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Kde je na obzoru ostrov nebo pevnina, blí�ící se ß otila 
či tučný úlovek...?  Rozhlí�íme se i za vás...

Dopis z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
        Vá�ená paní 
        ing. Jana Vohralíková, 
        předsedkyně ČRDM
Vá�ená paní předsedkyně, 
 s odvoláním na dopis místopředsedy České rady dětí a mláde�e Mgr. Martina Bělohlávka               
ze dne 29. 9. 2003 Vás tímto informuji, �e gremiální porada náměstka ministryně zodpovědná za 
mláde�, tělovýchovu a evropskou integraci na svém jednání dne 13. října 2003 m.j. projednala i materiál 
Úrazové poji�tění dětí a mláde�e v roce 2004-2006. Po obsáhlé diskusi rozhodla, �e M�MT bude i v letech          
2004-2006 poskytovat státní dotace na úhradu úrazového poji�tění dětí a mláde�e, pokud nestátní           
a neziskové organizace budou po�adovat dotaci na tuto oblast v rámci svého projektu. Částka na osobu   
a rok nesmí překročit 15 Kč a dotace se vztahuje výhradně na členy nestátních neziskových organizací 
do 26 let věku.
 Pokud stře�ní organizace budou po�adovat dotaci pro své členy jako v minulých letech, musí tento 
po�adavek zohlednit v �ádosti o dotaci, která se předkládá do 31. 10. 2003. 
 S pozdravem
        Mgr Jindřich Fryč, 
        ředitel odboru pro mláde�
23. 10. 2003

Týká se to nás všech – aneb práce skupiny Stát ČRDM
Hygienická vyhlá�ka:
Tomá� Novotný u� kontaktoval Petra Turka i Michala Kulíka (ČSOP). 
Dále bude kontaktovat lékařku, která má novelu na starosti (Marta Tmějová u� to nedělá, místo 
ní je klíčovou osobou MUDr. Jarmila Rá�ová � Tomá� jí u� poslal e-mail s �ádostí o schůzku)

ZÁKONY, KTERÉ SLEDUJEME:

Zákon o práci s dětmi a mláde�í 
� na valném shromá�dění bylo přijato jasné stanovisko (podporujeme současnou verzi � 
s vyjasněním jednoho bodu). Čekáme na to, v jakém stavu bude zákon předlo�en; sleduje Pavel 
Trantina a Josef Výprachtický.

Občanský zákoník 
� klíčová norma (bude deÞ novat nově veřejně prospě�nou činnost a jí příslu�né subjekty); 
připravuje vysoko�kolské pracovi�tě; Ale� Kroutil by mohl zprostředkovat kontakt ke tvůrcům 
(podle vyjádření Jany Vohralíkové, která byla na semináři k této novele, je dosavadní vývoj pro 
neziskové organizace příznivý).

Zákon o spolcích 
� zatím jsme dostali od Ministerstva vnitra k připomínkám první návrh; sleduje Kancelář a Josef 
Výprachtický.

Zákon o daňových asignacích 
� důle�itá norma; pracuje na ní Fórum dárců (Junák je jeho členem � Roman �antora). V�echny 
potřebné informace lze najít na www.rozhodni.cz (včetně toho, jak to vypadá v Maďarsku, 
Slovensku a Litvě). 

Z jednání skupiny Stát ČRDM 13. října 2003
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Modrá flotila 2003/2004
Ahoj v�em oddílům a příznivcům romantiky, 
recese, znalostí i sportovních výkonů!

Pojďte s námi soutě�it!
Co je Modrá ß otila?
Je to soutě� zaměřená na hravé porovnávání sil 
na dálku mezi dru�inami a oddíly z celé republiky 
i napříč organizacemi (v loňském ročníku soutě�i-
ly posádky Junáka, A-TOM, DUHY, kluby).

Soutě� je motivována hrou na piráty a námořníky 
� první dva ročníky soutě�ící pluli kolem světa 
spolu s Francisem Drakeem. Letos se seznámí 
se slavnými mořeplavci z dějin lidstva.
Na ka�dý měsíc je vyhlá�en úkol, který mů�e od-
díl či dru�ina trénovat a za svoji posádku po�le 
výsledky nejlep�ích tří členů.
Úkolů je 12 a po ka�dém kole se z výsledků se-
stavuje tabulka pořadí podle věkových katego-
rií. Lze se přihlásit i do smí�ených dvojic rodičů        
a dětí. Výsledky rozesíláme soutě�ícím e-mailem, 

