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ZE STRÁŽNÍHO KOŠE

Kde je na obzoru ostrov nebo pevnina, blížící se ßotila
či tučný úlovek...? Rozhlížíme se i za vás...

Česká rada dětí a mládeže nemarnila čas
ani letos o prázdninách
Přinášíme Vám přehled nejdůležitějších témat a aktivit, jimž se ČRDM kromě běžné administrativy
(kam patří především vyúčtovávání Bambiriády) věnovala v uplynulých téměř třech měsících.
Představenstvo ČRDM se od konce června do počátku září sešlo na třech jednáních, jimž
dominovalo především téma Bambiriády.

Bambiriáda letos a v budoucnu
Bambiriádě 2005 je věnováno čtvrté číslo Archy, jež vyšlo počátkem července. Archa byla stejně jako
loni vytištěna ve více výtiscích, aby nám pomohla při propagaci Bambiriády 2006. Obsahuje rovněž jako
přílohu seznam členských sdružení ČRDM spolu s jejich webovými adresami.
Představenstvo ČRDM sestavilo soubor anketních otázek pro zúčastněná i nezúčastněná sdružení. Sešlo
se přes čtyřicet odpovědí, což sice není příliš reprezentativní vzorek, ale přesto dává nahlédnout do
uvažování o tom, proč se sdružení Bambiriády účastní, co jim to přináší, co je to stojí a co by chtěla zlepšit.
Výstupy z ankety, zpracované Šimonem Pokorným, nám posloužily k plánování roku 2006 a k nastavování
podmínek pro výběr bambiriádních měst. Kromě toho jsme je využili pro obsáhlou závěrečnou zprávu pro
Generali Pojišťovnu a.s.
Bambiriáda 2005 v Praze je zachycena na dvanáctiminutovém Þlmu Petra Bartoše, který jsme
zakomponovali do prezentačního CD-ROMu. Na ten přidal Marek Krajči z Kanceláře ČRDM také zhruba
stejně dlouhou powerpointovou prezentaci s fotograÞemi ze všech bambiriádních měst i off-line verzi webu.
CD-ROM je všem zájemcům o propagaci Bambiriády k dispozici v Kanceláři ČRDM.
V průběhu srpna krystalizovalo nové složení Centrálního bambiriádního štábu, jejž nově povede Martin
Bělohlávek a v němž i nadále zůstává Pavel Hofrichter a další zkušení matadoři, zároveň však přicházejí
noví lidé a s nimi, jak věříme, i nové pohledy a energie. 15. září schválilo Představenstvo na návrh
„bambištábu“ Kritéria pro pořadatelská města Bambiriády 2006 a rozjíždí se tak výběr pro další rok.

Z ČRDM
Vyhodnocování
Strategie ČRDM 2000 - 2005
a možné změny stanov ČRDM
Komise pro strategii, ustavená na jarním Valném
shromáždění a následně doplněná, se sešla na
třech dlouhých jednáních. Vyhodnotila aktivity
v každé ze sedmi oblastí a stav, kam ČRDM
v každé z nich po pěti letech dospěla. Zároveň
oslovila členská sdružení dotazníkem, kterým sbírá
hodnocení a podněty z jejich pohledu. Výsledky
budou poskytnuty k diskusi na podzimním valném
shromáždění ČRDM, následně začne komise
s přípravou nové strategie. Na její činnost pak

naváže i Komise pro stanovy ČRDM se svými
návrhy.

Zákon o mládeži
Koncem června obdržela ČRDM k připomínkám
další verzi návrhu zákona o mládeži. Nová verze
zákona byla stavěna na základě podpory „uznaných“
organizací, nikoliv již na základě represe. Zatímco
ČRDM tento trend podpořila, řada ministerstev
návrh kritizuje. V současnosti není jasné, zda bude
zákon nakonec předložen k dalšímu projednávání.

Občanský zákoník
ČRDM podala projekt na Nadaci VIA, jenž má za cíl
přispět k lepší znalosti a kvaliÞkovanému připomínkování této klíčové právní normy ze strany sdružení
dětí a mládeže. Grant, který nám byl na základě
úspěšného projektu poskytnut, umožní v letošním
a příštím roce uspořádání tří seminářů/kulatých
stolů, na nichž bude vývoj zákoníku diskutován,
i vydání speciální přílohy zpravodaje Archa k tomuto tématu. První seminář by měl proběhnout koncem listopadu v Městské knihovně v Praze.
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Skupina Stát

Vnější tvář ČRDM

Tomáš Novotný, šéf skupiny Stát, připravil
pro zpravodaj Archa rozhovor s předsedou
ODS Mirkem Topolánkem, na nějž se můžeme
v dohledné době těšit. Kromě toho ve spolupráci
s předsedou podvýboru pro mládež Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky Josefem
Smýkalem plánoval možnou výstavu fotograÞí
objektů převzatých od Fondu dětí a mládeže.
Byli jsme nuceni reagovat i na další novelu
zákona o DPH, vsunutou do zákona jiného.
V případě přijetí totiž mohla opět přinést problémy
sdružením dětí a mládeže. Senát ji nakonec
i s připomínkami týkajícími se oblasti naší
činnosti vrátil do Poslanecké sněmovny.
Problematiku i nadále aktivně sledujeme.

