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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...

Stanovisko Představenstva ČRDM 
k návrhu zákona o práci s dětmi a mládeží 

ve verzi, jež byla po připomínkách předložena k projednání Vládě ČR
(verze 2.3. ze dne 4.12. 2003)

Česká rada dětí a mláde�e usiluje ji� řadu let o zákon, jen� by podpořil dobrovolnou práci s dětmi a mláde�í. 
Proto se aktivně podílela na přípravách zákona o práci s dětmi a mláde�í. Její valné shromá�dění, konané 
dne 9. října 2003 v Praze, přijalo jednomyslně stanovisko k tehdy aktuální verzi tohoto zákona připravené 
M�MT, ji� se dvěma připomínkami prakticky podpořilo. 

Současná verze zákona, do ní� byly v rámci meziresortního připomínkového řízení zapracovány 
návrhy dal�ích ministerstev a ji� M�MT předkládá k projednání Vládě ČR, se v�ak od původního znění 
zpracovaného M�MT zásadně li�í a naplňuje obavy členských sdru�ení vyjádřené v usnesení valného 
shromá�dění ČRDM.
Přijaté změny původního návrhu výrazně komplikují činnost sdru�ení postavených na dobrovolné 
práci a obáváme se, �e pro mnoho sdru�ení by přijetí zákona v tomto znění znamenalo omezení  
či ukončení jejich činnosti a ztrátu motivovaných dobrovolníků, jich� není nevyčerpatelná zásoba. 
Předev�ím jde o dvě oblasti úprav:

- (§ 8 a 11) po�adavek na povinné vzdělávání v�ech osob, je� �soustavně pracují s dětmi� (tedy v 
rozsahu nejméně dvakrát měsíčně v celkovém rozsahu nejméně 5 hodin za ka�dý měsíc po dobu nejméně 
6 měsíců, nebo na pobytové akci, je� trvá více ne� 4 dny), tedy i rodičů napomáhajících vedení tábora, 
kuchařek dohlí�ejících na děti, duchovních organizujících volný čas na své farnosti, knihovnic 
pořádajících dvakrát do měsíce literární besedy pro mláde� apod., přičem� pro v�echny tyto typy 
dobrovolných činností by mělo dle návrhu být stanoveno uniformní čtyřicetihodinové vzdělání (zahrnující 
například bezpečnost při cykloturistice, odpadové hospodářství apod.),

- (§ 12, předev�ím odst. 3) podmínky na �kolení a �kolitele prakticky znemo�ňují, aby je pořádala 
sama občanská sdru�ení (�Vzdělávací program je zaji�ťován osobami, které získaly alespoň střední 
vzdělání s maturitní zkou�kou v oboru vzdělání� a �praxi v délce a oboru stanoveném vyhlá�kou 
podle odstavce 8�) � systém navrhovaný v zákoně i první verzi vyhlá�ky by zlikvidoval vzdělávací 
systémy občanských sdru�ení, je� se osvědčily mnohdy během desítek let praxe. 

ČRDM je připravena i nadále spolupracovat na přípravě zákona, jen� by skutečně podporoval 
dobrovolnou práci s dětmi a mláde�í.

Příloha:
Valné shromá�dění České rady dětí a mláde�e, konané dne 9. října 2003 v Praze, přijalo jednomyslně 
následující stanovisko k navrhovanému zákonu o práci s dětmi a mláde�í:

Pro postoj České rady dětí a mláde�e (ČRDM) k navrhovanému zákonu o práci s dětmi a mláde�í a o změně 
některých zákonů je rozhodující

1. jak má být chápáno ustanovení §10 odst. 2.*
ČRDM má za to, �e toto ustanovení nemů�e být chápáno jako stanovení obecné povinnosti, ale pouze jako jedna 
z podmínek pro to, aby práce splňovala znaky soustavné dobrovolné práce s dětmi ve smyslu tohoto zákona se 
v�emi z toho plynoucími důsledky. Pro tento výklad § 10 svědčí nejen některé dal�í části zákona, ale zejména to, 
�e jiné chápání by bylo ve zjevném rozporu se čl. 20 Ústavní listiny práv a svobod. Z těchto důvodů doporučuje 
ČRDM znění §10 upřesnit.