případně po�tou. Po závěrečném kole postoupí 
nejlep�í posádky do Þ nále, které se koná třetí 
víkend v květnu na Sečské přehradě. Soutě�í se 
na sou�i, ve vodě a na oplachtěných pramicích. 
Úkoly na vodě nevy�adují výcvik ve vodáckých 
oddílech. 
Úkoly bývají různorodé � od zábavných (chytání 
ptačích vajec) přes znalostní (hvězdy), postřehové 
(korektoři), zkou�ky dovednosti (vázání uzlů 
na čas), obratnosti (vyhodit míč a po kotoulu jej 
chytit), odhadu (hody na cíl za zdí) po ryze spor-
tovní (přeskoky přes lano, různé formy běhu, kli-
ky apod.).
Modrá ß otila vychází v časopisech Skaut-Junák  
a Světýlko (lze je objednat), ale zadání mů�eme 
zasílat e-mailem či po�tou. 
Ve 2. ročníku počet posádek dosáhl počtu 137 
a soutě�ilo 950 soutě�ících z celé republiky. 
Máte chuť to také zkusit? 
Napi�te co nejdřív na adresu TDC, Modrá ß otila, 
Senová�né náměstí 24, Praha 1, 116 47 nebo 
modraß otila@skaut.cz. Obratem dostanete pravi-
dla a podmínky prvních úkolů.
Dobrý vítr do plachet přeje             Drake 

S Rychlými šípy do Stínadel
... přejděte Rozdělovací třídu a nav�tivte výstavu 
S Rychlými �ípy do Stínadel. Výstava výtvarných, lite-
rárních prací i fotograÞ cké soutě�e �Kde jsou va�e Stí-
nadla� se koná v Muzeu dětské kresby, Dům u Zelené 
�áby (U Radnice 13, Praha 1 � Staré Město). Výstava 
potrvá do neděle 9. 11. 2003. Otevřeno je od 13 do 18 
hodin. 
Bli��í info na www:bohousek.cz; 
e-mail: spjf.praha@seznam.cz, tel.: 220 802 340, SPJF 

 Promítání na koberci
V rámci Zimního trampského zpívání se konají tři té-
matická promítání Þ lmů a dokumentů. Začátky 
v 19,30 hod. v DDM na Karlínském nám. 7, Praha 8, 
vstupné 15 Kč.
VODÁCKÉ promítání se koná 13. listopadu. Chystá se 
dobrodru�ný poválečný černobílý Þ lm Na dobré stopě 
z tábora vodních skautů s detektivní zápletkou. Dále 
shlédnete amatérské legrační krátké Þ lmy Staticky 
průměrný vodák a Experiment IVO.
Na prosincovém FOGLAROVSKÉM promítání 11. pro-
since uvidíte černobílý krátký Þ lm Tábor černého delfí-
na, něco o seriálu Záhada hlavolamu a dal�í dokumen-
ty o Jaroslavu Foglarovi.
Poslední promítání bude 15. ledna 2004 na téma 
TRAMPSKO-VLAKOVÉ. Uvidíte černobílý dokument 
Potlach, klip k písničce Made in Pade, dokument o na-
�ich lokálkách a dal�í.

Celostátní vzájemná výměna zkušeností 2003
CVVZ je ojedinělá akce, na ní� se scházejí jednou 
do roka vedoucí dětských oddílů, dru�in, krou�ků 
z celé republiky, aby získali nové poznatky nebo ty své 
předali dal�ím na více ne� stovce seminářů, předná�ek, 
dílen, diskusních fór a dal�ích aktivit.
Letos se koná v Brně-Bystrci na �kolách ve Vejrostově 
ulici ve dnech 14. � 17. 11. 
Podrobné informace najdete na internetové adrese 
http://www.cvvz2003.cz

Memoriál Jana Tleskače
aneb III. Mistrovství ve vyjímání je�ka z klece
bude odstartováno v sobotu 29. listopadu 2003 v 10 
hodin ve společenském sále klá�tera Emauzy (Na Slo-
vanech) Vy�ehradská 320/49, Praha 2. Dopravní spo-
jení: metro B, tram, bus - v�e stanice Karlovo náměstí. 
Věkové kategorie: A - do 6 let, B - 7 - 15 let, C - nad 15 
let. Soutě�í se s kovovým hlavolamem Þ rmy Hron. 

Ples oddílů Břevnovského arciopatství
se koná v sobotu 29. listopadu od 19 do 02 hodin, ten-
tokrát v prostorách TJ Sokol Praha 7 (roh U studánky 
2 a Strojnická 6, metro Vltavská, zastávky tramvaje: 
Kamenická, Strossmayerovo náměstí, Veletr�ní, Výsta-
vi�tě). Hraje kapela Koláříci. Bohatý program, občerst-
vení, tombola. Studenti 60 Kč, dospělí 120 Kč. Vstu-
penky: 776039762, johan@morha.com nebo na místě.


