpna 2003.
Prezentace soutěžících začíná v 9,30 hod., zahájení
je v 10,00 hod.
Informace na www.cco.cz/indiana/
Alois Šimko – Loy, Větrná 22, 795 01 Rýmařov,
tel. 602 548 299

POEZIE MEZI NÁMI
Nakladatelství Půlnoc v Táboře vyhlašuje druhý
ročník literární soutěže pro amatérské básníky z
České a Slovenské republiky pod názvem Poezie
mezi námi.
Ředitel soutěže Miloš Uhrmann se zastavil nad
prvním ročníkem: „V loňském roce se sešlo 235
prací z 39 míst České republiky a jedna přihláška
přišla ze slovenských Košic. Nejmladší básnířkou
byla patnáctiletá Beata Tisucká z Písku, nejstarším
básníkem byl Vítězslav Mladý z Milevska. Jednotlivé
práce anonymně hodnotily dvě poroty – odborná a
laická. Vítězkou byla Hana Hosnedlová z Českých
Budějovic, na druhém místě se umístil Martin Strnad
z Chýnova a na třetím Zuzana Růžičková z Plasza.
Už nyní jednáme se členy porot, ale i připravujeme
pěkné ceny. Věřím, že letošní ročník bude ještě
bohatší a porota budou mít ještě složitější práci.“
Soutěž je zaměřená na poezii – volné téma pro
autory z České a Slovenské republiky ve věku 15
až 99 let. Soutěž i hodnocení poroty je anonymní.
Každý autor může zaslat tři básně, které nebyly
publikovány, psané strojem nebo na počítači na
formátu papíru A4. Každá báseň musí být na
samostatném listu, a to originál se dvěma kopiemi.
Básně nepodepisujte, ale v zásilce přiložte lístek
se jménem, příjmením, datem narození a adresou,
e-mailovou adresou a telefonem.
Adresa ředitele soutěže: Miloš Uhrmann,
Vídeňská 2773, 390 05 Tábor
e-mail: pulnoc.tabor@tiscali.cz
Uzávěrka soutěže je 15. září.
Vyhodnocení bude v Táboře v listopadu 2003.
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PUBLIKACE – PUBLIKACE – PUBLIKACE
Nejen pro skautské vedoucí a tábory:
Skautskou stezkou – základní příručka pro nejen
pro skauty ve věku 10-15 let. Čtyřsetstránková
plnobarevná kniha s radami a návody z mnoha
oborů. katalogové číslo 1083.
Speciální sleva 250 Kč a ke každému výtisku kniha
J. Foglara Tábor svazu třinácti.
Další praktické příručky:
Rádce skautské družiny – příručka plná nápadů
na činnost – Miloš Zapletal, číslo 1114, cena 60 Kč
Kalendářík Skauta-Junáka – (kalendárium není
omezeno žádným rokem) – číslo 1034, cena 36 Kč
Zápisníček Skauta-Junáka – s tužtičkou – číslo
1099, cena 10 Kč
Viazané stavby – příručka o stavbě dřevěných
konstrukcí bez hřebíků – číslo 1094, cena 182 Kč
Vycházky, výlety, výpravy – dobrodružné a
poznávací toulky přírodou – Miloš Zapletal, číslo
1071, cena 80 Kč
Skaut je ochráncem přírody – náměty na činnost
v přírodě a jak se v ní chovat – číslo 1080, cena
78 Kč
Objednávky přijímá A-Aska graﬁk s.r.o., Dukelská
57 e, 614 00 Brno, tel./fax. 545 241 222, e-mail
Zajímavé publikace A-TOM pro inspiraci:
Jak vést družinovou schůzku
Fakír – Jaroslav Mikšík a kolektiv, Brno 2002, edice
Spirála, náklad 1000 výtisků.
V obsahu příručky najdeme kapitolky určené
osobnosti rádce a jeho družině, tvorbě programu
pro družinové schůzky, návody na hry aj.
Boty do hor
Kompendium polopatických statí pro zvídavou mysl
dospívajících tomíků
kolektiv autorů – Jiří Chour, Tomáš Novotný, Petr
Ďoubalík, Jiří Šmída, Mojmír Nováček, Zdeněk
Šmída, r. 2001, edice Hořec, náklad 1000 výtisků
Z této knížky získáte zajímavé informace o osobnosti
vedoucího, typech oddílů, časopisech oddílů,
cyklovýletech, jak v oddíle hospodařit, dozvíte se
něco o historii Asociace TOM a KČT atd.
Další publikace:
Připravujeme tábor
Autor: Milan Kligl a kolektiv, redigovali Monika
Homolková-Němečková, Oldřich Přibyl, vydalo
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Metodická pomůcka pro vedoucí táborů mladých
hasičů – „malý“ průvodce „velkým“ táborovým
světem. Začínající táborový vedoucí zde najde
všechny důležité informace týkající se přípravy a
provozu tábora: jak připravit tábor, o hygieně a
hospodaření na táboře, základy výchovné práce
na táboře, bezpečnost práce, předpisy, normy a
paragrafy pro letní tábory.
Debrujárské bádání na táboře
aneb Technický institut profesora Scientiﬁxe
Sumarizace motivací a obsahového rozpracování
návodů, které lze využít na táborech a při veškeré
další činnosti s dětmi a mládeží.
Zpracováno podle jednotlivých témat, včetně
nákresů, fotograﬁí a šablon. Pracovat je možno
ihned bez jakékoliv následné instruktáže.
Petr Zapletal – Cena pro členy AMD ČR á 55 Kč, pro
ostatní zájemce 110 Kč.