2. vyvá�enost podpory výchovné činnosti a restrikce s ní spojené
ČRDM vnímá předlo�ené znění zákona jako poměrně vyvá�ené, kde míra přínosu pro dobrovolnou práci s dětmi a 
mláde�í vyva�uje restrikce na tuto činnost vzta�ené. Pokud by ov�em tato rovnováha měla být naru�ena v dal�ím 
projednávání zákona, pova�ovala by jej ČRDM za �kodlivý pro dobrovolnou práci s dětmi a mláde�í.
       Ale� Kroutil, předseda návrhové a mandátové komise VS

* �Soustavnou dobrovolnou práci s dětmi podle odstavce 1 mů�e vykonávat pouze fyzická osoba kvaliÞ kovaná pro práci s dětmi  
   podle §7.�
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Dvě zahraniční akce pro vás
Direktorát mláde�e a sportu Rady Evropy 
pořádá dlouhodobé �kolení na téma �Diverzita 
a soudr�nost�. Bude se konat od 14. do 27. 
března 2004 v Evropském mláde�nickém centru v 
Budape�ti a od 18. do 28. února 2005 v Evropském 
mláde�nickém centru v Strasburku. Kurs je 
organizován v rámci priority �Mláde� podporuje 
lidská práva a sociální soudr�nost�.
Kurs má za cíl �kolit mláde�nické vedoucí a 
pracovníky z men�in, aby byli schopni rozvíjet 
lokální projekty a strategie podporující sociální 
soudr�nost a respekt pro kulturní diverzitu v 
Evropě. 
Pracovními jazyky �koleni budou angličtina a 
francouz�tina anebo ru�tina. Konečně volba jazyků 
bude odpovídat potřebám vybraných účastníku.

Dal�í informace a přihlá�ka je k nalezeni 
na internetové adrese http://eycb.coe.int/
EYCBwwwroot/HRE/index.asp?url=LTTC%20DC%
20.asp.
Přihlá�ky je nutné zaslat pořadatelům do 15. ledna 
2004!

Direktorát mláde�e a sportu Rady Evropy pořádá 
velkou akci ve francouzském Strasburku na téma 
�Evropa, mláde� a globalizace�
Termín konání je od 5. do 9. května 2004.

Tato akce umo�ní mladým kriticky zhodnotit pozici 
Evropy ve vztazích se zbytkem světa a zároveň se 
kriticky podívat na to, jak je Evropa ovlivňována 
a jak ovlivňuje globální procesy. Mladí jsou často 
pova�ováni za oběti negativních následků globálních 
procesů, ale je nutné té� uvá�it, �e aktivním 
zapojením do mláde�nických organizaci a jiných 
iniciativ občanské společnosti mohou mít významný 
vliv na snahu �zlid�ťovat globalizaci�. Součástí akce 
budou vstupy expertů na globalizaci, otevřené a 
kritické diskuse, prezentace práce různých skupin a 
organizací a kulturní aktivity.

Pracovními jazyky budou angličtina, francouz�tina, 
ru�tina a �paněl�tina. Za účast na akci se 
neplatí �ádný poplatek, ubytování a stravování 
bude hrazeno pořadateli, kteří proplatí také část 
cestovného.

Bli��í informace naleznete na adrese:
http://www.coe.int/T/E/cultural_co-operation/
Youth/1._News/Call_for_Applications/youth_and_
globalisation2004.asp.
Dotazy e-mailem na: crdmintr@adam.cz.

