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V�dycky jsem byla přesvědčená, 
�e domov je nějaké místo, bod na 
mapě, malinkatá tečka na kula-
tém glóbu. �e domov znamená 
vlastní stavení, červenou střechu, 
pod ní velikánský dubový stůl, 
kolem hodně moc dětí a v�ude 
teplo, které umí sálat jen oprav-
dový oheň z krbu...
Česká republika je pro mnohé 

tolik známým srdcem Evropy. 
Če�i v�ak mohou býti doma v celé 
Evropské unii. Ka�dý občan Unie 
má právo svobodně se pohybovat 
a pobývat na území členských 
států. U� při svém prvním psaní 
o EU jsem naznačila, �e vstup do 
předmětného společenství nám 
dává jedinečnou �anci. �anci po-
znat více míst na mapě, udělat na 
kulatém modelu země spoustu 
a spoustu teček na znamení toho, 
�e v�ude tam mů�eme být doma. 

Znamená to tedy, �e na�e děti 

mohou pro�ívat prázdniny třeba 
v Bulharsku a společně s ame-
rickou expedicí hledat v Černo-
moří Noemovu Archu. V Belgii 
za�ít typický vánoční zvyk, kdy 
v�ichni mladí i staří po rodinné 
oslavě 25. prosince jdou odpo-
ledne bruslit na zamrzlé kanály. 
Nemusíme u� o Malé mořské víle 
jen číst. V �na�em� Dánsku si 
prohlédneme �enu symbolizující 
obrovskou lásku,  kterou hned 
jen tak něco nezlomí.

Dal�ím místem pro ná� domov 
mů�e být i překrásné Finsko.  Je 
v celém světě známé jako �země 
lesů a jezer�. A skutečně bychom 
na mapě světa nenalezli jiný stát, 
který by se na stejné plo�e mohl 
vykázat tak velkou hustotou je-
zer. I my mů�eme být krapet hrdí 
na  nejromantičtěj�í hlavní město 
západní Evropy na řece Seině, 
ústřední ději�tě Velké francouz-
ské revoluce a hlavní město mo-
derní Francie. 

Přátele si jistě najdeme i v Ir-
sku, které vypadá jako bujný 

zelený ostrov s mno�stvím domků 
s do�kovými střechami a hospod, 
oplývající hudbou, humorem 
a poezií. Dějiny lze studovat ve 
�védsku. Skalní malby v Tanumu 
na severu oblasti Bohuslän jsou 
jedinečným uměleckým dílem. 
Mají bohaté a různorodé motivy 
� zobrazují lidi a zvířata, zbraně, 
čluny a dal�í objekty. Je jich vel-
ké mno�ství, jsou výborné kvality 
a jsou dokladem způsobu �ivota 
a víry lidí v době bronzové.

A pak u� nám zbývá jen proces-
tovat Litvu, Loty�sko, Lucembur-
sko, Maďarsko, Maltu, Německo, 
Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, 
Rakousko, Rumunsko, Řecko,Slo-
vensko, Slovinsko, �panělsko, 
Velkou  Británii...

Asi se to nedá stihnout za jedny 
prázdniny, za jeden rok, mo�ná 
ani za jeden �ivot. Neměli bychom 
ale sedět za pecí, jako známý 
Honza z pohádky. Evropská unie 
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nám nabízí nepřeberné významy 
slova doma. 

Já si myslím, �e doma jsme 
tam, kde máme své blízké. A moc 
nezále�í na tom, zda je to na 
teplém jihu, či mrazivém severu. 
Postupně si měním obrázek tolik 
citovaného slova. Nehledám do-
mov ve vlastním stavení, červené 
stře�e a velikém stolu. Máme ho 
v�ichni v srdci, ve své rodině, ve 
svých přátelích a vzpomínkách. 
Vyu�ijme tedy právo a výsady pro 
na�e děti a naučme je poznávat 
�doma� v tolika zemích po světě.  
Proto�e �cestování,� jak pí�e pan 
Descartes, �je jako rozhovor s lid-
mi z jiných světů.� Je to veliký 
dar...

�ťastnou cestu a hezké dny 
v Evropské unii vám v�em přeje

Marie Molková � Hromča

ilustrační foto O.s. Gaudolino
kresby Marek Fajfr



Rozhovor se členkou výkon-
ného orgánu Evropského fóra 
mláde�e (Bureau) 

Mů�ete nám přiblí�it, jakou 
agendu máte v Evropském fóru 
mláde�e na starosti? 

Největ�í oblastí, kterou mám na 
starosti, je vzdělávání. To zname-
ná rozvoj neformálního vzdělávání 
a jeho uznávání, propojení mezi 
formálním a neformálním vzdě-
láváním, celo�ivotní vzdělávání 
a kromě dal�ích témat i sledování 
agendy EU a Rady Evropy v této 
oblasti. Co� v tuto chvíli napří-
klad znamená, �e se sna�íme najít 
spolu s dal�ími kolegy v Bureau, 
kteří mají na starosti dal�í části 
této skládačky, způsob, jakým 
přiblí�it organizacím portfolio pro 
vedoucí a pracovníky s mláde�í. 
Druhá oblast, v ní� pracuji, je 
rozvoj práce s mláde�í ve střed-
ní Evropě. To znamená podporu 
vzniku a/nebo rozvoje národní 
rady mláde�e v zemích, kde je�tě 
nejsou, nebo nejsou členy Fóra. 
Zároveň je rozvoj práce s mláde�í 
o podpoře na�ich členských or-
ganizací, hlavně v případech, kdy 
se dostanou do obtí�né situace, 
co� se například stalo RMS (Slo-
venská národní rada mláde�e) 
koncem loňského roku. ČRDM 
(Česká rada dětí a mláde�e) se 
tím pádem na setkání s námi 
mů�e také tě�it, rádi bychom si 
s vedením popovídali o situaci 
v ČR, mo�ném členství ve Fóru 
a podobně. 

Jaké máte zku�enosti z ob-
lasti práce s dětmi a mláde�í 
a jaká byla Va�e cesta k této 
funkci? 

Nejsem si jistá, �e kdybych 
vám vyprávěla celou svoji �kari-
éru� v neziskovém sektoru, tak 
by tuhle odpověď někdo dočetl 
do konce. Ve zkratce by to bylo 
asi tak, �e jsem začala pracovat 
jako dobrovolník v téhle oblas-
ti před 11 lety v Duze (té, která 
je sdru�ením dětí a mláde�e 
pro volný čas, přírodu a recesi 
a členem ČRDM). Pro�la jsem si 
v�emi úrovněmi v organizaci, od 
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místní, kde jsem vedla tábory, 
přes národní, kde jsem pracovala 
na ústředí Duhy a měla na sta-
rosti v jednu chvíli workcampy, 
pak komunikaci se zahraničím 
a mezinárodní vztahy a nakonec 
jsem se pokou�ela pomáhat i se 
vzděláváním. Kromě toho jsem od 
začátku byla aktivní v na�í me-
zinárodní organizaci, vedla jsem 
řadu vzdělávacích aktivit, 5 let 
jsem byla ve vedení IYNF (Mezi-
národní mladí přátelé přírody), 
3 roky jsem pro IYNF pracovala 
jako generální tajemnice. IYNF 
mě před mnoha lety nominovalo 
do Poradní rady pro mláde� Rady 
Evropy (Advisory Council on You-
th of the Council of Europe) a do 
Komise Evropského fóra, které 
se tak pěkně přezdívá CoEACom 
(Council of Europe Affaires Com-
mission), z čeho� vyplývá, �e tato 
komise má na starosti sledování 
agendy Rady Evropy. A bylo asi 
logickým krokem, �e kdy� se vloni 
v červnu rozhodovalo, jestli bude 
IYNF někoho nominovat do vedení 
Youth Fora, tak zaznělo moje jmé-
no. Kromě Duhy a IYNF jsem také 
spolupracovala s jinými organiza-
cemi, mezi nimi bych jmenovala 
Studentské fórum 2000. Pracuji 
jako �kolitelka mimo jiné i pro NA 
Mláde� v akci a musím přiznat, 
�e jsem pobyla ve svém dětství/
raném mládí i 3 roky u skautů. 

Kdy� se řekne Brusel, vnímá 
ho vět�ina Čechů jako symbol 
pro byrokracii. Naopak práci 
s dětmi a mláde�í je vlastní 
neformální přístup. Pracuje 
Evropské fórum mláde�e spí�e 
na bázi neformální spolupráce 
mezi členskými organizacemi 
podobně jako některé profesní 
sítě, nebo jsou pracovní proce-
sy zalo�eny více na formálních 
postupech a regulích? 

Na tuhle otázku asi není jed-
noduchá odpověď, proto�e mo�-
ností spolupráce je hodně a ka�-
dá z nich je zalo�ena na úplně 
jiných principech. Rozhodně 
máme vytvořenou strukturu pro 
mo�nosti spolupráce od stálých 
komisí přes krátkodobé pracov-
ní skupiny vznikající na základě 
potřeby a situace v určité chvíli. 
Co� z nich dělá formální zále�itost 
z toho pohledu, �e do nich člen-
ské organizace musí své indivi-
duální dobrovolníky nominovat. 
Zároveň jsou ale krátkodobé, 
a do určité míry i ty dlouhodo-
bé, pracovní skupiny a komise 
velmi neformální, neboť si sami 
určují svoji agendu a jak k ní bu-
dou přistupovat pouze v případě 
speciÞ ckého úkolu komise není 
prostor pro kreativitu příli� velký. 
I přesto mě ale někdy překvapí, �e 
tyto pracovní skupiny přicházejí 

Monika Novosádová: 
V Evropském fóru mládeže mám na starosti 
vzdělávání a rozvoj práce s mládeží ve střední Evropě
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lokální skupinu dětí (připravu-
je pro ně pedagogicky a orga-
nizačně program na schůzky, 
víkendové akce nebo tábory), 
mů�e Evropské fórum mláde�e 
jeho práci s dětmi nějak ovliv-
nit, pozitivně změnit podmín-
ky, v kterých jeho organizace 
funguje? 