Tento Pavlem Trantinou přepracovaný dokument,
shrnující všechny prostředky, jimiž Česká rada
dětí a mládeže disponuje pro vnější komunikaci,
je obsáhlým projektem stanovujícím kroky,
které by ČRDM měla podniknout ke zefektivnění
a zlepšení svého vnějšího obrazu. Představenstvo
jej schválilo jako základ pro vnější práci a rádo jej
poskytne dalším zájemcům o spolupráci na tomto
úkolu.

Kulaté stoly
Kulaté stoly se obnovují od září s frekvencí
jednou měsíčně. Partnerem ČRDM při pořádání
je Národní parlament dětí a mládeže. Mladí lidé
(12-20 let) ze sdružení mají rezervováno 15 míst.
Hostem zářijového setkání byl pracovník Národní
protidrogové centrály Mgr. Břetislav Brejcha,
následovat by měli Petr Pithart, Mirek Topolánek,
usilujeme též o účast Vladimíra Špidly.
Na pořádání kulatých stolů v roce 2006 podala
ČRDM ve spolupráci s Národním parlamentem
dětí a mládeže (a jeho prostřednictvím) projekt na
ČNA Mládež.

Evropská politika vůči mládeži
Ředitelka odboru pro mládež MŠMT paní
Ing. Eva Bartoňová přizvala předsedu ČRDM
Pavla Trantinu k užší koordinaci v tématech
přicházejících z Evropské komise a Rady Evropy.
Několika prvním užitečným schůzkám dominovala
příprava Evropského týdne pro mládež, který
se uskuteční od 5. do 11. prosince a v jehož
rámci kromě propagace programu Mládež po
celé republice bychom měli uspořádat i další
z mezinárodních Setkání v srdci Evropy, tentokrát
na téma podmínky pro dobrovolničení ve
sdruženích.

Spolupráce s BOZPinfo
Proběhla dvě jednání s Výzkumným ústavem
bezpečnosti práce, který by na svém serveru
www.BOZPinfo.cz chtěl poskytovat informace
také o práci s mládeží.
ČRDM byla v této oblasti aktivní jako
spoluvydavatel příručky SMOP o bezpečnosti
při práci s dětmi a mládeží. Spolupráce
s Výzkumným ústavem by mohla přinést
prohloubení servisu pro sdružení v této oblasti,
na serveru by se dala nalézt aktualizovaná
legislativa a formuláře, součástí by byla
„poradna“, kterou by odborně garantovala
ČRDM. Sdružení mladých ochránců přírody
se aktivně zapojilo do příprav, za což mu patří
velký dík.
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Kancelář ČRDM
Od počátku června se v Kanceláři zabydlovala
nová zástupkyně ředitele Mgr. Michaela
Přílepková. Míša si s sebou přinesla zkušenosti
z práce na Krajském úřadu Jihočeského kraje i ze
studijního pobytu v Bavorsku. Znalost němčiny
využila především při překladech okolo projektu
Má vlast v srdci Evropy, jenž by měl v příštím roce
proběhnout ve spolupráci s okolními zeměmi.
Představenstvo na návrh předsedy ČRDM
schválilo, aby se Mgr. Michaela Přílepková od
konce září stala novou ředitelkou Kanceláře
ČRDM. Předseda bude nadále vykonávat
svou funkci jako uvolněnou se zodpovědností
především za vnější vztahy a média.
Kancelář zajistila podmínky pro práci zástupců
ministerstva obrany, kteří kontrolovali využití
dotace ministerstva na Bambiriádu 2003
a neshledali v něm žádné závady.
Koncem prázdnin ČRDM vydala tiskovou zprávu
k počátku nového školního roku o tom, jak
mohou děti trávit volný čas ve sdruženích dětí
a mládeže.

Co nás čeká na podzim?
Kromě běžné činnosti, jíž bude především
příprava nových projektů na rok 2006, se budeme
mít možnost potkat na několika akcích:
•

Ve čtvrtek 13. října 2005 se od 16.30
hodin v Paláci YMCA sejdeme znovu na
Valném shromáždění ČRDM…

•

ČRDM bude zastoupena na CVVZce
v Třebíči 18. - 20. listopadu, v jednání je
i diskusní fórum na téma Strategie ČRDM.