ČRDM v případě velkého zájmu provede selekci 
účastníků a vybrané přihlá�ky za�le pořadatelům.
Termín pro zaslání přihlá�ky do Kanceláře ČRDM: 
nejpozději do 15. ledna 2004

Marek Krajči
zahranični sekretář ČRDM

Zlatý Ámos 2004 
Anketa o nejoblíbeněj�ího učitele České republiky 
Zlatý Ámos 2004 se uzavře 31. prosince 2003. 
Podrobněj�í informace a historie minulých ročníků 
jsou k dispozici na www.radiodomino. cz nebo na  
www.zlatyamos.zde.cz.
Přihlá�ky přijímá občanské sdru�ení Klub Domino, 
Dětská tisková agentura, Na Nivách 314, 141 00 
Praha 4 do 31. 12. 2003. Pak je dostane porota, 
která zkontroluje, zda obsahují po�adované údaje a 
pozve v�echny oblíbené kantory na výběrové kolo. Z 
něj postoupí do Þ nále �est kandidátů. Ti se koncem 
března pří�tího roku ve veřejné soutě�i budou 
ucházet o titul Zlatý Ámos 2004.

České komiksy
Výběr z nejúspě�něj�ích kreslených seriálů 
vystavuje Úřad městské části Praha 8 ve své hlavní 
budově v Zenklově ulici (tzv. Bílý dům poblí� 
Libeňského zámečku, nedaleko stanice metra 
Palmovka). Expozice je otevřena od 16. prosince 
2003 do 14. ledna 2004, v pracovní dny od 10 do 
18 hodin, a té� některé svátky a víkendy (bli��í 
informace získáte na tel. čísle 222 805 187). 
Vstup zdarma, prodej knih se slevami. 

Ledová Praha letos již počtvrté!
Jedna z mnoha lednových pranostik říká �V lednu 
za pec si sednu�. To samozřejmě neplatí pro vás, 
kteří se v období pololetních prázdnin (30. 1 � 1. 2. 
2004) chcete pobavit a také roz�ířit své vědomosti 
o pra�ských kulturních památkách. �e nevíte jak? 
Poradíme vám.
Koncem ledna a začátkem února pořádá sdru�ení 
Pionýr ve spolupráci s nadací Dětem 3. tisíciletí 
akci pro děti s názvem �Ledová Praha�, která se 
koná pod zá�titou ministryně �kolství, mláde�e a 
tělovýchovy � JUDr. Petry Buzkové. Ledovou Prahu 
pořádáme v roce 2004 ji� po 4. a jen minulého 
ročníku se zúčastnilo přibli�ně 6.000 dětí, které 
přijely z celé republiky. 
Zkuste to také!
Více na http://ledovapraha.zde.cz

Hanáckou Sibiří k pramenu Odry
V sobotu 14. února 2004 pro pě�í, cyklisty i 
bě�kaře, skauty, trampy, turisty a milovníky zimní 
přírody pořádají skauti z Doloplaz u Olomouce. Na 
účastníky kromě krajiny donedávna uzavřeného 
VVP Libavá čekají soutě�e a hry, přehlídka 
historických pohlednic, pamětní razítko a teplý čaj. 
Informace: Karel Tomeček, 777 613 058, e-mail: 
tomeček.k. tiscali.cz
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23. � 25. dubna 2004 pod Kunětickou horou

Alko 2004
*  akce aktivně podporující separaci domovního    
   odpadu,
*  alobalová koule, kterou vytvoří členové 
   va�eho oddílu a se kterou si zasoutě�í 
   společně s ostatními na Kunětické hoře,
*  svérázná oslava Dne Země,
*  setkávání dětských oddílů.

Obdobně jako v přede�lých letech budou jednotli-
vé dětské oddíly v průběhu roku sbírat hliníkovou 
fólii. Poté z nasbíraného odpadu vlastnoručně vy-
robí alobalovou kouli, s ní� si vyrazí zasoutě�it na 
Kunětickou horu a oslaví tak s námi Den Země. 
Mimo chystaných soutě�í s koulí (soutě�í se mezi 
dru�inami s 5 a� 7 členy) čeká na účastníky dopro-
vodný program. Tradiční samostatnou disciplínou 
je hmotnost sesbíraného alobalu, která se posuzuje 
mezi oddíly.
Přihlá�eným oddílům po�leme detailní informace 
s časovým harmonogramem víkendu.
Nocleh bude zaji�těn v tělocvičně v Pardubicích.
Přihlá�ky posílejte do 1. března 2004!