Shrnuto do krátké věty se dá 
říci, �e se sna�íme prosadit v Ev-
ropě takové podmínky pro jejich 
práci, které by jim měly pomáhat. 
Sama jsem některé pozitivní změ-
ny za�ila během procesů komu-
nikace s na�imi partnery i uvnitř 
Youth Fora. Například snaha 
o sní�ení byrokracie v Progra-
mu Mláde� v akci a zvý�ení jeho 
rozpočtu se z velké části stalo 
díky Youth Foru a jeho členským 
organizacím, které se anga�o-
valy, a díky jednotlivým dobro-

se zajímavými nápady, kterými 
by se bývaly nemusely zabývat. 
Proto�e je Youth Forum slo�eno 
ze dvou různých typů organizací 
� národních rad a mezinárodních 
organizací � probíhá i uvnitř těch-
to dvou skupin čilá komunikace 
a spolupráce, Youth Forum se 
sna�í vytvářet prostor pro jejich 
setkávání a navazování kontaktů 
pomocí různých aktivit přes infor-
mační dny, �kolící aktivity i statu-
tární jednání. 

Organizace dětí a mláde�e 
v České republice se vyznačují 
velkou rozmanitostí co do veli-
kosti, pedagogického obsahu 
a vnitřní struktury. Nehrozí 
jim v Evropské unii podobně 
jako např. v oblasti obchodu 
�uniÞ kace�? Jakým způsobem 
zaručuje Evropské fórum svým 
členům právo na zachování vý-
lučných znaků, vzniklých třeba 
historicky? 

Co se týká uniÞ kace v Evropské 
unii, tak té bych se asi nebála, 
proto�e EU se sna�í fungovat na 
principech občanské společnosti 
a nevstupovat do interních proce-
sů organizací s ohledem na jejich 
tematiku nebo fungování. Co se 
týká Youth Fora, tak nejdůle�itěj-
�í je asi říct, �e členské organiza-
ce se musí nejprve samy rozhod-
nout, jestli chtějí vůbec do Youth 
Fora vstoupit, co� jim dává právo 
si vybrat, jestli se ztoto�ňují s je-
ho základními principy. Myslím 
si, �e pokud se člověk podívá na 
spektrum organizací, které jsou 
členem Youth Fora, tak je z nich 
zřetelně vidět jejich pestrost. Pře-
sto má ale i Youth Forum, stejně 
jako mnoho, jak jste to dříve pěk-
ně nazvali, profesních sítí, snahu 
zachovat svoji profesionální tvář 
a má určité podmínky, za nich� 
se mů�e organizace stát členem. 
Podle mého názoru jsou v�echny 
po�adavky pouze snahou zajistit 
praktické provedení hodnot, ve 
které věříme � účast mladých lidí 
na rozhodování o nich samot-
ných, reprezentativnost s ohle-
dem na různorodost organizací 
dětí a mláde�e, demokratičnost 
uvnitř organizace a podobně. Ve 
v�em ostatním, co se týká obsahu 
a témat, s nimi� organizace pra-
cují a jaké metody si k tomu zvolí, 
je čistě na vnitřním rozhodnutí 
organizací, do něho� my nevstu-
pujeme a ani nechceme. 

Pokud bychom se na činnost 
Evropského fóra mláde�e po-
dívali z perspektivy bě�ného 
vedoucího, který vede nějakou 

volníkům. Takovýchto případů 
je hodně. Tím, �e Youth Forum 
komunikuje přímo s Radou Ev-
ropy a Evropskou komisí, má vliv 
i na národní legislativu týkající se 
mladých lidí v členských státech. 
Abych ale nezůstala jen u mlá-
de�nické politiky, v Youth Foru 
probíhají i diskuse o tom, jak by 
měla vypadat práce s mláde�í, 
jak k ní přistupovat a jak mo�ná 
ne, co� mů�e být zajímavé i pro 
vedoucí na místní úrovni. Také 
vzdělávací a informační materiály, 
které poskytujeme, mohou být 
zajímavé pro vedoucí. Jedinou 
nevýhodou je stále komunikační 
jazyk. Tím, �e Youth Forum po-
u�ívá angličtinu a francouz�tinu 
jako svoje oÞ ciální jazyky, se čas-
to mnoho věcí k vedoucím nedo-
stane. 

Ptala se Michaela Přílepková

Evropské fórum mládeže 
(YFJ = Youth Forum Jeuness) 
je vytvořeno nezávisle organizacemi mláde�e a v současnosti 
sdru�uje více ne� 90 národních rad mláde�e a mezinárodních 
nevládních organizací mláde�e. V�echny tyto členské 
organizace jsou samy federacemi, střechami organizací 
mláde�e. YFJ spojuje desítky milionů mladých lidí z celé 
Evropy organizovaných, aby reprezentovali společné zájmy. 

Poslání:
Evropské forum mláde�e 
pracuje na zplnomocnění 
mladých lidí, aby se 
mohli aktivně podílet 
na tvarování Evropy 
a společností, v nich� �ijí, 
a na zlep�ování �ivotních 
podmínek mladých lidí 
jako občanů Evropy 
v dne�ním světě.

Cíle: 
� Zvý�it participaci mladých lidí a organizací mláde�e ve 
společnosti stejně jako v rozhodovacích procesech; 
� Pozitivně ovlivňovat politická (policy) témata ovlivňující 
mladé lidi a organizace mláde�e tím, �e se stane uznávaným 
partnerem mezinárodních institucí, jmenovitě Evropské unie, 
Rady Evropy a Organizace spojených národů; 
� Posílit výměnu nápadů a zku�eností, vzájemného pochopení 
a rovných práv a příle�itostí pro mladé lidi v Evropě;
� Podporovat interkulturní pochopení, demokracii, respekt, 
aktivní občanství a solidaritu;
� Jako největ�í regionální platforma mláde�e ve světě pracovat 
na prohloubení evropské integrace a zároveň přispívat k rozvoji 
práce s mláde�í v ostatních regionech světa. 
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Leto�ní rok byl nepochybně 
nejbohat�ím na evropské akti-
vity s dosahem na děti a mláde� 
i dobrovolnou práci s nimi za 
posledních mnoho let. Posuďte 
sami: Uskutečnily se čtyři velké 
akce pro mladé lidi � Evropský 
summit mláde�e v Římě, Evrop-
ský týden mláde�e v Bruselu, dvě 
European Youth Events v Kolíně 
nad Rýnem a v Lisabonu. Institu-
ce Evropské unie vydaly několik 
zásadních dokumentů a v Evropě 
byly také představeny dva důle-
�itém nástroje pro uznávání zku-
�eností získaných dobrovolnou 
prací s dětmi a mláde�í. A navíc 
proběhl druhý, zakončovaní rok 
evropské kampaně �All different, 
all equal�.

Podívejme se na to, co tyto akce 
a aktivity přinesly nám a jak jsme 
do nich byli zapojeni.

Evropský summit mláde�e 
v Římě

23. � 25. března 2007 se v 
Římě pod mottem �Va�e Evropa 
� va�e budoucnost� setkalo více 
ne� 200 mladých Evropanů, aby 
diskutovali o budoucím směřo-
vání Evropské unie a předali své 
názory jejím vedoucím předsta-
vitelům. Cílem tohoto vůbec prv-
ního summitu mláde�e EU, který 
společně pořádá EU a Evropské 
fórum mláde�e při příle�itosti 
oslav 50. výročí přijetí zakládající 
smlouvy Evropské unie v Římě, 
bylo zapojit mladé lidi a mláde�-
nické organizace do neustálé de-
baty o budoucnosti EU. Přípravy 
začaly v lednu setkáním v Bruse-
lu, na kterém bylo vybráno �est 
témat pro summit v Římě i jemu 
předcházející národní debaty. Or-
ganizace národní debaty v České 
republice se společně zhostily 
Česká rada dětí a mláde�e, Česká 
národní agentura Mláde�, Zastou-
pení Evropské komise v ČR a Od-
bor pro informování o evropských 
zále�itostech Ministerstva pro 
místní rozvoj. Na přelomu úno-
ra a března proběhly regionální 
debaty v sedmi městech � Hradci 
Králové, Pardubicích, Zlíně, Pra-
ze, Ústí nad Labem, Českých Bu-
dějovicích a Brně. Jejich účast-
níci, zastupující různé �koly či 
organizace, se pak 3. března 2007 
sjeli do Prahy, kde se v budově 

Evropský rok 2007 - co přinesl práci s dětmi a mládeží?

Eurocentra konalo národní kolo 
debaty a kde byli vybráni i če�tí 
zástupci do Říma. 

Deklarace mláde�e vyzvala 
k přijetí Evropské ústavní smlou-
vy a k tomu, aby se EU v globa-
lizovaném světě chopila vedoucí 
role. Dokument se zaměřuje pře-
dev�ím na otázky, které mladé 
Evropany v současnosti nejvíce 
zajímají: udr�itelný rozvoj, vzdě-
lávání pro v�echny, prosperující 
a spravedlivá společnost a více 
prostoru pro účast mladých lidí 
na demokratickém �ivotě Evrop-
ské unie.

Evropský týden mláde�e 
v Bruselu

Více ne� 150 mladých lidí 
z 35 evropských zemí se shro-
má�dilo na Evropském týdnu 
mláde�e v Bruselu, konajícím se 
od 3. do 6. června 2007. Slogan 
této akce �Mláde� v akci� přizval 

mladé lidi, aby nechali zaznít své 
připomínky a vizi pro budouc-
nost Evropy a její politiky, přímo 
ovlivňujících jejich �ivoty. Záro-
veň zástupci Evropské komise 
představili stejnojmenný grantový 
komunitární program, nahrazující 
původní program Mláde�, a na 
něj navázaný tzv. YouthPass. 
Tento dokument by měl být vydá-
ván ka�dému účastníkovi aktivit 
v rámci programu Mláde� v akci 
a shrnout, co se prostřednictvím 
podpořených aktivit mladý člověk 
naučil. Vyu�ít ho lze např. jako 
doplněk k �ivotopisu při ucházení 
se o práci apod.

