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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...

20. valné shromáždění ČRDM
Řádné jednání nevy��ího orgánu České rady dětí a mláde�e (tedy národní rady dětí a mláde�e 
u nás) 14. října 2004 mělo několik standardních programových úseků � včetně těch radostných: 
Přijímání nových zájemců o členství (věnujeme se jim ve stručné charakteristice zvlá�ť) a roz�íření 
představenstva o zástupce Dorostové unie � sdru�ení křesťanských dorostů �imona Pokorného. 
Představenstvo je tedy nyní dvanáctičlenné.
Lze je najít na adrese: www.crdm.cz/view.php?cisloclanku=20030627013#predstavenstvo. 
Samozřejmou součástí podzimních valných shromá�dění ČRDM bývá v posledních letech průbě�-
ná zpráva o hospodaření a přehled o záměrech projektů na pří�tí rok. Z průbě�né zprávy o hos-
podaření bylo vidět, �e díky �spořivému re�imu� by leto�ek měl vyjít beze ztrát (spí� s malým pře-
bytkem vlastních prostředků) � pokud ov�em s tím je�tě nezamotá rozhodnutí o odpočtech v sou-
vislosti s DPH. Skutečnost, �e na rozdíl od předchozích verzí příslu�ného zákona se mohou i NNO 
na�eho typu stát plátci DPH, zaskočila toti� nejen nás (a musíme si přiznat, �e je to i na�e chyba, 
�e jsme si tohle neohlídali), tak i Þ nanční úředníky a daňové poradce, tak�e existuje hned něko-
lik různých výkladů � od těch nám velmi příznivých � a� po �zničující�. Více jasno by mělo být do 
konce listopadu, po jednání asociace daňových poradců se zástupci Ministerstva Þ nancí.
Dva body programu VS z toho standardního průběhu vybočily. První byl návrh na zvý�ení člen-
ského příspěvku na člena ze 3 Kč na osobu na 3,50 Kč na osobu, který pro�el jen o jeden hlas. 
Dále to byla debata o tom, zda má či nemá ČRDM zůstat členem Iniciativy pro 1%, která podpo-
ruje zavedení daňových asignací. I tady byl výsledek dost těsný a znamenal dvojí: �e se ČRDM 
(zatím) nemá stáhnout z Iniciativy pro 1% a �e současně bude nutné vést dále debatu, pokud 
mo�no s prohlubující se odbornou úrovní, která by měla vyústit v silněji podporované stanovisko 
v rámci ČRDM. V�em je toti� jasné, �e ČRDM má �anci úspě�ně prosadit jenom to, za čím stojí 
drtivá vět�ina jejích členů (a pokud mo�no v�ichni). To platí ostatně i o zvý�ení členského příspěv-
ku, k němu� se bude muset pří�tí valné shromá�dění vrátit. Dal�í zajímavé ohlasy tohoto valného 
shromá�dění lze najít na www.adam.cz � včetně debaty o daňových asignacích.

Jiří Zajíc

Klub přátel umění v České republice
Klub přátel umění v ČR (KPU ČR) 
je občanské sdru�ení pracující pře-
vá�ně s dětmi a mláde�í v oblasti 
kultury od roku 1993. Hlavním cí-
lem organizace je pomoc začínajícím 
umělcům a podpora divadelní ex-
perimentální tvorby. Posláním KPU 
ČR je pomoc amatérským kulturním aktivitám, 
které nenacházejí podporu u jiných kulturních 
institucí. Na�ím cílem není přímé Þ nancování či 
jiná nadační činnost, zaměřujeme se předev�ím 
na organizační a lektorské aktivity.
KPU ČR pracuje převá�ně v Jihomoravském 
kraji, ale i v dal�ích regionech ČR. Sídlo 
organizace se nachází v Brně. V současné době 
se KPU ČR realizuje v podpoře divadelních, 
výtvarných a hudebních �ánrů. 
Celkový počet registrovaných členů je 115, 
z toho 75 do 26 let, v�ech do 35 let 110.