- dru�stvo má 5 � 7 členů
- v dru�stvu mohou být i členové z různých kategorií 
- dru�stvo se zařadí podle převládající kategorie
Předbě�ně:
- startovné 20 Kč/osobu
- nocleh 25 Kč/osobu/noc
- autobus na Kuňku (i zpět) 5 Kč/osobu/1 cesta

Podmínky pro sběr hliníku:
co sbírat: hliníková víčka od jogurtů, termixů, obaly 
od čokolády, čokoládových Þ gurek a bonbónů, fo-
lie ze sýrů bez papírové nálepky, prázdné hliníkové 
krabičky od  krémů, hliníkové misky od potravin, 
nádobí, příbory. alobal - hliníkovou fólii
jak sbírat: hliník musí být - čistě umytý, zbaven, 

papíru a zbytku potravin 
co nesbírat: hliníkovou folii podlepenou papírem 
- papír je nutno oddělit, hliník nesmí obsahovat �e-
lezné díly, ani �ádné dal�í komponenty jako např. 
umělé hmoty

Podmínky pro výrobu koule:
Alobalová koule musí obsahovat pouze recyklovatel-
ný odpad z hliníku. Zpevnit ji mů�ete re�nou nití. V 
�ádném případě ne lepící páskou! Postup při výrobě 
např.: jednotlivé hliníkové fólie spojíme přehýbáním 
do pásů a vzniklé pásy nabalujeme na kouli. Tento 
postup je doporučený, kreativitě se meze nekladou, 
pouze je třeba dodr�et předchozí podmínky.
Jestli�e by va�e soutě�ní koule měla překročit hmot-
nost 5 kg, začněte vytvářet kouli dal�í, zbylý alobal 
vezměte s sebou. Aktivně budete soutě�it s koulí, 
její� hmotnost se bude nejvíce blí�it 5 kg. Celková 
hmotnost nasbíraného hliníku bude posuzována 
mezi oddíly či RS kmeny.

Kontakt: 
Jaroslav Procházka ml. � Ballů, Palackého 2626/
39,,530 02  Pardubice, mobil:  420 776088058; 
e-mail: jaroslav.prochazka@uhk.cz; ICQ: 153493658

Celostátní soutě� (s mezinárodní účastí) 
pracovních činností a dovedností zdravotně 
posti�ených, která se koná v Pardubicích 
24. � 27. 6. 2004 (POMOC 23. � 28. 6. 2004) 
v prostorách areálu Salesiánského střediska 
mláde�e. 

Abilympiáda 2004 
Jmenuji se Jaroslav Procházka a touto cestou bych 
Vás chtěl po�ádat o pomoc při Abilympiádě. 
Mám na starost organizaci práce dobrovolníků a 
sháním lidi, kteří by pomohli při této akci. Práce je 
hodně a ka�dý, kdo je ochoten pomoci, je vítán! 
Práce dobrovolníka spočívá v pomoci při soutě�ích, 
doprovodu zdravotně posti�ených, pomoci 
s přípravou prostor na soutě�e a ubytování, 
informační spojky a mnoho dal�ího.
Ní�e jsou uvedeny podrobné informace o 
po�adavcích a také podrobný popis Abilympiády.
Předem děkuji v�em, kteří pomohou dobré věci.
Rád odpovím na Va�e případné dotazy.
(pro �áky a studenty bude zaji�těno uvolnění 
z výuky)

Po�adavky:
      � bude� pracovat jako dobrovolník (práce   
 v�eho druhu)

� účast minimálně dva celé dny
�     věk nad 15 let

Zaji�těno (pro ka�dého dobrovolníka):
� strava
� ubytování (nutno vlastní spacák)
� pracovní triko

      �    místo na odpočinek

Pokud bys rád pomohl jako dobrovolník, ozvi se!!!
kontakt: Jaroslav Procházka, 
e-mail: jaroslav.prochazka@uhk.cz, tel.: 
776088058
 