O na�í účasti v Bruselu in-
formovala ve svém článku i pří-
tomná česká novinářka Barbora 
Čechová, a to mj. následovně: 
�Velmi zajímavé bylo pozorovat 
účastníky Youthweeku. Jak vy-
padá současná mláde�, která 
se zúčastňuje politických debat 
o budoucnosti EU na nejvy��í 
úrovni? Mezi zástupci mnoha zemí 
bylo vidět hodně ambiciózních 
mladých lidi, mo�ná s a� příli� 
ostrými lokty. O to více potě�ující 
bylo zastoupení z České republiky. 
České radě dětí a mláde�e, která 
účastníky vybírala, se podařilo 
sestavit reprezentativní skupinu 
talentovaných a vyrovnaných 
osobností. Velkým úspěchem bylo 
zvolení Ondry Pavlíka z karvinské-
ho gymnázia reportérem skupiny 
zaměstnanosti, tak�e se ve svých 

�Naslouchejte nám, ptejte se nás, 
co potřebujeme, a pak konejte!� 
řekli mladí lidé z celé Evropy na 
závěr prvního summitu mláde�e 
EU. Římská deklarace mláde-
�e, přijatá v neděli 25. března 
a adresovaná vedoucím předsta-
vitelům EU, je více ne� jen vize 
budoucí Evropy. Obsahuje kon-
krétní návrhy určené vedoucím 
představitelům EU.



18 letech stal nejmlad�ím reporté-
rem z celého summitu.�

Text Závěrů pracovních skupin 
Evropského týdne mláde�e 2007, 
pracovně přelo�ený účastnicí akce 
a ředitelkou kanceláře ČRDM, je 
ke sta�ení na internetové adrese
http://www.adam.cz/zahranici/
doc/preklad_zavery_etm.pdf. 

European Youth Events 
v Kolíně a v Lisabonu

Ka�dá předsednická země v Ra-
dě EU, je� se v�dy po půl roce 
střídají, pořádá v posledních le-
tech tzv. Youth Event, tedy akci, 
na které mají zástupci mláde�e 
z členských zemí mo�nost vyjádřit 
se ke směřování a politice Evropy 
a předat své stanovisko přítom-
ným zástupcům národních minis-
terstev (ministrům, náměstkům či 
ředitelům odborů pro mláde�).

Německé Ministerstvo pro ro-
dinné zále�itosti, star�í občany, 
�eny a mláde� pozvalo do met-
ropole Severního Porýní-Vest-
fálska � Kolína nad Rýnem 170 
mladých lidí ve věku od 16 do 30 
let ze 34 evropských zemí, aby 
od pátku 13. dubna do ponděl-
ka 16. dubna 2007 diskutovali 
o evropské politice mláde�e, aby 
měli mo�nost vyměnit si své ná-
pady a ideje s vrstevníky ze v�ech 
koutů Evropy. Cílem konference 
bylo vytvořit akční plán, který by 
pomohl k rozvinutí evropské poli-
tiky mláde�e a který by efektivním 
způsobem prezentoval nápady 
a projekty mladých Evropanů, 
a tím přispěl k vytvoření lep-
�ích podmínek pro v�echny děti 
a mláde� v rámci Evropy. Na této 
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Po�aduje také posílení partnerství 
mezi institucemi EU a předsta-
viteli mláde�e v rámci takzva-
ného strukturovaného dialogu. 
V budoucnu by měla být ka�dé 
tři roky vydávána velká zpráva 
o situaci mladých lidí v Evropě. 
Dal�í konkrétní návrhy zahrnují 
zahájení konzultací a hodnocení 
dobrovolnických aktivit mladých 
lidí, pilotní iniciativy �Tvoje první 
práce v zahraničí� a studie přístu-
pu mladých lidí ke kultuře. 

Celé znění Sdělení a dal�í 
související informace naleznete 
na http://ec.europa.eu/youth/
index_en.html. 

Sdělení reagovalo na obsáhlý 
analytický materiál �Investovat do 
mláde�e: strategie posílení�, kte-
rý v dubnu představila tzv. Rada 
evropských politických poradců 
(BEPA) předsedy Evropské komise 
Manuela Barrosa. 

Celé znění velmi inspirativního 
textu lze nalézt na adrese
http://ec.europa.eu/dgs/policy_
advisers/publications/index_
en.htm. 

Naopak na Sdělení reagovala 
Rada ministrů zodpovědných za 
mláde�, která k němu, a přede-
v�ím k dobrovolným aktivitám, 
přijala své stanovisko 16. listopa-
du.

Je předev�ím na nás, jak doku-
menty vyu�ijeme v České repub-
lice.

Evropské portfolio pro vedoucí 
mláde�e a pracovníky s mláde�í

Poslední dokument, který zmí-
ním, není z dílny EU, ale Rady 
Evropy, i kdy� experti z institucí 
EU se na něm také podíleli. Je 
jím Evropské portfolio pro vedoucí 
mláde�e a pracovníky s mláde�í. 
Je nástrojem, pomocí něho� si 
mohou dobrovolníci i profesioná-
lové pracující s dětmi a mláde�í 
uvědomit, ověřit a popsat své 
�kompetence� � schopnosti, do-
vednosti � kterých při své činnosti 
dosáhli. Více se mu budeme věno-
vat v pří�tích měsících, v angličti-
ně je k dispozici na 
http://www.coe.int/T/E/
Cultural_Co-operation/Youth/. 

Pavel Trantina
Autor je předsedou ČRDM

Na snímcích � str. 6: Ředitelka Kancelá-
ře ČRDM M. Přílepková  (druhá zprava) 
v pracovní skupině na Evropském týdnu 
mláde�e v Bruselu; 
� str. 7: Místopředseda ČRDM Ondřej 
�ejtka (druhý zleva) při diskusi na Youth 
Event v Lisabonu; 
� na obálce vlevo: Předávání prvních 
Youth Passů na Evropském týdnu mlá- 
de�e v Bruselu.            foto P. Trantina

konferenci měla zastoupení i ČR 
v podobě čtyřčlenné delegace. 
Akční plán, tak, jak byl v�emi 
účastníky na konferenci schválen, 
je k dispozici ke sta�ení na adrese 
www.youth-event-germany.de/
downloads/4-20-824/action_
plan.pdf, více informací najdete 
na http://www.youth-event-
germany.de/en/. 

Mezi 15. a 17. zářím 2007 se 
v Lisabonu setkalo asi 120 mla-
dých lidí z celé Evropy, aby se 
v �esti pracovních skupinách vě-
novali tématu �Dobrovolnictví: 
výzva pro zplnomocnění mla-
dých lidí ve 21. století�. 

Závěry z těchto pracovních sku-
pin si mů�ete přečíst na: 
http://europa.eu/youth/
download/portuguese_youth_
event_conclusions_en.pdf. 

Akce se zúčastnili také euroko-
misaři Ján Figeľ a Vladimír �pidla 
a představili mladým lidem, mezi 
nimi� byli i tři zástupci ČRDM, 
právě přijaté Sdělení Evropské 
komise Radě a Parlamentu o pod-
poře plné účasti mladých lidí na 
vzdělávání, zaměstnanosti a ve 
společnosti. 

Sdělení Evropské komise o pod-
poře plné účasti mladých lidí 
na vzdělávání, zaměstnanosti 
a ve společnosti 

Asi nejdůle�itěj�í dokument pro 
oblast mláde�e byl přijat Evrop-
skou komisí 5. září 2007. Evrop-
ská komise v něm klade důraz 
na potřebu speciÞ ckého přístupu 
k problematice mláde�e � �ádá 
vypracování nadresortní celoev-
ropské strategie vůči mláde�i. 
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Mládež a Evropská unie
Ji� od zahájení úvah o vstupu 
České republiky do Evropské unie 
se ozývají hlasy, zda je to pro ČR 
výhodné a co tím vlastně země 
získá. Proběhly desítky debat, 
během kterých se toto o�ehavé 
téma diskutovalo. I dnes, několik 
let po vstupu, se ozývají hlasy, 
které se ptají: �K čemu nám je 
unie, která stále klade vět�í důraz 
na bě�ný �ivot země, kdy� z ní nic 
nemáme?� 
Podobná debata se jistě dotýká 
i neziskového sektoru a i organi-
zací pracujících s dětmi a mlá-
de�í. Co tedy mů�e táborník, ta-
nečnice či horolezkyně skrze unii 
dokázat a získat?

Mobilita, participace a interkul-
turní dialog jako cesta k aktiv-
nímu občanství
Tato tři slova asi nejjasněji vysti-
hují aktivity mláde�e na Evropské 
úrovni. Stejně tak by se těmito 
slovy daly charakterizovat pod-
půrné programy či alespoň cíle 
evropských politik. Obsah činnos-
ti v nich skrytý pomáhá unii jako 
celku k trvale udr�itelné činnosti 
a láme v�emo�né bariéry mezi su-
verénními státy a národy. Spojení 
těchto cílů není náhodné, ale vý-
sledek dlouhotrvajícího procesu, 
který bě�í dodnes. 
Prvním zmíněným cílem je mobi-
lita mladých lidí. Evropská unie 
jako taková potřebuje získávat 

ze svých členských států aktivní 
lidi, kteří budou schopni pracovat 
i jinde ne� ve své rodné kotlině. 
Takoví lidé nepadají z nebe, ale 
vznikají postupným vývojem. Zlo-
mit strach z cesty do �cizí� země 
není pro ka�dého zcela jednodu-
ché a vy�aduje to určitý čas. Pod-
pora mobility je v tomto směru 
významná díky systému vytváření 
jednodu��ích podmínek pro mla-
dé cestovatele, kteří mají vytvoře-
né zázemí, ale i dostatek prostoru 
pro to, aby z �cizích� zemí vytvořili 
země bě�né a do budoucna byli 
schopni se v takovém prostředí 
pohybovat. 
Participace jako metoda aktivního 
zapojení do rozhodovacího procesu 
má takté� dvojí rozměr. Evropské 
unii přiná�í soubor názorů mla-
dých lidí na aktuální problémy 
a podklady pro tvorbu zákonů či 
vyhlá�ek. Účastníkům mů�e při-
nést utříbení osobních názorů, pro-
stor pro seberealizaci a pocit sou-
nále�itosti. Navíc některým lidem 
pomů�e získat schopnost argumen-
tace a dovednost �mít názor�.