•

Koncem listopadu se sejdou zájemci z řad
sdružení dětí a mládež na prvním semináři
o připravovaném Občanském zákoníku.

•

Pátek 9. prosince bude ve znamení
tradičního Setkání v Senátu… Rádi
bychom, aby v jeho průběhu ministryně
školství poprvé předala Cenu ministryně
dobrovolným i profesionálním
pracovníkům s dětmi a mládeží
i sdružením dětí a mládeže.

•

Na sobotu 10. prosince je naplánován
Kongres ČRDM, jenž by měl projednat
návrh nové Strategie ČRDM na léta 2006
- 2010.
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Výměna mladých zástupců sdružení
s Korejskou republikou
První část tohoto projektu, vycházejícího
z dvoustranné dohody českého a jihokorejského
ministerstva, se uskutečnila koncem srpna u nás.
Šest českých dobrovolníků z různých sdružení
dětí a mládeže, vybraných pro návštěvu Koreje,
doprovázelo během desetidenní návštěvy České
republiky deset mladých lidí z Koreje. Společně
si prohlédli Prahu a navštívili mj. Karlovy Vary,
Kutnou Horu (doprovázeni skvěle členkami rodiny
Jílkových z AVZO), tábořiště Na Klučánce, kde se
seznámili s činností českých indiánů z Ligy lesní
moudrosti a na oplátku jim a tomíkům předvedli
něco z korejské kultury. Návštěvu základen
sdružení dětí a mládeže zakončili na chalupě
Asociace TOM v Dědově opékáním vuřtů s tomíky.
Koncem října šest našich zástupců odletí objevovat
Jižní Koreu.

ZE SDRUŽENÍ
CVVZ 2005
Návrat ke kořenům – to je motto letošní CVVZky,
která se koná o víkendu 18. - 20. listopadu 2005
v areálu SPŠT a SOUT v Třebíči a v jejím okolí.
Přijet mohou všichni, kteří si myslí, že jim akce
přinese poučení a pokud je jim nejméně 15 let.
CVVZ je prioritně určena výměně zkušeností mezi
vůdci, náčelníky a vedoucími. K setkávání oddílů
(ostatně i rádců či instruktorů) slouží zase jiné
srazy.
Podrobnosti se dozvíte na internetových stránkách
www.cvvz.cz nebo si napište na info@cvvz.cz.

Foglarovské akce
Do 9. 10. můžete navštívit výstavu věnovanou
životu a dílu Jaroslava Foglara, jeho odkazu i
činnosti současných dětí a mládeže, a to v Muzeu
dětské kresby v Domě u Zelené žáby, U radnice 13,
Praha 1.
26. 11. se koná od 10 hodin ve společenském sále
kláštera Emauzy v Praze V. ročník Memoriálu
Jana Tleskače – Mistrovství světa ve vyjímání ježka
z klece.
Více o těchto i dalších akcích Sdružení přátel
Jaroslava Foglara se dozvíte na www.bohousek.cz.

Malý princ slavil 5 let
13. 9. 2005 oslavilo občanské sdružení Malý princ
páté výročí své existence.
Sdružením prošlo za 5 let bezmála 300 dětí a 80
vedoucích a pomocníků. Organizovali aktivity
pro děti z dětských domovů v projektu Človíček
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pomocníček a shromažďovali děti z ulice. Otevřený
klub Frikulín začíná druhý rok svého života. Malý
princ o.s. zažívá chvíle vzrůstu, zklamání, oslav
i radosti. Je držitelem akreditace k sociálně právní
ochraně dětí. Je členem ČRDM. Jeho členy jsou
i zahraniční dobrovolníci z Belgie, Austrálie, kteří
Malému princi pomáhají neocenitelnou pomocí.
Malý princ je sice malý, ale o to aktivnější. Podobná
činnost v Praze chybí. Je ojedinělým projektem
tohoto druhu. Je otevřený všem dětem bez rozdílu.
Je otevřený všem lidem, kteří chápou jeho existenci
jako potřebnou. Více se dočtete v článku na
www.adam.cz.

BYLO & BUDE
Veletrh ekologických programů
LEDNICE 2005 - tradiční setkání lektorů ekologické
výchovy a „zelených“učitelů proběhlo začátkem
září v srdci Biosférické rezervace Dolní Morava,
v Lednici. Padesátky programových bloků – ukázek
ekovýchovných programů, diskuzních fór,
přednášek, exkurzí a doprovodných programů se
zúčastnilo 130 účastníků. Šlo o dvanáctý ročník
tradičně nejmohutnější akce na poli ekologické
výchovy. Pořadatelem se letos stalo Centrum
ekologické výchovy Pálava a Zahradnická fakulta
MZLU za přispění Ministerstva školství a projektu
Phare. Akci zaštítil ministr životního prostředí
Libor Ambrozek a hejtman Jihomoravského kraje
Stanislav Juránek.
Více se dočtete např. na stránkách www.adam.cz.