Co to je Abilympiáda?
Hlavním posláním Abilympiády je umo�nit lidem se 
zdravotním posti�ením porovnat si své schopnosti. Zvy�ují 
se tak i jejich mo�nosti uplatnit se na trhu práce a dokázat 
potencionálním zaměstnavatelům, �e i zdravotně posti�ený 
člověk mů�e být plnohodnotným pracovníkem. 
Abilympiáda napomáhá  i integraci zdravotně posti�ených lidí 
do �ivota společnosti a navíc si její účastníci mohou předávat 
zku�enosti ze svého �ivota.
Účastníky čeká například počítačová graÞ ka, �ití dámských 
a pánských oděvů, výroba �perků, aran�ování květin nebo 
dřevořezba.

Pár slov � (Abilympiáda 2001)
�Získat pocit, �e nejsou na světě přebyteční. To je hlavní důvod 
proč Abilympiádu, kde zdravotně posti�ení soutě�í v pracovní 
dovednosti a �ikovnosti, pořádáme,� řekl pořadatel devátého 
národního ročníku Abilympiády v pardubickém Salesiánském 
středisku mláde�e Jaromír Krpálek. Dvacet osm přihlá�ených 
dětí vyzkou�elo svoji zručnost i nápaditost při skládání puzzle, 
malování a sestavování lega. Téměř stovka dospělých soutě�ila 
v ko�íkářství, vy�ívání, aran�ování květin, počítačové editaci, 
drhání, pletení a návrzích plakátů. �Kluci mohou ukázat, co 
v nich je, a získají nové kamarády. Doprovázím mentálně 
posti�ené a na nich je vidět, �e v čem je příroda obrala, to 
nahradila v představivosti,� uvedla o�etřovatelka z Nových 
Zámků u Litovle Milada Krpicová. �Na podobných soutě�ích se 
posti�ení mohou zapálit pro dal�í činnosti,� dodala.



CD Encyklopedie her 

vydalo Tiskové a 
distribuční centrum 
Junáka ve spolupráci s 
Janem Hrkalem (autor) 
v rámci projektu Hra 
2000 (www.hra.cz). Nabízí 
databázi více ne� �esti 
set her a mů�ete si jej 
představit jako knihu, 
do které si snadno 
uděláte vlastní poznámky 
či hodnocení a která 
vám navíc umo�ní hry 
průbě�ně doplňovat. Zvlá�tě oblíbené hry, které 
na CD nenajdete, mů�ete dokonce prostřednictvím 
centrální databáze her nabídnout ostatním - 
www.hra.cz/ehakt.asp. Na CD mů�ete (na rozdíl od 
knihy) velice snadno a rychle hry třídit a vyhledávat 
podle mnoha kritérií (cíle, prostředí, hodnocení, věk 
či počet účastníků, čas, materiál�). 
Je jasné, �e při putovním táboře u řeky vám bude 
CD poměrně málo platné. Ale při přípravě tábora 
či bě�ných schůzek se těm, kteří si jej oblíbí, 
stane u�itečným pomocníkem a jistě jim u�etří 
spoustu času. Hry, které obsahuje jsou dostatečně 
prověřeny nejednou oddílovou generací. A vůbec 
se nemusíte bát, �e byste pro jejich uskutečňování 
potřebovali nějaké zvlá�tní �skautské� dovednosti. 
Tedy pokud mezi ně nebudete řadit např. znalost 
morseovy abecedy. Patříte-li k těm, kteří si cokoli 
nejraději dopředu trochu osahají, pak doporučuji 
nav�tívit www.hra.cz a podívat se na databázi her. 
Tam najdete část her, které nabízí CD.