Posledním, nicméně asi největ-
�ím cílem je interkulturní dialog. 
Evropská unie je jedním z nejroz-
manitěj�ích společenství na světě 
vůbec, ve kterém potkáte nespočet 
národností, nábo�enství, kultur-
ních zvyklostí a místních obyčejů. 
To, co je zcela normální v jednom 
místě, mů�e být naprosto nepřija-
telné o dvě stě kilometrů dál. Aby 
celá unie vydr�ela pohromadě, je 
potřeba cíleně a dlouhodobě na-
vazovat dialog mezi jednotlivými 
kulturami a prohlubovat porozu-
mění i třeba naprosto odli�ných 
zvyků. Navíc tento proces je velmi 
zajímavý i pro neziskovou organi-
zaci, jeliko� interkulturní dialog 
je velmi zajímavý prvek programu 
a mnohdy se dá celý program tá-
bora, víkendovky či vzdělávacího 
semináře na tomto prvku postavit.  

Jak je z vý�e uvedeného popisu 
vidět, Evropská unie podporuje 
mnoho aktivit, ve dvou rovinách. 
Neziskové organizaci pracující 
s dětmi a mláde�í pomů�e, sama 
něco získá. Jedná se o takový 
systém vzájemného fungování, 
kdy se obě strany podporují na-
vzájem. A stejně tak, jak je to 
s mláde�í, je tomu s celou zemí. 
Proto otázka �co nám členství 
v EU přinese� není zcela přesná, 
jeliko� systém unie není nastave-
ný na jednostranné výpomoci, ale 
na společné aktivitě. 

Jiří Let
Autor je viceprezidentem IFM-SEI

a zahraničním tajemníkem 
Pionýra
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Evropské vibrace se zachvěly i v Praze

jsou zvyklí vyjadřovat příli� obraz-
ně, co cítí. �Kdy� se ale podívám 
na některé vystavené fotograÞ e, 
tak bych ubral modrou barvu, 
ubral bych hvězdičky; sna�il bych 
se vést mladé lidi u nás k tomu, 
aby skutečně popisovali to, co je 
kolem nich. Symbolika je důle�i-
tá, ale pro�itek samotný � evrop-
ské vibrace, které by mladý člověk 

měl přirozeně cítit a pokládat se 
za samozřejmého občana Evrop-
ské unie � toho se nám mo�ná 
pořád nedostává. Máme k čemu 
je�tě vychovávat děti a mláde� 
v na�ich sdru�eních,� dodal Pavel 
Trantina.

Na otázku serveru Adam, který 
z vystavených snímků osobně 
favorizuje, se Daniel Truxa zto-
to�nil s verdiktem poroty. �Mně se 
opravdu líbí ta vítězná fotograÞ e 
� oko, jeho� duhovka je vyvedena 
do barev EU, spolu s hvězdami, 
skutečně vyjadřuje vizi sjedno-
cené Evropy,� řekl. Upozornil 
také na detail obrázku s motivem 

evropských pantoß í: �Je celkem 
vtipné, �e ačkoliv mají modrou 
barvu a na sobě �luté hvězdy, je 
na nich malinkým písmem na-
psáno MADE IN CHINA. To je, 
myslím si, poměrně zdařilá alego-
rie: Na čem vlastně Evropa dnes-
ka stojí � a na čem by v podstatě 
stát ani neměla�?� Daniel Truxa 
zobecnil, �e ka�dá z vystavených 
fotograÞ í má svůj příběh. �Člověk 
ho vlastně hledá, kdy� se na ně 
zadívá a zamyslí se nad nimi,� 
dodal místopředseda Mladých 
evropských federalistů v ČR.

Příspěvky, jimi� byla obeslána 
soutě� Eurepeanvibes, byly zve-
řejněny na internetové adrese: 
http://european-vibes.eu/. 

Jiří Majer

Jen nakrátko � osmačtyřicet ho-
din není na výstavu příli� dlouhá 
doba � se putovní expozice nazva-
ná Europeanvibes ocitla počát-
kem druhé záříjové dekády také 
v na�em hlavním městě. Zahájili 
ji v Bruselu, z ČR zamířila do 
Německa a poté měla postupně 
procestovat vět�inu evropských 
metropolí; jejím konečným cílem 
se na začátku listopadu stala 
alexandrijská knihovna. Pocity, 
dojmy a volné asociace mladých 
lidí ve vztahu k sjednocující se 
Evropě a její integritě na�ly své 
vyjádření ve fotograÞ i, audio- a vi-
deoartu. Europeanvibes u nás 
představili Mladí evrop�tí federa-
listé v ČR ; jejich snahu podpořila 
Evropská komise, Česká rada dětí 
a mláde�e (ČRDM) a Eurocentrum 
Praha.

Europeanvibes ve své výstavní 
podobě, to je předev�ím soubor 
25 vybraných fotograÞ ckých 
snímků. V komisi, která soutě�-
ní obrázky posuzovala, zasedli 
například předseda Evropského 
parlamentu Pat Cox nebo vice-
prezidentka Evropské komise 
Margot Valströmová, upozornil 
na vernisá�i, konané 10. září 
2007 v Evropském domě v centru 
Prahy, místopředseda Mladých 
evropských federalistů v ČR Da-
niel Truxa. Jindřich Pietras ze 
zastoupení Informační kanceláře 
Evropského parlamentu připo-
mněl, �e Pat Cox 31. ledna 2003 
tuto kancelář spolu s tehdej�ím 
místopředsedou Senátu Přemys-
lem Sobotkou otevíral. �Pat Cox 
nám tenkrát popřál mimo jiné i 
mnoho evropských vibrací,� řekl 
s poukazem na název zahajované 
výstavy Jindřich Pietras.

Předseda ČRDM Pavel Trantina 
si v�iml, �e �ádná z vítězných pra-
cí nepochází z České republiky; 
má za to, �e mladí lidé u nás ne-

Zleva: místopředseda Mladých evropských federalistů v ČR Daniel Truxa a předseda 
ČRDM Pavel Trantina



Česká rada dětí a mláde�e 
(ČRDM) si má na jaře zvolit 
svého nového předsedu či před-
sedkyni. Delegátům 27. Valné-
ho shromá�dění ČRDM to řekl 
18. října 2007 současný �éf 
Rady Pavel Trantina s tím, �e 
přijal nabídku k práci v čele 
odboru pro zále�itosti EU na 
ministerstvu �kolství, mláde�e 
a tělovýchovy (M�MT). Z vůle 
delegátů VS roz�ířil předsta-
venstvo ČRDM zástupce Pioný-
ra Jiří Let a členská sdru�ení 
přijala mezi sebe jedno dal�í, 
a sice Prázdni-
novou �kolu Lip-
nice. ČRDM tak 
nyní zastře�uje 
rovných 95 dět-
ských a mláde�-
nických spolků 
a organizací.

S ohledem na nový pracovní 
post Pavla Trantiny ji� převzal 
řadu jeho kompetencí první mís-
topředseda ČRDM Ale� Sedláček 
� jde předev�ím o v�echny činnos-
ti a úkony vztahující se k M�MT. 
�Jakkoliv tam nejde o přímý střet 
zájmů, chceme zabránit tomu, 
aby jakýmkoliv způsobem mohl 
někdo mou pozici zpochybňovat,� 
vysvětlil Pavel Trantina s tím, �e 
o celé zále�itosti je informováno 
i vedení ministerstva.

Zástupci členských spolků 
ČRDM odhlasovali, �e stávající 
sedmičlenné představenstvo do-
plní pionýrský aktivista Jiří Let, 
nominovaný domovskou organiza-
cí a formálně navr�ený předsedou 
Rady. Ji� několik měsíců docházel 
na jednání představenstva jako 
host a jeho prostřednictvím byl 
Pionýr bezprostředně informován 
o dění v ČRDM. Delegátům se 
krátce představil a uvedl, �e pra-
cuje jak na ústředí Pionýra, tak 
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27. VS ČRDM: předseda odchází do státní správy
v jeho výkonném orgánu, a nadto 
i s dětmi v oddíle respektive sku-
pině. �Mým hlavním cílem by byla 
práce v oblasti zahraničí,� označil 
svoji prioritu Jiří Let. Hodlá se 
věnovat i celkovému rozvoji ČRDM 
a její struktury.

Valné shromá�dění přijalo do 
řad členských sdru�ení ČRDM 
Prázdninovou �kolu Lipnice 
(www.psl.cz). Cílem její činnosti 
je �v�estranný rozvoj osobnosti 
dospělých a mladých lidí, který je 
realizován ji� třicet let prostřed-
nictvím tzv. autorských kurzů�. 
V �ádosti o členství stálo, �e Lipni-
ce má dvě stovky členů do 35 let, 
z toho 182 ve věku od 16 do 26 
let. Třemi stovkami kurzů uspo-
řádaných od r. 1977 pro�lo na 
9000 lidí; sdru�ení se dlouhodobě 
věnuje také přípravě metodických 
materiálů. �Prázdninovka dělá 
řadu věcí i pro nečleny,� podotkla 
zástupkyně přijímaného sdru�ení 
Marie Pavlíková, podle ní� P�L 
působí po celé republice. Lipnice 
se o přijetí ucházela s kladným 
doporučením Představenstva 
ČRDM.

Delegáti 27. VS ČRDM na svém 
jednání probírali také soustavu 
pracovních skupin Rady, jejich 
slo�ení, aktivity, výsledky a ně-
které úkoly pro pří�tí rok. Ved-
le skutečně činorodých skupin 
(�Stát�) bude třeba práci dal�ích 
o�ivit (skupina pro stanovy) a nad 
smyslem existence některých ji-
ných se zamyslet, vyznělo přitom 
z diskuze. Za zmínku ov�em stojí 
návrh na zřízení nové pracovní 
skupiny, zaměřené na činnost 
krajských rad mláde�e; vytváře-
la by prostor potřebný pro jejich 
dal�í rozvoj pod �střechou� ČRDM. 
Tento návrh vze�el �zdola�, od 
samotných činovníků některých 
krajských rad (RDMKV, JmRDM) 
a valné shromá�dění ho podpoři-
lo. V současné době k členským 

sdru�ením ČRDM nále�í �est kraj-
ských mláde�nických rad.

V �ekonomickém bloku� jedná-
ní se delegáti mj. dozvěděli, �e ji� 
dříve předestřené ře�ení problému 
s dodatečným přiznáním DPH 
z let 2005 a 2006 Þ nanční úřad 
přijal a akceptoval; napří�tě by 
měla riziku podobných nesrov-
nalostí zamezit přijatá opatře-
ní. K nim patří profesionalizace 
a posílení ekonomického úseku 
ČRDM, aktivita revizní komise 
a nově také pravidelné informová-
ní o hospodaření Rady. Do ekono-
mické oblasti spadá mj. i záměr 
provést audit za léta 2006 a 2005 
nebo sestavovat rozpočtový rámec 
na následující rok, který by se 
pak dodatečně zpřesňoval (při-
dělené dotace apod.). Hlasování 
přítomných potvrdilo, �e se vý�e 
členských příspěvků napřesrok 
nezmění (3,- Kč za osobu, nejmé-
ně v�ak 200,- Kč za organizaci).

