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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...

Ředitelem Kanceláře ČRDM bude Pavel Trantina
V lednu příštího roku končí funkční období současného ředitele kanceláře ČRDM Mgr. Jiřího Zajíce.
Představenstvo proto vyhlásilo výběrové řízení na post ředitele kanceláře. Do výběrového řízení přišlo
celkem 9 přihlášek, od 6 žen a 3 mužů. Výběrovou komisi tvořili všichni členové představenstva (kromě
těch, kteří se účastnili výběrového řízení jako kandidáti).
Komise pro výběr kandidátů na funkci ředitele Kanceláře ČRDM z devíti
uchazečů musela vybrat jen jednoho. Je to současný předseda ČRDM Pavel
Trantina, jenž tak bude vedle předsednictví pověřen i vedením Kanceláře.
Představili jsme jej v příloze Archy č. 1/2004 na začátku tohoto roku jako nového
předsedu představenstva ČRDM.
Pavel Trantina maturoval v r. 1994 na gymnáziu, v současné době studuje na
FilosoÞcké fakultě UK obor Historie – Politologie a předpokládá ukončení studia v tomto akademickém roce. Hovoří plynně anglicky a francouzsky, němčinu
zvládá pasivně, má základy ruštiny a španělštiny. Zajímá jej skauting, historie,
fotograÞe (aktivně) a Þlm, informační technologie, evropská integrace především
ve vztahu k mládeži.
K motivaci pro přihlášení se do konkurzu Pavel Trantina uvedl, že se chce věnovat ČRDM více, než
na „pouhý“ současný dobrovolný zhruba půlúvazek, a převzetí zodpovědnosti za chod Kanceláře mu
tuto možnost dává. Byl k tomuto kroku vyzván zástupci některých členských organizací a tuto výzvu
po nějaké době přijal. Je si vědom poměrně velkých nároků, jež na Kancelář pod jeho vedením budou
kladeny. Navrhl proto zároveň model řízení Kanceláře a mechanismy, jež ošetří dostatečnou kontrolu
nad fungováním jeho i Kanceláře samotné.
Dále navrhl základní principy, na nichž by, podle jeho názoru, měla činnost Kanceláře stát:
- výkonný servis představenstvu, fungující systémově na základě ročního plánu činnosti odvozeného od priorit stanovených pro ČRDM představenstvem a VS;
- důvěryhodnost pro členská sdružení;
- názorová neutralita pracovníků kanceláře (třeba dořešit oddělení názorů předsedy);
- odbornost pracovníků, na základě níž budou vykonávat svou práci.
Dosavadní zaměstnání a aktivity Pavla Trantiny v oboru:
od 1990 člen a činovník Junáka na různých úrovních od oddílu až po ústředí: zástupce vedoucího oddílu, vedoucí oddílu, organizační zpravodaj okresu, člen zahraničního odboru Junáka (od 1994); člen Ústřední rady Junáka a zahraniční zpravodaj (1998
– 2001), zahraniční zpravodaj Výkonné rady Junáka (od 2001 dosud);
od 1995 příprava a vedení národních delegací na mezinárodní akce (Světové jamboree v Holandsku, 1995 – a Chile, 1998/99;
od 1998 člen Valného shromáždění, Představenstva (2000), místopředseda (2001) a předseda (2004) České rady dětí a mládeže;
od podzimu 1999 zmocněnec ČRDM pro zahraničí, od 2002 zástupce ČRDM vůči Evropskému fóru mládeže a dalším zahraničním
institucím;
od 1999 člen komisí a pracovních skupin za ČRDM: 1999 – 2000 Komise mobility MŠMT, 2000 – 2002 Výběrová komise České
národní agentury Mládež, pracovní skupina pro přípravu zákona o dětech a mládeži, pracovní skupina pro přípravu Koncepce
státní politiky vůči dětem a mládeži do roku 2007;
od 2003 člen České komise pro UNESCO;
od 2004 člen Komory mládeže MŠMT.