ZAHRANIČÍ – ZAHRANIČÍ – ZAHRANIČÍ
Mladí lidé změní svět!
„Mezinárodní letní škola pro mládežnické aktivisty“
se bude konat ve dnech 19. – 26. června 2004
na Atlantic College nedaleko Bridgendu v Jižním
Walesu (Velká Británie) a poskytne mladým
lidem z různých zemí světa možnost podělit se s
ostatními o své nápady a zkušenosti ze zlepšování
svých komunit a vytváření lepšího světa. Účastníci
budou moci zlepšit své dovednosti, zkoumat různé
problémy, pracovat na praktických projektech, najít
si nové přátele a při tom se i pobavit.
Mezinárodní letní škola 2004:
- bude vybudována na úspěšných akcích z let 2002
a 2003, navštívených mladými z více než 20 zemí;
- nabídne dílny zabývající se komunikací,
získáváním ﬁnancí, informačními technologiemi a
projektovým plánováním;
- bude zahrnovat sezení na téma životního
prostředí, vzdělávání, výchovy a globalizace;
- bude setkáním 150 mladých lidí ve věku 16 - 25
let z různých zemí.
Další informace vám poskytneme v Kanceláři
ČRDM, e-mail: crdmintr@adam.cz, tel.: 234 621 379,
případně se můžete obrátit přímo na pořadatele
– e-mail: norton@civa.org.uk.
Internetové stránky Letní školy můžete navštívit na
www.younginﬂuencers.com.

KONKURS – KONKURS – KONKURS – KONKURS – KONKURS – KONKURS
Nezisková organizace se sídlem v Roztokách u Prahy vyhlašuje výběrové řízení
na místo administrativního pracovníka – fundraisera na plný pracovní úvazek.
Pro práci na republikovém ústředí Asociace turistických oddílů mládeže požadujeme komunikativnost,
pracovní ﬂexibilitu, solidní znalost práce s PC (Excel, Word, Outlook), dobré zvládnutí českého jazyka.
Řidičský průkaz vítán.
Nabízíme zajímavou práci pro děti a mladé lidi, mladý kolektiv, pracoviště v příjemné části Roztok. Pro
mimoroztocké vcelku dobrá dopravní dostupnost z Dejvic (20 minut autobusem).
Přihlášky se životopisem zasílejte prosím k rukám Tomáše Novotného, Palackého 325, 252 63 Roztoky,
mail: ton@a-tom.cz. do 15.června 2003. Případné informace na e-mailu: ustredi @a-tom.cz nebo
na tel. 220 910 460 (Zuzana Antošová – 9,30 –16,30). Předpokládaný nástup v srpnu 2003.
Informační příloha Archy – zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže.
Pro potřeby sdružení dětí a mládeže vydává Česká rada dětí a mládeže, Senovážné náměstí 977/24,
116 47 Praha 1; tel: 234 621 379, fax: 234 621 541, e-mail: archa@adam.cz
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