Tříhodinové jednání sedma-
dvacátého Valného shromá�dění 
ČRDM, konané v prostorách Far-
ního klubu u Panny Marie Sně�-
né, bylo věcné. Na rozdíl od mno-
ha přede�lých netrpělo nouzí o de-
legáty a bylo usná�eníschopné od 
samého počátku a� do konce. To 
pří�tí, osmadvacáté, plánované na 
jaro 2008, by mělo být vzhledem 
k ji� zmíněnému profesnímu an-
ga�má současného předsedy val-
ným shromá�děním volebním.

Jiří Majer
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Zástupci ČRDM byli přijati premiérem České republiky
V úterý 6. listopadu přijal 

ministerský předseda Mirek 
Topolánek zástupce České 
rady dětí a mláde�e Josefa Vý-
prachtického, Pavla Trantinu 
(oba Junák), Tomá�e Novotné-
ho a Ondřeje �ejtku (Asociace 
TOM) k cca hodinovému rozho-
voru. 

Pan premiér byl v dobrém roz-
maru, peprně glosoval některé 
poslanecké iniciativy, pochválil 
Ondřeji �ejtkovi motýla a spolu 
s námi nechápal smysl přílepku 
o. s. (občanské sdru�ení), kterým 
by se z vůle české sněmovny (ale 
i páně Topolánkova kabinetu) 
měla ozdobit ve svých názvech 
v�echna sdru�ení. 

Podporu jsme nalezli u premi-
éra v otázkách debyrokratizace 
(některé zákony nás otravují 
a komplikují nám �ivot), vylo�ili 
jsme mu své obavy z příli� tvrdé 
dikce připravovaného nového 

občanského zákoníku, zejména 
tam, kde by mohl stát zasahovat 
do �ivota spolků. Premiér sly�el 
na ná� podnět, �e ministersvo 
vnitra poměrně otravně zkoumá 
na�e stanovy a sna�í se nám při 

Hledejte již nyní kandidáty na Cenu Přístav 2008
Ji� nyní máte mo�nost přemý�let nad nominacemi na Cenu Přístav 

2008 � ocenění pro zástupce veřejné správy a samosprávy za podporu 
mimo�kolní práce s dětmi a mláde�í.  Cenu Přístav bude Česká rada 
dětí a mláde�e udělovat v pří�tím roce ji� posedmé, uzávěrka nominací 
je 15. dubna 2008. 

Má va�e sdru�ení to �těstí, �e místní nebo regionální zastupitelé 
podporují va�i činnost? Víte o někom, kdo by si přinejmen�ím nominaci 
na Cenu Přístav zaslou�il? 
V takovém případě, prosím, neváhejte se zasláním návrhu na udělení ceny! 

Cena Přístav je ocenění zástupcům veřejné správy na místní a regionální 
úrovni, kteří tuto funkci vykonávali alespoň po část období od 1. ledna 
předcházejícího roku, za významnou podporu mimo�kolní činnosti a zásadní 
přispění k jejímu rozvoji. Navrhnout kandidáty mohou alespoň tři občanská 
sdru�ení dětí a mláde�e nebo domy dětí a mláde�e (střediska volného času). 

Podrobné informace o Ceně Přístav, laureátech minulých ročníků 
a podmínkách navr�ení najdete na stránkách www.crdm.cz/pristav. 

Kristýna Makovcová
foto Radka Páleníková

jejich ka�dé změně nějak kompli-
kovat �ivot. 

Po�ádali jsme pana předsedu 
vlády o podporu stran cca 32 mi-
lionů korun, které se prostřednic-
tvím poslanecké iniciativy sna�í 
dětské spolky získat na zchátralé 
objekty zděděné po SSM. 

Předseda vlády, o kterém víme, 
�e byl v mládí skautem, má pro 
na�i činnost pochopení a my 
jsme odcházeli z �ivého rozhovoru 
spokojeni. 

Zda �dopadnou� i konkrétní vý-
stupy, to uká�e čas, nicméně ji� 
fakt, �e Českou radu vnímá před-
seda vlády jako partnera k deba-
tě, je příjemný a povzbudivý. 

Tomá� Novotný
Autor je náčelníkem A-TOM 

a �éfem pracovní skupiny ČRDM 
�Stát�

foto Ondřej �ejtka 
a Tomá� Novotný 



12

s mláde�í je dobrá, o čem� svědčí 
i společně organizované soutě�e. 
Nevnímáme tedy ostatní občan-
ská sdru�ení působící na úseku 
po�ární ochrany jako konkurenci 
a předpokládáme, �e je to tak 
i u dal�ích sdru�ení, která pracu-
jí s dětmi a mají pouze jiný název.

O jak �irokou členskou zá-
kladnu se MHJ opírá?

Koncem roku 2006 bylo v MHJ 
sdru�eno 3683 členů, z toho 
571 ve věku do 26 let. Přírůstek 
mladých členů je malý, spí�e 
jde o obměnu, kdy mladí hasiči 
přechází do dospělé členské zá-
kladny.

Přibli�te nám, prosím, va�i 
činnost � co v�echno mohou 
členové MHJ na va�ich akcích 
za�ít?

Vzhledem k tomu, �e jde o ča-
sopis ČRDM, budu hovořit o čin-
nosti na úseku mláde�e. V tomto 
směru program MHJ nabízí 
mladým hasičům vy�ití v mláde�-
nických kolektivech, kde se učí 
nejen dovednostem hasičským, 
jako je vázání uzlů, zásadám 
po�ární prevence (předcházení 
po�árům i jejich ha�ení) apod., 
ale učí se i zdravovědu, např. jak 
poskytovat první pomoc. Dále se 
učí správným zásadám chování 
na komunikacích a také branně- 
bezpečnostním prvkům, zkrátka 
něco z topograÞ e, zásad chování 
v přírodě apod. Velmi oblíbená je 
v�ak příprava mladých hasičů na 
ha�ení po�árů, která je zahrnuta 
do tzv. soutě�í v po�árním sportu, 
jeho� disciplíny jsou upraveny 
tak, aby byly zvládnuty dět-
mi, a to pro kategorie mlad�ích 
a star�ích �áků.

 
Jaká je historie Moravské ha-

sičské jednoty? 
Nyněj�í Moravská hasičská 

jednota vznikla jako odezva na 
vývoj v hasičském hnutí před ro-
kem 1990 a těsně po roce 1990. 
Navazuje na Moravskou zemskou 
hasičskou jednotu, spojenou se 
jménem Titus Kr�ka. Nyněj�í 
MHJ vznikla spontánně na úze-
mí okresu Brno � venkov a není 
spojena se �ádným jménem. Její 

Soptík není jenom pohádkový dráček
Rozhovor s ing. Rudolfem Va-

lá�kem, prezidentem Moravské 
hasičské jednoty

Mů�ete krátce představit 
va�e sdru�ení? 

Moravská hasičská jednota je 
občanské sdru�ení působící na 
úseku po�ární ochrany převá�ně 
v historických hranicích Moravy.

Nejste jedinou hasičskou 
organizací s Moravou v názvu 
� přinejmen�ím existuje je�tě 
Sdru�ení hasičů Čech, Mora-
vy a Slezska (které je rovně� 
členem ČRDM)� V čem vlastně 
tkví ta různost?

Na úseku 
po�ární ochra-
ny v současné 
době pracují tři 
občanská sdru-
�ení, a to kro-
mě MHJ je�tě 
Česká hasičská 
jednota a Vámi 

připomínané Sdru�ení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska. Obě 
dvě vnímáme jako organizace, 
které také mají zájem sdru�ovat 
lidi s chutí ve svém volném čase 
něco udělat pro ochranu �ivota 
a zdraví občanů a majetku před 
po�áry nebo jinými mimořádnými 
událostmi. V tomto směru vycho-
váváme i mladé hasiče. Pokud jde 
o vzájemnou spolupráci, musím 
říci, �e zejména na úseku práce 



stanovy byly zaregistrovány Mi-
nisterstvem vnitra dne 27. září 
1991.

Se kterými spolky, organi-
zacemi a sdru�eními nejú�eji 
spolupracujete? 

Vzhledem k obsahu na�í čin-
nosti samozřejmě nejú�eji spo-
lupracujeme s organizacemi 
působícími na úseku po�ární 
ochrany, dále pak se sportovními 
a mláde�nickými organizacemi. 
Spolupráce se odvíjí předev�ím 
na úrovni na�ich základních 
organizačních článků � v hasič-
ských sborech. Pokud jde o práci 
s mláde�í, vyu�íváme takové ak-
tivity jiných sdru�ení, které nám 
pomohou při přípravě na�ich 
vedoucích mláde�e a podobně. 
Jako příklad mohu uvést kurz 
pro vedoucí táborů organizovaný 
Pionýrem.

Jaké máte zku�enosti s pod-
porou ze strany úřadů, veřej-
nosti, soukromníků? Máte ně-
jaké sponzory?

Pokud jde o podporu ze strany 
státní správy nebo samosprávy, 
máme zku�enosti převá�ně dob-
ré. Rovně� ze strany veřejnosti je 
na�í činnosti věnována dostateč-
ná pozornost, která v�ak vět�inou 
není nějakým způsobem �zhmot-
něna�. Pokud jde o právnické 
a fyzické podnikající osoby, je 
z jejich strany podpora minimální 
� spí�e poskytnou sponzorský dar 
na činnosti, při kterých jsou více 
zviditelněni a o které mají zájem 
sdělovací prostředky. Média se 
toti� předev�ím zajímají o drama-
tické zásahy hasičů (oheň a krev 
předev�ím a za ka�dou cenu), ale 
o dal�í činnosti na úseku po�ární 
ochrany jeví pramalý zájem.

Moravian Volunteer Fire 
Fighter 2007, Noc vědců� 
Jaké z leto�ních akcí byly pod-
le Vás ty �NEJ�? 