Členské příspěvky na rok 2005
Představenstvo ČRDM se na svém jednání 22. 10. 2004 shodlo, že průběh jednání o zvýšení členských příspěvků ze 3 Kč na osobu na 3,50 Kč na osobu na valném shromáždění ukázal, že Představenstvo podcenilo přípravu tohoto návrhu, zejména s ohledem na včasnost projednání návrhu v členských sdruženích. Tomu odpovídalo i hlasování o zvýšení příspěvků (29:28)
Za této situace pokládá představenstvo za vhodné provést zálohově výběr členských příspěvků na
rok 2005 pouze ve výši 3 Kč na osobu, projednat návrh na zvýšení v členských sdruženích znovu,
a to s dostatečným časovým předstihem a celou záležitost deÞnitivně dořešit na jarním valném shromáždění.
PT
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V. Výroční zasedání sdružení Pionýr
V Kongresovém centru v Praze v sobotu 13. 11. 2004 jednalo V. Výroční zasedání sdružení Pionýr,
které uzavřelo uplynulé tříleté období organizace. Více než 20 000 dětí, dospívajících a dospělých
členů Pionýra zastupovaly tři stovky delegátů z pionýrských skupin v České republice a přijeli i milí
hosté. Jednání se zabývalo úpravami statutu organizace, zaměřenými na zkvalitnění jejího řízení
a činnosti. Schváleno bylo mimo jiné hlasovací právo instruktorů – mladých lidí od 15 let v pionýrských radách. Změněn byl i způsob volby výkonného výboru České rady Pionýra. Delegáti se rovněž
seznámili s výsledky pionýrské činnosti za uplynulé období.
Pionýr nabízí dětem a mládeži širokou škálu volnočasových aktivit a řadu soutěží v kultuře, sportu,
turistice. K nejpopulárnějším i pro neorganizované patří letní, zimní i zahraniční tábory, kulturně
umělecké soutěže Pionýrského sedmikvítku, účast pionýrů na celostátní přehlídce činnosti dětských
a mládežnických sdružení Bambiriáda, i zimní akce Ledová Praha, při níž děti navštěvují mnohé pražské památky a zajímavosti zdarma nebo za snížené vstupné.
Delegáti v závěru jednání zvolili nového předsedu Pionýra – Petra Haladu (44) z Kamýka nad Vltavou,
místopředsedu Mgr. Martina Bělohlávka (41) z Prahy a Petera Kubove (46) z Brna. Profesí jsou všichni
tři pedagogy. Zvoleny byly také revizní a smírčí komise Pionýra.
Jménem vlády České republiky pozdravili sněmování pionýrů ministr pro místní rozvoj Ing. Jiří Paroubek, náměstkyně ministra informatiky Jana Vohralíková, místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Mgr. Zdeněk Málek, Pavla Jedličková, manažerka Generálního štábu Armády
ČR, ředitelé odborů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Jindřich Fryč a Mgr. Jaroslav
Tuček, poslankyně Parlamentu ČR Kateřina Konečná a Mgr. Eva Nováková, předseda České rady dětí
a mládeže Mgr. Pavel Trantina a další hosté.
Karel Krtička, Ústředí Pionýra

Soutěž Odpad je surovina

vyhlásilo sdružení Arnika pro
pražské středoškolské studenty.
Šestiměsíční projekt je zaměřený
na témata: odpady, podpora třídění a recyklace,
kompostování, ekologicky šetrné výrobky a šetrná spotřeba. Soutěžící budou mít například za
úkol oslovit velké Þrmy nebo banky sídlící v Praze
a zeptat se jich, zda třídí odpady a používají ekologicky šetrné výrobky. O výsledcích průzkumu
napíšou tiskovou zprávu.
Další informace najdete na internetové adrese
http://papir.arnika.org/soutez-praha.shtml
nebo na e-mailu: soutez@arnika.org,
či na telefonním čísle 222 781 471
(sdružení Arnika, kontaktní osoba: Milan Návoj)

Brudlý Krampoblouch

Soutěž literárních sborníků českých škol
Vydala vaše škola v uplynulém školním roce
2003/04 sborník s literárními pracemi žáků? Pokud ano, můžete ho do 31. 12. 2004 přihlásit do
naší soutěže BRUDLÝ KRAMPOBLOUCH. Stačí
stáhnout si přihlášku z internetu a přiložit k ní
3 výtisky vašeho literárního sborníku. Zúčastnit
se můžete v samostatných kategoriích základní i
střední školy a tištěné i internetové sborníky.
Kontakt: SSP, Radek Sárközi, Michnova 1623/31,
149 00 Praha 4 – Chodov, tel. 608 165 203,
www.eucebnice.cz, eucebnice@volny.cz