Zlatý oříšek 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
udělilo záštitu 7. ročníku soutěže Zlatý oříšek
2005. Laureátem Zlatého oříšku se může stát
každý chlapec nebo děvče od 6 do 15 let, kteří
v daném roce vytvoří nebo učiní něco mimořádného
v kterémkoliv oboru. Soutěž Zlatý oříšek nemá
kategorie. Záměrně se tak vedle sebe staví úspěšné
děti z nejrůznějších oborů: ze sportu, umění,
ekologie, mineralogie, chovatelství atd. Občas
je veřejnost informována o nadaných dětech v
uměleckých nebo sportovních kategoriích, ale
kdo by se bez Zlatého oříšku dozvěděl například
o holčičce, která vybudovala vlastní malou farmu
koz a umí sama vyrobit sýr? Nebo o chlapci, který
pomohl své škole získat sponzorský dar 60 tisíc
korun, o schopném ekologovi nebo včelaři? Právě
taková pestrost oborů dává soutěži Zlatý oříšek svůj
půvab.
Přihlášky zasílejte do 10. října 2005 na adresu na
adresu: Zlatý oříšek, Křižíkova 35, 186 00 Praha
8. Přihlašovatelem může být prakticky kdokoli –
učitelé, ale samozřejmě také rodiče nebo kamarádi,

které výkony dítěte v daném roce zaujaly. Proti
pravidlům soutěže není, když se děti přihlásí samy.
Přihlášku je také možno poslat e-mailem na adresu:
prihlaska@zlaty-orisek.cz. Další informace naleznete
na www.zlaty-orisek.cz.

Třináctý Zlatý Ámos
Už potřinácté mají žáci základních a středních škol
možnost navrhnout své oblíbené pedagogy na titul
Zlatý Ámos. Co musí přihláška obsahovat?
Stručnou charakteristiku navrhovaného kandidáta
a jeho fotograÞi, popis jedné příhody s ním prožité,
podpisy 100 osob, které s návrhem souhlasí (ve
školách do 150 žáků stačí polovina) a podpis
navrhovaného kandidáta, případně i ředitele školy
a starosty obce (ti přihlášku neschvalují, pouze
stvrzují podpisem, že jsou o ní informováni).
Přihlášku je třeba poslat do 31. prosince 2005 na
adresu: Klub DOMINO, DTA, Na Nivách 314, 141 00
Praha 4 nebo e-mailem na zlatyamos@zlatyamos.cz.
Novinkou letošního ročníku jsou postupová
regionální kola. Finále je plánováno na pátek
24. března 2006 v Hoffmanově dvoře v Praze 9
a slavnostní korunovace bude součástí tradičního
Kantorského bálu v sobotu 25. března 2006
v Národním domě na Smíchově.
Více informací najdete na www.zlatyamos.cz.

DOPORUČUJEME
Průvodce fondy EU pro neziskovky
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)
vydala knihu „Průvodce fondy EU pro neziskové
organizace“, která je první svého druhu v České
republice. Kniha je překladem z angličtiny
a přináší aktuální informace o VŠECH fondech
a programech EU, které mohou využívat neziskové
organizace. Obsahuje mimo jiné nejširší komplexní
přehled grantů, programů a Þnančních fondů
EU pro neziskové organizace působící v různých
oblastech a sektorech. Přináší také praktické rady
pro organizace ucházející se o Þnanční podporu
z rozpočtu EU, seznam a přehled kontaktů (včetně
internetových odkazů) na evropské nadace, další
Þnanční zdroje a na zodpovědné pracovníky
Evropské komise, kteří spravují grantové programy
EU. „Průvodce fondy EU pro neziskové organizace“
je každoročně vydáván v Bruselu organizací
European Citizen Action Service (ECAS).
Knihu je možné objednat online na www.ngo-eu.cz/
objednavka.asp na dobírku (cena bude navýšena
o poštovné a balné) nebo osobně v pracovní dny
mezi 9.00 a 17.00 v Nadaci rozvoje občanské
společnosti v Jelení ulici 196/15 v Praze.
Více informací o publikaci získáte u Davida Stulíka,
david.stulik@nros.cz, tel. 233 356 173.

Ze strážního koše – 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 nám. 24, 116 47 Praha 1,
tel. 234 621 379, e-mail: archa@adam.cz
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