Na úseku práce s mláde�í po-
va�uji za vydařenou akci �Soptík 
MHJ�, co� je netradičně pojatá 
vědomostně-praktická soutě� 
mladých hasičů, která je zpra-
vidla organizována v prosinci a� 
lednu. Vznik této soutě�e je sna-

13

hou o roz�íření programu pro děti 
v zimním období, kdy se převá�ně 
pracuje v klubovnách hasičských 
sborů. Jde o dosti náročnou sou-
tě�, při které děti musí zvládnout 
odpovědi na 127 otázek z po�ární 
ochrany, zdravovědy, silničního 
provozu a topograÞ e, dále ro-
zeznat význam 23 dopravních 

značek, 28 topograÞ ckých značek 
a 30 značek z technického výcvi-
ku hasičů. Musí také prokázat 
praktické znalosti z vázání uzlů, 
rozhazování hadic na cíl a �pl-
hání po laně. V leto�ním roce se 
koná ji� třetí ročník této soutě�e, 
a to v Křenovicích u Slavkova 
(okres Vy�kov) a pro v�echny 
soutě�ící jsou připraveny hodnot-
né ceny. Obdobné soutě�e coby 
příprava na soutě� Soptík se ko-
nají i na �okresech�.

Co má MHJ u� teď pomysl-
ně zapsáno do diáře na rok 
2008?

Na úseku práce s mláde�í 
připravujeme projekt pro práci 
s hasičským dorostem, který není 
v hasičských sdru�eních dobře 
propracován. Snad se nám to 
podaří.

Ptal se Jiří Majer
foto z archivu sdru�ení

Soptík
je postava z oblíbeného televizního seriálu pro děti. Je to malý ze-
lený dráček, jeho� snem je stát se po�árníkem. Nosí červenou ha-
sičskou přilbu. �ije v jeskyni se svým otcem, velkým drakem Dej-
malem. Ten nemá pro Soptíkovu touhu �ádné pochopení, proto�e 
smyslem �ivota draků je chrlit oheň a věci zapalovat, nikoliv hasit.
Seriál vysílala Československá televize pod názvem Příhody dráč-
ka Soptíka v rámci pořadu Magion. Soptíka daboval Miroslav Vla-
dyka. Seriál o 28 dílech vznikl v Itálii v roce 1975 pod názvem Dra-
ghetto Grisù. Slovo grisu (jméno dráčka) znamená v ital�tině důlní 
plyn. Autory seriálu jsou bratři Nino a Toni Pagotové, zakladatelé 
společnosti Pagot Þ lm. 
Podstatou komiky a oblíbenosti seriálu u dětí je konß ikt mezi do-
spělým a malým drakem a také jistá ne�ikovnost Soptíkova. Často 
ve své úporné snaze hasit a kvůli tě�ko kontrolovanému chrle-
ní plamenů vyvolal je�tě vět�í po�ár. Soptíkův procítěný výkřik: 
�A přece budu po�árníkem!� se stal proslulým u celé generace dětí.

(Zdroj: Wikipedia, otevřená encyklopedie)

Kontakt:

MORAVSKÁ 
HASIČSKÁ JEDNOTA

K�írova 45
619 00 Brno

www.mhj.cz
e-mail: prezident@mhj.cz
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Od 10. do 13. ledna 2008 
bude brněnské výstavi�tě opět 
patřit největ�í středoevropské 
přehlídce průmyslu cestovního 
ruchu se zaměřením na regio-
ny. Více ne� tisícovka vystavu-
jících Þ rem, zastoupení v�ech 
krajů i turistických regionů 
ČR, účast zahraničních turis-
tických oblastí a významných 
cestovních kanceláří, kvalitní 
odborný doprovodný program 
a téměř 40 tisíc náv�těvníků 
� to je jen výběr ze statistic-
kých údajů veletrhů GO a RE-
GIONTOUR.    

NOVINKA � M.I.C.E. 
(projekt kongresové a incen-

tivní  turistiky)
Kongresová a incentivní turisti-

ka patří jednoznačně k nejlukra-
tivněj�ím segmentům cestovního 
ruchu. Nadcházející ročník me-
zinárodních veletrhů GO a RE-
GIONTOUR si vytknul za jeden 
ze svých hlavních cílů napomoci 
realizaci vět�ího počtu kongresů, 
seminářů a dal�ích akcí v České 
republice a následně v jednotli-
vých regionech. Jedním z hlav-
ních předpokladů je zlep�ení při-
pravenosti jednotlivých regionů.

Projekt bude realizován ve dvou 
rovinách. První, edukativní částí 
bude odborná konference za-
měřená cíleně na problematiku 
M.I.C.E. Tato konference se bude 
konat 11. ledna v prostorách pa-
vilonu A. Odborným garantem 
konference je agentura CzechTou-
rism.

Druhou rovinou bude sou-
středěná prezentace aktuálních 
mo�ností realizace M.I.C.E. � akcí 
v jednotlivých krajích. Tato pre-
zentace bude určena pouze pro 
odborné náv�těvníky � zástupce 
tuzemských produkčních agen-
tur. V dal�ích letech počítáme se 
zacílením projektu i na zahraniční 
subjekty.

Projekt úzce souvisí s přípravou 
ČR na předsednictví v Radě Ev-
ropy v I. polovině roku 2009 a se 
záměrem realizovat některá za-
sedání ve vybraných krajích ČR.  
Při realizaci projektu úzce spo-

krajů a turistických regionů 
České republiky na veletrh RE-
GIONTOUR. Na veletrhu se nově 
samostatně představí region Do-
ma�licko, České �výcarsko, město 
Svitavy, Ro�mitál pod Třeme�ní-
kem a mnoho dal�ích. Regiony 
představí nejrůzněj�í turistické 
produkty. Nabídka se zaměří pře-
dev�ím na aktivní trávení volného 
času. Nepůjde v�ak jen o sportov-
ní aktivity, ale také o propojení 
různých činností - například pě�í 
turistiky s poznáváním historic-
kých památek a lidových tradic. 
Velmi častá je i prezentace cyk-
lostezek v rámci jednotlivých re-
gionů, nově přibudu témata ven-
kovské turistiky či agroturistiky. 

GO nabízí více ne� 80 turis-
tických destinací

Na veletrzích ka�doročně pre-
zentují svoje expozice v�echny 
významné cestovní kanceláře 
a agentury, na leto�ním ročníku 
ji� potvrdily účast cestovní kan-
celáře jako Sunny Days, Vítkovi-
ce Tours, Shenko´s, Blue Style, 
Pressburg a dal�í. Nově se na GO 
2008 budou prezentovat např. ČD 
travel s.r.o., ULYSSES T.R.U.S.T. 
PRAGUE a řada dal�ích. Díky 
zvý�enému zájmu vystavovatelů 
a realizaci nových témat jsme 
nově veletrh GO přesunuli do vět-
�ího a moderněj�ího pavilonu F, 
který nabídne lep�í kvalitu slu�eb 
pro vystavovatele i náv�těvníky. 

Veletrhy se v�ak nesoustřeďují 

lupracujeme s agenturou Czech-
Tourism a Asociací krajů České 
republiky.

Téma golfové turistiky
V návaznosti na úspě�ný od-

borný panel golfové turistiky ko-
nané při veletrhu REGIONTOUR 
2007 rozvíjíme nadále i tuto 
oblast.  Prezentace proběhne 
formou odborného workshopu, 
jeho� tématem bude marketing 
České republiky jako atraktivní 
golfové destinace v zahraničí, 
a to za účasti odborníků i zahra-
ničních golfových touroperátorů. 
Projekt je připravován ve spolu-
práci s agenturou CzechTourism 
a Czech Golf Travel Association 
(CGTA).

Turistické regiony lákají na 
aktivní dovolenou 

Aktuální jsou ji� přípravy v�ech 

GO a REGIONTOUR – vše, co chcete vědět o cestování
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jen na krásy České republiky, ne-
chybí zde ani zahraniční vystavo-
vatelé. Náv�těvníci se budou moci 
seznámit s nabídkou  zahranič-
ních centrál z Tuniska, Egyptu, 
Chorvatska, Rakouska, Slovenské 
republiky, ale např. i Indie a dal-
�ích exotických zemí.

Zastoupeny jsou také regio-
ny z Itálie, Německa, Rakouska 
a dal�ích 30 zemí. Ze sousedního 
Slovenska se zde prezentuje více 
ne� 130 vystavovatelů.  

NOVINKA � sklad katalogů 
a parkování přímo u pavilonů

Pro vět�í komfort odborných 
i laických náv�těvníků obou ve-
letrhů bude navíc nově zřízena 
parkovací plocha přímo u pavi-
lonu F. Tuto plochu vyu�ijí díky 
její příznivé příjezdové dostup-
nosti zejména ti náv�těvníci, kteří 
na veletrhy přicestují po dálnici 
z Prahy nebo Bratislavy, případně 
i ze směru od Svitav. V pavilonu 
F bude u východu na parkovi�tě 
také vymezen prostor pro sklado-
vání a výdej katalogů vystavují-
cích cestovních kanceláří. Cílem 
je zaji�tění hladkého a bezproblé-
mového �předání� katalogů mezi 
vystavujícími touroperátory a ces-
tovními agenturami � na jednom 
místě a navíc v ideálním termínu, 
kterým je začátek roku. Parkovi�-
tě bude slou�it �iroké veřejnosti 
také o víkendu.

GO Kamera ji� po jedenácté
Festival cestovatelských Þ lmů 

GO KAMERA slaví v nadcházejí-
cím ročníku příjemné jubileum. 
Přitahuje milovníky cestování, 
fotografy, Þ lmaře, vodáky, polár-
níky, horolezce, potápěče i dal�í 
dobrodruhy ji� jedenáctým ro-
kem. Festival není pouze domé-
nou �cestovatelů�. Svými Þ lmy, 
fotograÞ emi a zá�itky z cest jsou 
zastoupeni i novináři, re�iséři, 
spisovatelé, hudebníci a dal�í 
osobnosti společenského �ivota. 
I tento rok se připravují více ne� 
dvě desítky atraktivních besed 
spojených s promítáním Þ lmů 
s cestovatelskou tematikou. 