Zlatý Ámos

Máte oblíbeného učitele nebo učitelku? Nebo chtějí ocenit svého pedagoga děti z vašeho sdružení?
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Do 31. prosince 2004 je možno poslat přihlášku
do soutěže Zlatý Ámos, kterou každoročně pořádá Dětská tisková agentura – DTA. Co dalšího
je třeba udělat, aby se oblíbený pedagog mohl
soutěže zúčastnit, najdete na internetu http://
www.radiodomino.cz/amos.htm.
Případné dotazy můžete psát na adresu
Klub Domino, Na nivách 314, 141 00 Praha 4
nebo dta@cmail.cz

Křesadlo 2004

Působíte v neziskové organizaci?
Znáte někoho, kdo dobrovolně věnuje svůj čas
a energii veřejně prospěšné činnosti?
Již čtvrtým rokem můžete navrhnout dobrovolníky na udělení ceny:
„KŘESADLO“ - 2004 - Cena pro obyčejné lidi,
kteří dělají neobyčejné věci
Návrh na udělení ceny za hl. město Prahu zašlete
nejpozději do 20. prosince 2004.
Informace: ikleinova@hest.cz,
tel. 224 872 075, fax 224 872 076.
Další informace na www.dobrovolnik.cz

Po stopách českých partyzánů

je nová dlouhodobá hra časopisu
Bobří stopou, který vydává Sdružení
přátel Jaroslava Foglara (SPJF). Hra probíhá od
podzimu 2004 a o víkendu 11. - 12. června 2005
vyvrcholí velkým setkáním prvních 40 nejúspěšnějších dopisovatelů na partyzánské základně
v srdci Čech, kde dojde k závěrečnému souboji
o nejlepšího z nejlepších.
Kromě v časopise Bobří stopou všechny díly soutěže budou postupně přístupné na internetu:
http://partyzan.anete.org
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Česká rada dětí a mládeže připravila doprovodný program na veletrhu REGIONTOUR 2005
15. mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu GO a 14. mezinárodní veletrh
turistických možností v regionech REGIONTOUR se uskuteční 13. – 16. 1. 2005
v Brně na Výstavišti. Jako v uplynulých letech, ani letos nebude chybět doprovodný
program zajištěný Českou radou dětí a mládeže.
Letos se v expozici ČRDM setkáte
s mnoha zajímavými nabídkami pro
aktivní využívání volného času, děti
si budou moci vyzkoušet zajímavé
hry a hlavolamy, absolvují cestu
cest s partnerem ČRDM, pojišťovnou Generali. Bude tam zahájena
soutěž pro děti s vyvrcholením na
akci Bambiriáda, o níž tam najdete
podrobné informace. Bambiriáda se
uskuteční v květnu v třicítce měst po
celé ČR s návštěvností více než 250
tisíc návštěvníků.
Jednotlivá sdružení připravila
zajímavé činnosti:
Asociace malých Debrujárů
zve k vyzkoušení zajímavých pokusů, které předvádějí děti, členové organizace. Debrujáři ukáží,
jak poznávat fyzikální, chemické a přírodovědné
zákony hravou formou.
Asociace TOM – Jihomoravská krajská rada
A-TOM loni přivezla na Regiontour malebné nádraží tomíků. Čím tomíci překvapí letos? Děti
v oddílech se věnují turistice, hrám, objevují
neznámá místa a nové kamarády a také sebe samotné…
Hnutí Brontosaurus – organizace zaměřená na
tvorbu a ochranu životního prostředí a rozvoj
osobnosti člověka prožitkem oslavila v roce 2004
třicetiny. Na návštěvníky čeká Ekokvíz, na děti
hry s přírodovědnou tématikou.
Sdružení ALTUS Vás přesvědčí, že „Život se neměří na dny, ale na skutky“. ALTUS působí v Pardubickém kraji, kde pořádá Bambiriádu a další
akce. Pro děti bude opět připravena celá řada her
a možností. Přijďte si kreslit na obří roli papíru!
INEX – SDA, regionální pobočka Bílé Karpaty
představí projekty zaměřené na péči o krajinu
i na rozvoj místní kultury: tradiční sečení luk,
výsadba stromů, obnova studánek, práce s dětmi
a mládeží. Přijďte ochutnat naše výrobky – bylinné čaje.
Dětská tisková agentura – Rozhlasový klub Litina sdružuje děti se zájmem o žurnalistiku. Malí
návštěvníci si zde vyzkoušejí napsat zprávu o veletrhu Regiontour, namluvit ji, a ti nejúspěšnější
se i uslyší ve vysílání radia Domino na internetu.
Na Regiontouru se budete moci seznámit se sběratelem hlavolamů RNDr. Jaroslavem Flejberkem, který bude po celou dobu osobně přítomen.
Ze své sbírky sedmi tisíc hlavolamů přiveze na
ukázku pouze stovku nejlepších, které si každý bude moci vyzkoušet. Pro děti je připravena