Momentálně KPU ČR sdru�uje divadelní 
soubory:
Alibistické divadlo (Brno), Divadlo poezie 
�patně zabr�děno (Velké Meziříčí), JaMi 
(Pr�tice), Dětské hudební divadlo Pomněnka 
(Brno), Pohybové divadlo Facka (Brno), 
Ochotnici Na Provaze (Pr�tice), Dětský hudební 
divadelní soubor Hutaddasek (Sázava nad 
Sázavou), Filmový časopis AMFIklub (Brno), 
Smí�ený pěvecký sbor 440Hz (Praha), Klub 
umělců v ČR (ČR), Jarek Lokos (event. 
s doprovodnou skupinou Ni�ata) folk (Pr�tice). 
KPU ČR spolupořádá nejstar�í festival 
amatérského divadla ve střední Evropě, 
Jiráskův Hronov, pořádá v Brně Jarní divadelní 
festival a Podzimní divadelní festival, výstavy 
výtvarného umění dětí, mláde�e i dospělých 
začínajících umělců.
KPU ČR je členem organizace Brněnské 
asociace nestátních neziskových organizací 
(BANNO), Mezinárodní celosvětové asociace 
amatérského divadelního umění (AITA/IATA). 

Noví zájemci o členství v ČRDM
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Organizace je členem klubu přátel rádia 
PROGLAS v Brně. 
Dále viz http://www.redweb.cz/kpu. 

AFS Mezikulturní programy, o.s.
Cílem sdru�ení je poskytovat 
prostřednictvím vlastních 
programů příle�itost 
k mezikulturnímu vzdělávání 
a pomáhat tak mladým 
lidem rozvíjet znalosti, 
dovednosti a porozumění, potřebné k vytváření 
spravedlivěj�ího a mírumilovněj�ího světa.
Aktivity sdru�ení jsou postaveny na základních 
lidských hodnotách � důstojnosti, respektování 
odli�nosti, harmonii, ohleduplnosti a toleranci, 
odporují respektování lidských práv a základ-
ních svobod bez ohledu na rasu, pohlaví, jazyk, 
vyznání a sociální postavení. Usilují o pro-
hlubování víry v důstojnost ka�dého člověka 
i v�ech národů a kultur.
AFS Mezikulturní programy sídlí v Praze, jsou 
členy dvou mezinárodních organizací zaměře-
ných na mezikulturní programy a vzdělávání. 
Mají celkem 82 registrovaných členů, z toho 39 
do 26 let, 62 do 35 let. 
Dal�í informace viz http://www.afs.cz. 

Duhoví kamarádi
Duhoví kamarádi jsou demokratické, 
dobrovolné, samostatné a nezávislé sdru�ení 
dětí, mláde�e a dospělých. Základním prvkem 
jejich činnosti je aktivní vyu�ívání volného času 
dětí a mláde�e, zejména formou pravidelné 
kolektivní činnosti v průběhu �kolního roku 
a táborových aktivit. Působí na území severní 
Moravy, v Ostravě spolupracují s centrem 
volného času a řadou klubů pro �děti z ulice�, 
zdravotně posti�ené i matky s dětmi. 
Podílejí se na organizaci Bambiriády v Morav-
skoslezském kraji. 
V ČRDM je ji� několik obdobných sdru�ení 
(KUFR, Rubín, Smaragd, Roztoč). 
Dále viz http://www.cvcdk.cz .  
Mají 380 registrovaných členů, z toho 261 do 
15 let, do 26 let 358, do 35 let 369.

Koala 
Občanské sdru�ení KOALA 
působí od loňských prázdnin 
v Jablonci nad Nisou. 
Prioritami sdru�ení jsou 
zejména: práce s dětmi a 
mláde�í, pořádání táborů, 
ochrana přírody a protidrogová prevence. Jde 
o typické ekologicko-tábornicky zaměřené 
aktivní sdru�ení zaměřené na �neorganizované 
děti a mláde��. Prostředky k tomu jsou v prvé 
řadě projekty Tábor, Děti sobě, Na�e město 
a Blí�e přírodě. 
Registrováno je 5 členů, z toho 3 do 26 let. 
Dal�í informace na http://www.koala-os.net.