Zvlá�tním tématem 11. roční-
ku jsou HIMALÁJE. Představí se 
kompletní horolezecká elita, první 
liga horolezců z Čech i Slovenska. 
Festival je ji� tradiční význačnou 
součástí doprovodného programu 
veletrhů cestovního ruchu GO 
a REGIONTOUR. Veřejnosti bude 
přístupný v Kongresovém centru 
na brněnském výstavi�ti. 

GRAND PRIX REGIONTOUR
Soutě� o nejlep�í produkt ces-

tovního ruchu s důrazem na pro-

pagaci jednotlivých regionů České 
republiky letos vstupuje do svého 
5. ročníku. Odborníci z oboru 
cestovního ruchu zde mají ideální 
příle�itost představit své nejlep�í 
turistické produkty a nabídky 
vysokému počtu odborných i laic-
kých náv�těvníků, kteří se vele-
trhu účastní se záměrem vybrat 
si ty nejlep�í partnery a nabídky 
� ať u� pro komerční spolupráci, 
nebo individuální vyu�ití.

Vyhla�ovatelem a současně 
organizátorem soutě�e je a.s. Ve-
letrhy Brno, zá�titu nad soutě�í 
převzalo Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR, Asociace krajů České 
republiky a agentura CzechTou-
rism. 

Meeting Point � do Brna míří 
zahraniční touroperátoři 

Stále pokračují přípravy dal�ího 
ročníku workshopu se zahranič-
ními touroperátory MEETING 

POINT, tradičně pořádaného 
v rámci veletrhů cestovního ru-
chu GO a REGIONTOUR. Díky 
svému výjimečnému postavení 
v oblasti rozvoje cestovního ruchu 
má workshop oÞ ciální podporu 
Ministerstva pro místní rozvoj 
(MMR) a agentury CzechTourism. 
Ka�doročně jsou zváni tourope-
rátoři z celého světa, předev�ím 
v�ak se zájmem o Českou repub-
liku a střední Evropu. Samotný 
výběr touroperátorů probíhá do 
konce měsíce října, rezervace ob-
chodních jednání pak proběhne 
během prosince 2007. 

Podrobné informace o vybra-
ných zahraničních touroperáto-
rech a mo�nostech rezervace ob-
chodních jednání obdr�íte od po-
loviny listopadu 2007 na adrese 
http://meetingpoint.bvv.cz

Tisková zpráva
foto Jiří Majer
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Občanské sdru�ení Altus realizuje déle ne� jeden 
rok vzdělávací cyklus pro romské 
neziskové organizace Pardubického 
kraje. Cílem vzdělávacího programu, 
podpořeného Globálním grantem Na-
dace rozvoje občanské společnosti, 
je posílit znalosti a dovednosti jejich 
představitelů. 

�Vzdělávání probíhalo v oblastech 
strategického řízení a plánování, managementu 
organizace, základů ekonomiky a účetnictví, admi-
nistrace projektů či komunikace a prezentačních 
dovedností,� popisuje náplň projektu předsedkyně 
Občanského sdru�ení Altus Nadě�da Gutzerová. 

Frekventanti se také pokusili o tvorbu projektu 
nanečisto. �Během víkendového setkání v Hotelu 
Kapitán na Seči si účastníci vyzkou�eli napsat pro-
jekt, který by bylo mo�né podat na Evropskou unii, 
a to přímo do specializovaného programu, který je 
určen pro tvorbu �ádostí,� přibli�uje praktickou část 
koordinátorka Marta Válková. Účastníci zejména 
uvítali také vysvětlení obsahu jednotlivých polo�ek  
spjatých s tvorbou rozpočtu.

Vzdělávání neziskovek si pochvaluje předseda 
pardubické Městské romské rady Andrej Horváth: 
�Na�e organizace se zabývá podporou integrace 
Romů do společnosti a v roce 2006 jsme měli �ede-

Festival romské hudby 
Django Fest

Společenství Romů na Moravě uspořádalo v so-
botu 27. října 2007 v prostorách brněnského 
klubu Fléda 6. ročník hudebního festivalu 
Django Fest. 

Festival nese jméno fenomenálního romského 
kytaristy Django Reinhardta (1910 � 1953), který, 
ačkoli měl amputované dva prsty, byl uznáván jako 
jeden z nejlep�ích jazzových kytaristů své doby. Cí-
lem festivalu je představit to nejlep�í ze současné 
romské hudební scény z České republiky a zároveň 
dát prostor mlad�í generaci talentovaných Romů. Letos na festivalu vystoupily skupiny Gipsy.cz, 

Gulo čar, Bagárovci, Lópezovci a taneční skupiny 
Omo Oya a Live Dance. Zejména první dvě formace 
vstoupily v poslední době do povědomí posluchačů 
moderní hudby v České republice svou originální 
hudbou, úspěchy v soutě�ích i koncertováním v 
zahraničí. V předsálí Flédy pro-
bíhala projekce z archívů minu-
lých ročníků Django Festu a Mu-
zea romské kultury. Festival se 
uskutečnil díky Þ nanční podpoře 
Ministerstva kultury ČR a Statu-
tárního města Brna za spoluprá-
ce Muzea romské kultury.

Společenství Romů na Moravě
Zdroj: www.adam.cz

Altus pomáhá romským 
neziskovkám

sát klientů. Do budoucna bychom chtěli na�e slu�-
by roz�ířit, co� se neobejde bez nejrůzněj�ích dotací, 
a proto jsme se rádi zapojili do vzdělávání, které 
bylo velmi přínosné.�

Projekt byl primárně zaměřen na romské nezisko-
vé organizace, ale �anci dostaly i organizace pracu-
jící s romskou komunitou. �Kdy� na�e organizace 
chce pracovat s romskými spoluobčany, vyu�il jsem 
mo�nosti se s představiteli řady romských nezisko-
vek seznámit právě na jednotlivých lekcích daného 
projektu. Vytvořila se velmi příjemná atmosféra, kde 
jsme si v jednotlivých volných chvilkách vyměňovali 
názory či poznatky na práci s danou sociální sku-
pinou. Poznal jsem řadu nových přátel, se kterými 
budu nadále v úzkém kontaktu i po absolvování 
kurzu. Jako velice zajímavé by bylo zpracování spo-
lečných projektů ESF k ře�ení sociální prevence, 
zejména v oblasti zaměstnanosti a vytvoření pracov-
ních příle�itost,� pochvaluje si kurs mana�er obec-
ně prospě�né společnosti SOPRE CR Petr Krejčík. 
A dodává: �V případě, �e ve svém okolí narazím na 
romské spoluobčany, kteří by měli zájem si ustavit 
svoji neziskovku, rád jim organizačně či obsahově 
pomohu, a i tím maximálně vyu�iji toho, �e jsem 
mohl absolvovat daný projekt.� 

Realizátorem projektu Posílení kapacity romských 
NNO poskytujících sociální slu�by v Pardubickém 
kraji je Občanské sdru�ení Altus a partnery pro-
jektu jsou Pardubický kraj, město Chrudim, město 
Pardubice, město Svitavy, Romane Čhave � nadační 
fond Jaromíra Stibice a Koalice nevládek Pardubic-
ka.

Tisková zpráva O. s. Altus
Zdroj: www.altus.chrudimka.cz
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a listopadu na Vysočině, v Poodří, Bílých Karpatech, 
na Broumovsku i pod Lysou horou. Přijďte mezi nás 
a zasaďte si svůj strom! 

Tě�it se mů�ete nejen na dobrý pocit z pomoci pří-
rodě, ale i na příjemný zá�itkový program, informa-
ce z oblasti �ivotního prostředí a nové přátele. 

Více na http://akcepriroda.cz/stromy 
Veronika Syrová 

Ka�dý z nás se u� někdy určitě pro-
cházel lesem. Víte v�ak, co nám takový 
strom přiná�í? Chcete spojit příjemné 
s u�itečným a pomoci přírodě dýchat? 
Zasadit pár stromků, za�ít něco nového 
s lidmi podobného smý�lení a dozvědět 
se nové poznatky z ekologie a ochrany 
�ivotního prostředí? 

Pokud ano, pak vyra�te na víkendovky Zasaď si 
svůj strom, které probíhají v rámci programu Akce 
Příroda (http://www.akcepriroda.cz). Akce Příro-
da je v současnosti jedním z největ�ích programů 
Hnutí Brontosaurus (http://www.brontosaurus.cz). 
V rámci programu Zasaď si svůj strom dobrovolníci 
vysazují stromy a následně o ně dlouhodobě pečují. 
Tento projekt je novinkou. Cílem projektu je vysázet 
co největ�í počet stromů dle původní druhové sklad-
by dané lokality pod přísným dohledem odborníků. 
Zaměřuje se na výsadbu a následnou péči o stromy.

�Důvodů pro sázení stromů je spousta. Kromě 
toho, �e ke stromům mám hluboký vztah a nedoká-
zal bych si představit českou krajinu bez nich, plní 
řadu důle�itých funkcí, jako je například sni�ování 
dopadu skleníkového efektu, udr�ování vlhkosti 
v ovzdu�í, zabraňování erozí...,� podotýká Petr Ja-
ru�ek, koordinátor Akce Příroda a iniciátor projektu 
Zasaď si svůj strom.

Prvních 8 akcí proběhlo letos na podzim v říjnu 

Hnutí Brontosaurus má nový 
projekt: Zasaď si svůj strom

Ocenění pro předsedu FoS ČR 
Zdeňka Pšenicu
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komise a dále členské státy Rady 
Evropy. Realizátorem kampaně 
u nás byla Česká rada dětí a mlá-
de�e, v jejím rámci uspořádala 
sdru�ení dětí a mláde�e a dal�í 
partnerské instituce desítky ná-
rodních, regionálních i místních 
akcí. 

ČRDM / Econnect

nich zaslou�í (učitelé měli návrh 
na symbolickou korunu, nakonec 
si �vydiskutovali� 25 tisíc). 

Společná akce mláde�e se zra-
kovým posti�ením a Mikulovský-
mi se konala u� potřetí za posled-
ní rok a byla zatím nejlep�í ze 
v�ech. Daří se dlouhodobě nava-
zovat nová přátelství mezi dvěma 
skupinami mladých lidí, kteří si 
myslí, �e jejich světy jsou rozdílné 
jen proto, �e jedni vidí a druzí ne. 