i miniherna moderních společenských deskových her.
Dvě krajské rady představí činnost
sdružení dětí a mládeže. Setkáte se
zde s Jihomoravskou krajskou radou
dětí a mládeže ve společném prostoru s YMCA Brno a s Radou dětí
a mládeže Jihočeského kraje.
Evropské informace pro mládež
Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České
republice (AICM ČR) poskytne informace o možnostech, které se otevírají před mladými lidmi v oblasti
neformálního vzdělávání mládeže
v rámci postupně se sjednocující
Evropy.
Na realizaci expozice se společně s AICM ČR podílí jeden z hlavních partnerů v oblasti informací
pro mládež – Institut dětí a mládeže Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
(IDM MŠMT ČR) prostřednictvím svých vybraných
specializovaných pracovišť, kterými jsou:
- Informační centrum pro mládež IDM MŠMT Praha (ICM IDM MŠMT);
- Česká národní agentura programu Evropské unie pro neformální výchovu a vzdělávání
„Mládež/YOUTH“, Praha (ČNA Mládež);
- „EURODESK“ – česká centrála evropské informační sítě pro mládež, Praha.
Program doplňuje prezentace táborového vybavení, táborů s indiánskou tématikou a vybavení
do přírody brněnské společnosti SKAUT – GINKGO, s.r.o. která je partnerem akce.
Všem rodičům nabízí ČRDM poradenství a informační servis o členských sdruženích. Poradí,
jak vybrat pro své dítě zájmovou činnost, letní
tábor, oddíl. Poskytneme kontakty a materiály.
Partnerem České rady dětí a mládeže je Pojišťovna Generali. Ta bude prezentována propagačním
materiálem v rámci informačního centra ČRDM.
Ceny do soutěží poskytuje také Pojišťovna Generali.
Prezentaci České rady dětí a mládeže najdete
v pavilonu B na galerii.
Další informace Vám ochotně sdělí
v kanceláři ČRDM, Senovážné nám. 24, Praha 1,
tel. 234621209, email crdm@adam.cz
Koordinátor akce: Pavel Hofrichter,
tel. 603 840 883, hofrichter@rain.cz
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Elektronická správa oddílu a podvojné účetnictví – nabídka všem sdružením dětí a mládeže ČRDM!
Na výzvu ČRDM si Vás opětovně dovolujeme
oslovit s nabídkou softwarové aplikace, která
může významným způsobem zjednodušit
evidenční a účetní práci základních organizačních
článků vašich sdružení.
Aplikace ESO – elektronická správa oddílu
(http://skeleton.cz/eso) je software vyvinutý
sdružením Skeleton Software speciálně pro
potřeby oddílů (nejnižších organizačních článků)
Asociace TOM. Kromě modulu podvojného
účetnictví jsou zde moduly evidence členské
základny, majetku, akcí, kalendáře a samozřejmě
modul formulářů s možností tvorby a editace
vlastních. Moduly jsou vzájemně propojeny, což
umožňuje 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 všechny její organizační
složky.
distribuci aplikace pomocí Internetu přímo
organizačním složkám, které ústřední orgán
určí (např. po zaplacení interního poplatku).
sjednání individuální ceny na základě
předpokládaného maximálního počtu licencí,

-

-

-

rozsahu úprav a počtu využitých modulů
aplikace.
možnost zhlédnutí aplikace na časově
omezené demoverzi, která je ke stažení na
webové adrese autora (http://skeleton.cz/
eso/demo.php – V současné době je ke stažení
starší verze s jednoduchým účetnictvím.
V průběhu října bude nahrazena verzí
s podvojným účetnictvím).
v případě vážnějšího zájmu osobní prezentaci
aplikace v prostorách Vaší organizace.
upravení aplikace dle vašich konkrétních
požadavků (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 výše uvedený software nás
neváhejte kontaktovat.
S pozdravem za sdružení Skeleton Software

http://skeleton.cz

Zdeněk Strousek
Baarova 478,
345 61 Staňkov
723 305 458
strousek@stankov.cz

Zobrazení účetního deníku podvojného účetnictví:

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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