Jihomoravská krajská rada dětí a mládeže
Jihomoravská rada dětí 
a mláde�e je dobrovolným 
seskupením sdru�ení 
dětí a mláde�e a sdru�ení 
pracujících s dětmi 
a mláde�í na území Jihomoravského kraje. 
Hlavním posláním JMRDM je podporovat ve 
smyslu �Úmluvy o právech dítěte� zájmy dětí 
a mláde�e, sledující jejich v�estranný vývoj 
a zaji�tění plnohodnotného a důstojného �ivota.
JMRDM naplňuje své poslání předev�ím for-
mulováním a prosazováním společných zájmů 
svých členů k vytváření právních, hospodář-
ských a společenských podmínek pro jejich 
činnost; zaji�těním informovanosti svých členů 
o problematice týkající se společných zájmů; 
zastupováním svých členů vůči orgánům, orga-
nizacím a institucím v ČR i zahraničí v rozsahu 
pravomocí, které jí byly členy svěřené. 
Tvoří ji EkoCentrum Brno, Centrum AMAVET-
-Junior Brno, ASK ČR, Jihomoravská krajská 
rada A-TOM, Hnutí Brontosaurus, Moravský 
klub Myslivecké výchovy, Jihomoravská kraj-
ská rada Pionýra, Rezekvítek, Sdru�ení přátel 
Jaroslava Foglara, Sdru�ení přátel folklóru, 
Sdru�ení RADOST, YMCA Brno, YMCA Setkání 
a YMCA Znojmo, Zálesák-svaz pro pobyt v pří-
rodě. Dohromady je v těchto organizacích regis-
trováno více ne� 15 000 členů. 

Zajímavé internetové adresy
� v�e o České radě dětí a mláde�e se dozvíte na 
www.crdm.cz
� čerstvé novinky z různých sdru�ení dětí a 
mláde�e vám nabídnou stránky www.adam.cz 
� stránky o aktivitách sdru�ení Pionýr jsou na 
adrese www.pionyr.com
� web o Junáku � svazu skautů a skautek ČR 
a jeho činnosti najdete na www.skaut.cz
� co dělají tomíci � turistické oddíly dětí a mláde-
�e Asociace TOM, se dozvíte na www.a-tom.cz
� o koncertech a dal�ích akcích Folklorního 
sdru�ení ČR vás poinformují stránky www.fos.cz

� Sdru�ení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
najdete na adrese www.dh.cz
� chcete-li nahlédnout do organizací dětí a 
mláde�e u sousedů na Slovensku, nalistujte si 
www.mladez.sk
� pokud hledáte dal�í odkazy na sdru�ení, jejich 
činnost, kalendář akcí apod., vyťukejte adresu 
www.kormidlo.cz

Máte také internetovou adresu? 
Po�lete nám ji, aby se ji dozvěděli v pří�tí příloze 
Archy i ostatní! 
Pi�te na adresu archa@adam.cz � v předmětu 
uveďte heslo �ná� web�.
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Nové Milénium
Zveme vás na cyklus besed a předná�ek s di-
apozitivy, který pořádá TIS, nezávislé sdru�ení 
přátel přírody a Národní muzeum v Praze, a to 
ka�dou první středu v měsíci v Předná�kovém 
sále Národního muzea v Praze na Václavském 
náměstí. 
Vstup je volný, začátek v�dy od 17,30 hodin. 
Ve středu 3. listopadu 2004 čeká náv�těvníky 
téma 425 let Národního hřebčína Kladruby nad 
Labem (Ing. Lenka Gotthardová, CSc.), ve středu 
3. prosince Nedoceněná krása české přírody 
(RNDr. Miloslav �tulc). 
Přijďte, budete vítáni!

3x ze SPJF
Foglarovky pro nevidomé
Deník �Rovnost� dne 12. července 2004 infor-
moval čtenáře o dal�í foglarovce s názvem Tábor 
smůly, vydané Spolkem přátel Jaroslava Foglara 
v Braillově písmu.