Radka Páleníková
CD si mů�ete objednat  prostřednictvím 
internetového obchodu na www.skaut.cz/obchod za 
pouhých 99 Kč.
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NABÍDKA  �  NABÍDKA  �  NABÍDKA  Občanské sdružení LETNÍ DŮM 
hledá dobrovolníky do týmu
O.s. LETNÍ DŮM je nezisková organizace, 
která pořádá socioterapeutické pobyty 
pro děti z dětských domovů. Pro jednotlivé 
pobyty vznikají programy, vyu�ívající technik 
arteterapie, arteÞ letiky, muzikoterapie, tvořivé 
dramatiky a dal�ích.
Nabízíme: 
aktivní práci s dětskou skupinou, profesní růst a 
praxi (pro studenty vhodné jako průbě�ná praxe), 
rozvoj kreativity, nové zku�enosti, prostor pro 
uplatnění vlastních nápadů a znalostí, supervizní 
setkání s odborníky.
Uvítáme: 
schopnost práce v týmu a smysl pro odpovědnost, 
vnitřní vyrovnanost a schopnost sebereß exe, chuť 
vytvářet aktivní a kreativní program pro děti, 
pedagogické, speciálně-pedagogické, psychologické, 
zdravotní, sociální, výtvarné, hudební nebo 
sportovní vzdělání, schopnosti prezentace a 
medializace, znalost PC, příp. správa webu, zájem o 
dal�í sebevzdělávání.
Kontakt: 
o.s. LETNÍ DŮM, Senová�né nám. 24, 116 47 Praha 
1, tel. 732 822 278, e-mail: letnidum@volny.cz, 
www.letnidum.cz

Modrá flotila 2003/2004
Pojďte s námi soutě�it!
Modrá ß otila je soutě� zaměřená na hravé porov-
návání sil na dálku mezi dru�inami a oddíly z celé 
republiky i napříč organizacemi. V loňském ročníku 
soutě�ily �posádky� z Junáka, A-TOM, DUHY, klu-
by. Legenda ke hře je zalo�ena na objevných plav-
bách a historii mořeplavectví, ale k soutě�ím vůbec 
nepotřebujete být námořníky!
Chcete-li se přidat, napi�te co nejdřív na adresu 
TDC, Modrá ß otila, Senová�né náměstí 24, Pra-
ha 1, 116 47 nebo modraß otila@skaut.cz. Obra-
tem dostanete pravidla a podmínky prvních úkolů. 
Dobrý vítr do plachet přeje          Drake 

NAKLADATELSTVÍ PŮLNOC společně s 
GN-GALÉNOVÝM NADAČNÍM FONDEM
vyhla�ují třetí ročník táborské literární soutě�e

Poezie mezi námi 
téma soutě�e je poezie (volné téma) pro autory z 
České a Slovenské republiky 15 � 99 let
SOUTĚ� JE ANONYMNÍ!
Ka�dý autor mů�e zaslat do soutě�e tři básně, které 
nebyly publikované, psané strojem či na
počítači, ka�dá báseň na zvlá�tní list formátu A4. 
Své práce nepodepisujte, ale přilo�te lístek se
jménem, příjmením, datem narození a adresou.
Své práce zasílejte na adresu: Milo� Uhrmann, 
Vídeňská 2773, 390 05 Tábor
nebo e-mail: pulnoc.tabor@tiscali.cz

ZPRÁVY � ZPRÁVY � ZPRÁVY  

MEMORIÁL JANA TLESKAČE
V sobotu 29. listopadu se do sálu klá�tera 
Emauzy na Slovanech v Praze sjela více ne� stovka 
závodníků v�ech věkových kategorií z různých míst 
republiky. V�ichni si chtěli ověřit svoji zručnost 
a hbitost při osvobození ostnaté kuličky z kovové 
klece � onoho slavného Foglarova hlavolamu. 
Memoriál, který je zároveň Mistrovstvím světa, 
se konal letos ji� potřetí v re�ii Sdru�ení přátel 
Jaroslava Foglara, Pra�ské rady Junáka a Agentury 
Western Man. Vítězem kategorie do 15 let se stala 
neratovická skautka Monika Sedlická z oddílu 
Oregon a z dospělých si odnesla palmu vítězství 
osmnáctiletá Eli�ka Měrková. Padl i dosavadní 
absolutní světový rekord � novým rekordmanem 
je skautský vůdce Jan Trojan � Roy z Mělníka, 
který v semiÞ nále dokázal vyjmout je�ka z klece za 
neuvěřitelné 3 � slovy TŘI vteřiny.                 JWN
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