A právě překonávání těchto před-
sudků a bariér je na�ím cílem. 
Za Þ nanční podporu děkujeme 
Nadaci Vodafone a projektu Make 
a Connection, který je společným 
dílem společností Nokia a NROS. 

Jiřina Falková

Uka�, co je IN, uka�, co je OUT: 
takové téma nesla internetová 
soutě�, která uzavírá kampaň 
�Ka�dý jsme jiný, v�ichni rovno-
právní�. Zapojily se do ní desítky 
soutě�ících s více jak pěti sty dí-
ly.V soutě�i mohli mladí lidé tvořit 
ve třech kategoriích � fotograÞ e, 
krátké video a kolá�. V�e probí-
halo prostřednictvím webových 
stránek www.nejsemout.cz. 

Během necelých dvou měsí-
ců trvání projektu je nav�tívilo 
více ne� deset tisíc unikátních 
náv�těvníků, kteří mohli soutě-
�it, hlasovat o příspěvcích nebo 
diskutovat nad tématem soutě�e 
a jednotlivých příspěvků. 

Téma tvorby uváděl následující 
text: �Ka�dý člověk je jedinečná 
lidská bytost a ka�dý má stejná 
práva. Hezké co? Mo�ná na papí-
ře, ale co ve skutečnosti? Měří� 
v�em stejným metrem, přijde 
ti něco normální a něco divné? 
U čeho si řekne�, to beru a tohle 
ne? V čem jsi jiný ne� ti druzí? Co 
je pro tebe IN a co je OUT? Kou-
řit, jíst maso, mít hysteráka, po-
slouchat dechovku, sbírat �áby... 
Najdi to své pro (IN) a proti (OUT) 
a vyhraj super ceny.� Ne v�dy se 
tohoto tématu tvůrci dr�eli, ale 
objevila se i velmi zdařilá díla 
s dobrou my�lenkou. Víceúčelo-
vými digitálními kamerami bylo 
odměněno celkem patnáct tvůrců 
� z ka�dé kategorie tři, kteří zís-
kali nejlep�í hodnocení náv�těvní-
ků webu, jedno dílo náhodně vy-
losované z ka�dé kategorie a jed-
no dílo z ka�dé kategorie oceněné 
porotou jako zvlá�tě zdařilé. 

Kampaň �Ka�dý jsme jiný � 
v�ichni rovnoprávní�, kterou sou-
tě�ní projekt uzavíral, je součástí 
celoevropské kampaně. Jejím cí-
lem je motivovat mladé lidi k ak-
tivní účasti na �ivotě společnosti 
zalo�ené na rozmanitosti mezi 
národy a sociálním začlenění, a to 
v duchu tolerance vůči rozdílnos-
tem, vzájemném respektu a poro-
zumění. 

Hlavními aktéry kampaně je 
kromě Rady Evropy zejména Ev-
ropské fórum mláde�e, Evropská 
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Soutěž ukázala, 
co je pro mládež IN a co je OUT

O prodlou�eném víkendu na 
konci září se vydal mikulovský 
Klub instruktorů a jeho mladí 
přátelé se zrakovým posti�ením 
na akci s názvem Čundr Znoj-
mo-Podyjí. Celkem se se�lo osm 
-náctiletých a dvě -cetileté osoby, 
aby si u�ili krásných podzimních 
dnů v jednom z nejhezčích národ-
ních parků na Moravě. 

Ačkoliv ze začátku poutníkům 
nepřálo počasí, nakonec stihli 
v�echno, co si naplánovali: vy-
cházku Podyjím na SealsÞ eldův 
kámen (i s blouděním), kdy čtyři 
vidící účastníci skvěle vedli své 
čtyři nevidící kamarády, následný 
relax v plaveckém bazénu a ča-
jovně, prohlídku Znojma včetně 
podzemí (odkud si nejmenovaná 
účastnice odnesla kus cihly, aby 
měla o čem vyprávět ve �kole), 
radniční vě�e a Závi�ovy hospody 
Na věčnosti. A v neděli dopoledne 
je�tě ve smí�ených dvojicích vy-
lu�tili záludnou kří�ovku vy�adu-
jící zji�ťování informací od domo-
rodců, ale předev�ím spolupráci 
v páru, proto�e úkoly byly vyti�tě-
ny Braillovým písmem a kří�ovka 
v bě�ném černotisku. 

V době, kdy se nespalo a ne-
jedlo (a nehrálo na kytaru), byly 
připraveny pro účastníky psy-
chosociální hry se zaměřením 
na komunikaci (vidící neviděli, 
nevidící nemluvili, v�ichni �těkali 
a bučeli) a spolupráci (nechte se 
vést na laně poslepu a mlčky ne-
známým terénem dvěma �ílenými 
vedoucími!). Kromě toho se účast-
níci sna�ili vymyslet akci, získat 
grant, zalo�it občanské sdru�ení 
a vyměřit plat jednotlivým profe-
sím podle toho, jak si kdo podle 

Čundr 
Klubu instruktorů 
s nevidomými 
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�kolení vedoucích oddílů se uskutečnilo na zá-
kladně Kaménka od 19. do 21. října leto�ního roku. 
Zúčastnilo se ho čtrnáct vedoucích z moravského 
regionu. 

Pravidelně se na�eho �kolení účastní nejenom ve-
doucí ze Severomoravského kraje, ale i z okolí Brna 
a Otrokovic. 

Kromě základních předná�ek o zákonech, bezpeč-
nosti a zdravovědě zařazujeme do programu před-
ná�ky o vztahu Asociace turistických oddílů mláde-

Školení vedoucích oddílů
�e (A-TOM) a Klubu českých turistů (KČT), grantové 
politice a propagaci oddílů.

Cyklus předná�ek se pravidelně střídá s pohybo-
vými aktivitami venku. Například odpoledním �vý-
během� ve stylu Turistického závodu. Letos si navíc 
mohli účastníci prakticky procvičit práci s navigač-
ním systémem GPS. Velký úspěch měl také lektor 
z Českého červeného kří�e (ČČK), který velice zaujal 
praktickými ukázkami markýrování nejrůzněj�ích 
zranění např. popálenin, omrzlin a různých druhů 
ran. 

Tímto bych chtěl také poděkovat v�em lektorům, 
kteří vzorně a plnohodnotně odvedli svůj díl práce 
při tomto �kolení mladých, začínajících vedoucích. 

Petr Holu�a � Soptík
foto autor



Hnutí Brontosaurus od-
startovalo novou kam-
paň, která si klade za 
cíl podat pomocnou ruku 
v�em men�ím dětským 
kolektivům zaměřeným 
na poznávání a ochranu 
přírody. Výzva nazvaná 
�Zalo�te si BRĎO Klub� 
nabídla zájemcům při 
�kolách, Domech dětí i na 
dal�ích místech podporu 
v oblasti někdy opomíje-
né ekologické výchovy ve 
volném čase dětí a mlá-
de�e.

Dobrovolníci z Pardubického kraje, kteří v leto�ním 
roce získali podporu z dobrovolnického programu Make 
a Connection v celkové vý�i přes 400 000 korun, se 
o víkendu 20. � 21. října 2007 setkali v Hotelu Kapitán 
na Seči. Diskutovali tam o projektech, které dobrovolníci 
ve věku 16 a� 24 let organizovali v celém kraji, o jejich 
úspě�ích i problémech. 
�lo například o uspořádání keltského svátku, jeho� 
se zúčastnilo přes 2000 náv�těvníků, o beneÞ ční akci 
v Chocni, při ní� se vybralo téměř 25 000 korun na ná-
kup PC nebo o stovky kilometrů dlouhou plavbu po Labi 
na jachtě.                  O.s. Atus

U� téměř 25 let připra-
vuje olomoucká Duha 
Velká medvědice pro 
děti i teenagery pestrý 
program. �Na�im čle-
nům, ale i neorganizova-
ným zájemcům ve věku 
od 10 do 16 let připra-
vujeme dobře namícha-
nou směs aktivit pro 
volný čas. Zaměřujeme 
se na netradiční pro�it-
ky � vyzkou�í si třeba 
slanit do vodopádu, 
anebo prolézt podzemní 
jeskyni,� vysvětluje ná-
čelník Hynek Pečinka. 

Ke kampani na vysázení 
miliardy stromů, kterou 
loni koncem roku vyhlási-
la Organizace spojených 
národů � program pro 
�ivotní prostředí (UNEP), 
se připojily tisíce orga-
nizací a jednotlivců po 
celém světě. Proto�e řada 
sdru�ení dětí a mláde�e 
do své činnosti zařazuje 
pomoc přírodě často právě 
formou výsadby stromů, 
myslíme si, �e se zde 
nabízí vhodná příle�itost, 
jak se do uvedeného pro-
jektu zapojit.

Své sociální slu�by realizuje u� od roku 1995 a bylo 
vlastně první v České republice, které začalo pracovat 
alternativní metodou s neorganizovanou mláde�í a dět-
mi na sídli�ti v pra�ských Modřanech. Jako první u nás 
zalo�ilo nízkoprahový klub pro děti a mláde�, co� je 
název sociální slu�by, která je nyní u� podchycena pří-
slu�ným zákonem; stejně tak začalo realizovat terénní 
programy pro neorganizovanou mláde�. 
Řeč je o občanském sdru�ení Proxima Sociale. 
Sna�íme se být na začátku �ivotních příběhů �dětí z 
ulice�, říkají jeho pracovníci.   -maj-

Přečtete si na www.adam.cz...

O víkendu 2. � 3. 11. 2007 proběhla v Horce nad Mo-
ravou, v areálu Sluňákov, Valná hromada Ligy lesní 
moudrosti (LLM). V příjemném prostředí tohoto střediska 
ekologické výchovy se nás se�lo kolem osmdesáti. 
Na programu byly důle�ité body jako změna stanov 
LLM, úprava volebního systému a volby náčelníka LLM 
a náčelnictva. 
Ale� Sedláček � Tokaheya, který zastával funkci náčel-
níka v minulých osmi letech, ji� nekandidoval. Novým 
náčelníkem byla zvolena Ing. Kateřina Faůová � Trnka, 
která v minulém náčelnictvu zastávala funkci místoná-
čelníka. Ale� Sedláček byl zvolen jako člen náčelnictva 
a pověřen valnou hromadou zastupovat LLM v České 
radě dětí a mláde�e.       Liga lesní moudrosti