Názvy ulic 
V srpnu 2004 podal Milo� Vraspír jménem 
Spolku přátel Jaroslava Foglara �Pracovní skupi-
ně pro názvosloví města Brna� návrh na pojme-
nování nové brněnské ulice po prof. Antonínu 
Benjamínu Svojsíkovi, zakladateli skautingu 
u nás (1876 � 1938). 
V pracovní skupině se na základě na�eho návr-
hu jedná také o pojmenování jedné nové ulice 
po Jaroslavu Foglarovi, v Brně ji� máme ulici 
Junáckou a Fanderlikovu.

Foglarovské Þ lmy
Jubilejní 30. letní Þ lmová �kola 2004 v Uherském 
Hradi�ti (23. 7. � 1. 8.) měla mimo jiné v pro-
gramu i Þ lmy na foglarovské téma, a to Záhadu 
hlavolamu, Poklad Černého delfína, Hlavolam 
jménem Jaroslav Foglar, a také besedu s re�i-
sérem Hynkem Bočanem s názvem �Svět Hynka 
Bočana� (29. 7.).                3x Milo� Vraspír, SPJF

Festival diashow „Na cestě“
V rámci pardubických oslav 90 let skautingu 
Skautfest probíhal od 17. do 25. září v prostorách 
Pardubického zámku festival promítání a 
vyprávění nazvaný �Na cestě�. 
Z významných osobností, které na festival zaví-
taly, jmenujme alespoň horolezce Ing. Miroslava 
Cabana, který měl besedu o svém výstupu na 
Mount Everest bez pou�ití kyslíkového přístroje. 
Dále se představili skaut�tí i neskaut�í cestovate-
lé, kteří náv�těvníkům přiblí�ili svým vyprávěním 
a promítáním zá�itky ze svých cest po celém svě-
tě. Svou pouť mohli náv�těvníci festivalu zahájit 
v Africe, v marockém království, kde zpupný titán 
Atlas podpírá nebeskou klenbu. Mohli se dozvě-
dět, jaké je stopování ve Skotsku, zemi legend 

a mýtů, či co obná�í hledání potomků dávných 
kanibalů a lovců lebek na Nové Guineji. Jejich 
kroky dále zamířily přes nádherné hřbety ruské-
ho Altaje a úpatí Vysokých a Belianských Tater 
a� do tropických pralesů Venezuely a Malajsie. 
Mohli zavítat na vyprávění o Islandu, zemi ohně, 
ledu a skřítků; o putování mezi skandinávskými 
fjordy nebo nejvy��ími průsmyky světa v Himála-
jích a mnohé dal�í. 
Obdobné zajímavé předná�ky nejen o exotických 
cestách, ale i o vědeckých objevech či zajíma-
vostech z historie pořádá ka�dý měsíc Skautská 
universita Pardubice, více se dozvíte na 
www.skauting.cz/skunipa
Předná�ky jsou přístupné v�em zájemcům.

Tom Kalousek, Pardubice

Zpěváček – Slávik 2004
Koncert vítězů dětských pěveckých soutě�í  
pořádalo 9. října v Kongresovém cenru v Praze 
Folklorní sdru�ení ČR ve spolupráci s M�MT, MK 
a dal�ími spolupořadateli. 
Z České republiky účinkovali Tomá� Beníček, 
Vendula Kotková, Michal �abr�ula, Kristýna 
Plačková, Eva Ferencová, Marek Čáp a Nela 
Horáková. Ze Slovenské republiky to byli Kristína 
Uríčková, Lucia Jacková, Filip Kavoň, Denisa 
Kopačková, Michaela Korčáková, Martina 
Kertészová a Lucia Bakaiová. Zpěváčky uváděl 
Mistr Peter Dvorský, hudební doprovod zajistily 
Orchestr lidových nástrojů VUS Ondrá� z Brna a 
Orchester ludových nástrojov SR Bratislava. 

Soutěž v tvorbě betlémů
vyhla�uje ji� tradičně pro děti a mláde� Městské 
kulturní středisko a skauti z Veselí nad Moravou. 
Nejlep�í betlémy budou vystaveny  od 25. 12. 
2004 do 9. 1. 2005 v galerii Ve dvoře. 
Betlémy od �kol, �kolek, oddílů i jednotlivců 
z jakéhokoliv materiálu doručte do 16. 12. 2004 
na adresu Jiří Pe�a, MKS, nám. Míru 667, 698 01 
Veselí nad Moravou. 
Informace na tel. 518 323 038.

Víte, že… 

...v materiálu Východiska Koncepce státní 
politiky pro oblast dětí a mláde�e do roku 2007, 
který schválila na�e vláda 20. února 2003, se 
mimo jiné konstatuje: 
Oblast výchovy a vyu�ívání volného času je, na 
rozdíl od pozornosti věnované handicapovaným 
či vrcholovému sportu, obecně na okraji zájmu, 
co� se projevuje na nedostatečné společenské 
podpoře a presti�i (a návazném materiálním 
zabezpečení, ochotě sponzorů apod). Jde přitom 
o jeden ze zásadních předpokladů prevence 
sociálně-patologických jevů. 
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Ze strá�ního ko�e � informační příloha Archy � zpravodaje o výchově a vyu�ití volného času dětí a mláde�e
Pro potřeby sdru�ení dětí a mláde�e vydává Česká rada dětí a mláde�e, Senová�né nám. 24, 116 47 Praha 1, 

tel. 234 621 379, e-mail: archa@adam.cz

Na výzvu ČRDM si Vás opětovně dovolujeme 
oslovit s nabídkou softwarové aplikace, která 
mů�e významným způsobem zjednodu�it 
evidenční a účetní práci základních organizačních 
článků va�ich sdru�ení.

Aplikace ESO � elektronická správa oddílu 
(http://skeleton.cz/eso) je software vyvinutý 
sdru�ením Skeleton Software speciálně pro 
potřeby oddílů (nejni��ích organizačních článků) 
Asociace TOM. Kromě modulu podvojného 
účetnictví jsou zde moduly evidence členské 
základny, majetku, akcí, kalendáře a samozřejmě 
modul formulářů s mo�ností tvorby a editace 
vlastních. Moduly jsou vzájemně propojeny, co� 
umo�ňuje například sledovat rozpočet akce.

U této aplikace vám v současné době nabízíme:

- uzavření rámcové licenční smlouvy 
s ústředním orgánem organizace na nákup 
licenčních práv pro v�echny její organizační 
slo�ky.

- distribuci aplikace pomocí Internetu přímo 
organizačním slo�kám, které ústřední orgán 
určí (např. po zaplacení interního poplatku).

- sjednání individuální ceny na základě 
předpokládaného maximálního počtu licencí, 

rozsahu úprav a počtu vyu�itých modulů 
aplikace.

- mo�nost shlédnutí aplikace na časově 
omezené demoverzi, která je ke sta�ení na 
webové adrese autora (http://skeleton.cz/
eso/demo.php � V současné době je ke sta�ení 
star�í verze s jednoduchým účetnictvím. 
V průběhu října bude nahrazena verzí 
s podvojným účetnictvím).

- v případě vá�něj�ího zájmu osobní prezentaci 
aplikace v prostorách Va�í organizace.

- upravení aplikace dle va�ich konkrétních 
po�adavků (např. jiná organizační struktura, 
potřeba jiných formulářů, jiných modulů, 
změna názvu aplikace apod.)

- férový a aktivní přístup, znalost obecné 
problematiky práce s dětmi.

V případě zájmu o vý�e uvedený software nás 
neváhejte kontaktovat.

S pozdravem za sdru�ení Skeleton Software

Zdeněk Strousek
Baarova 478, 

345 61  Staňkov
723 305458

http://skeleton.cz                strousek@stankov.cz

Elektronická správa oddílu a podvojné účetnictví – nabídka všem sdružením dětí a mládeže ČRDM!

Zobrazení účetního deníku podvojného účetnictví:


