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

Adventní setkání v Senátu
Na šestého prosince sezvala Česká rada dětí a mládeže představitele sdružení i dalších 

institucí, které se zabývají výchovou dětí a mládeže a jejich volným časem, na tradiční se-
minář v Senátu (tentokrát se uskutečnil v Rytířském sále Valdštejnského paláce). Za účasti 
zhruba šedesáti přítomných se program nejprve věnoval právním aspektům práce NNO v této 
oblasti: 

Nejprve JUDr. Lenka Deverová na modelových případech demonstrovala různá úskalí, 
s nimiž se mohou v právních vztazích lidé z neziskového sektoru setkat. Upozornila napří-
klad na okolnosti, za nichž může být rozhodování klíčových orgánů „neziskovek“  neplatné, 
na potřebu předvídat komplikovanější situace a zakotvit pro ně právní pojistky ve stanovách. 
Zvláštní pozornost pak věnovala smluvním vztahům, zejména mezi neziskovou a podnikatel-
skou sférou. 

Velké pozornosti posluchačů se těšily příspěvky týkající se přípravy zákona o práci 
s dětmi a mládeží. K jeho zevrubné kritické analýze přistoupil RNDr. Tomáš Řehák z expertní 
vyjednávací skupiny ČRDM. Jakkoliv podle jeho názoru nastal při tvorbě návrhu zákona po-
sun k lepšímu, některé výhrady přetrvávají. Kompletní text jeho vystoupení bude publikován  
na www.adam.cz.

Na jeho vystoupení navázal ředitel odboru mládeže MŠMT Jaroslav Tuček. „My by-
chom si velice přáli - a myslím si, že svým dosavadním přístupem k tomuto zákonu jsme to 
snad dali dostatečně najevo - že by to měl být zákon, který bude společným dílem všech těch, 
kteří se touhle krásnou, ale i těžkou a někdy i nevděčnou činností zabývají,“ prohlásil. Reka-
pituloval poslední vývoj událostí kolem přípravy zákona o práci s dětmi a mládeží a konsta-
toval, že Legislativní rada vlády návrh počátkem prázdnin projednala a vrátila ministerstvu 
k doplnění. „Moc bych si přál, abychom se společně pokusili během prvních dvou měsíců 
příštího roku upravit návrh do podoby, která bude přijatelná pro všechny strany,“ požádal 
o další součinnost pracovní skupinu ČRDM šéf ministerského odboru. 

Blok příspěvků věnovaných právní problematice pak uzavřela velice kompetentním 
a chápavým vystoupením ředitelka odboru DPH Ministerstva fi nancí Ing. Olga Hochmannová. 
Vzhledem k tomu, že 17. prosince Poslanecká sněmovna přijala novelu paragrafů 57 a 61 zá-
kona o DPH, v nichž se nově uvádí i výchova dětí a mládeže jako činnost osvobozená od daně 
z přidané hodnoty, zdá se, že starosti, které situace vzniklá novelou zákona o DPH k 1. 5. 
2004 působila NNO pracujícím s dětmi a mládeží, pominou.
           Následující část semináře Setkání byla zaměřena na velice praktickou otázku pojiš-
tění. Při té příležitosti místopředseda ČRDM Aleš Sedláček zveřejnil, že pojišťovna Generali 
se stala vítězem výběrového řízení pro zajištění pojistné smlouvy s ČRDM na další dvouleté 
období. „Díky za dobrou zprávu,“ přijal novinku zástupce páté největší pojišťovny na tuzem-
ském trhu Petr Hájek. Ve svém proslovu mimo jiné konstatoval, že Generali může garantovat 
výhodné podmínky a plnění obsažené ve smlouvě právě proto, že ČRDM jako střešní organi-
zace reprezentuje víc než 200 000 individuálních členů. 
 Závěrečný blok po obědě se týkal problematiky účasti mladých lidí na řízení veřejných 
záležitostí – tedy tzv. participaci (věnovali jsme jí letošní 1. číslo ARCHY). Národní koordiná-
torka projektu participace Andrea Kožuchová z Duhy na konkrétních příkladech dokládala, 
jak může taková účast dětí a dospívajících vypadat – a co pro to mohou dospělí udělat, aby 
nezůstalo jen u „hry na demokracii“. Podstatné například je, který subjekt poskytne místní-
mu parlamentu dětí a mládeže zázemí (škole, DDM, občanské sdružení, zastupitelstvo apod.).

 „Mimo pořadí“ pak přítomné oslovila bývalá předsedkyně ČRDM a současná náměst-
kyně ministra informatiky Ing. Jana Vohralíková. Využila možnosti nahlédnout činnost NNO 
i z druhé – „státní“ strany – a poskytla tak účastníkům velmi užitečnou refl exi jejich činnosti. 
K semináři Setkání 2004 se ještě obšírněji vrátíme v prvním čísle ARCHY ročníku 2005.

J. Z.
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Foglarovská výstava v Hradci Králové
Výstava nazvaná Vzpomínka na legendu, Jarosla-
va Foglara - Jestřába se uskuteční v termínu 
1. února až 12. března 2005 v Rokytově vý-
stavní síni na Kavčím plácku v Hradci Králové 
a bude uspořádána z rozsáhlé sbírky Ivo Tomáše. 
Výstava bude otevřena vždy od úterka do soboty 
od 9-12 a 14-17 hod. Expozice bude pojata vel-
mi netradičně – realizací stínadelského náměstí, 
včetně dobového vybavení,  výstavní vitríny pak 
budou představovat výkladní skříně jednotlivých 
domů. Bližší informace na 605 263 727, nebo 
tomihk@mybox.cz

VIII. Národní krojový ples Folklorního sdružení  
Dům kultury Žďár nad Sázavou, 5. února  2005
Mezi nejkrásnější akce plesové sezóny v celostát-
ním měřítku již po řadu let bezesporu patří Ná-
rodní krojový ples Folklorního sdružení ČR, který 
se již poosmé uskuteční 5. února 2005 v Domě 
kultury ve Žďáru nad Sázavou. Více než čtyři 
stovky tanečníků v lidových krojích z různých 
koutů Čech, Moravy a Slezska, několik lidových 
muzik, pestrý program a řada významných hostů 
včetně zahraničních návštěvníků, to jsou hlavní  
magnety, které každoročně přitahují hosty z celé 
republiky a způsobují, že Dům kultury ve Žďáru 
nad Sázavou bývá přes poměrně slušnou kapaci-
tu beznadějně vyprodán. 
V posledních letech bývá každý ročník plesu vě-
nován vždy některému z národopisných regionů 
České republiky. Po Chodsku, jemuž byl ples 
věnován v minulém ročníku, bude letos patřit 
Valašsku, místo pro prezentaci se najde také pro 
Jižní Čechy, které převezmou pomyslnou štafetu 
v roce 2006. 
Další informace na www.fos.cz

Junior Internet 2005 vstupuje do Evropy
Účastníci ze Slovenska, Lucemburska a Litvy 
obohatí dětskou konferenci Junior Internet, jejíž 
6. ročník se uskuteční v březnu 2005 jako jedna 
z hlavních akcí Března – měsíce internetu. Pro-
jekt určený dětem a mladým lidem, kteří se ak-
tivně zajímají o internet, vytvářejí na něm webové 
stránky a různé internetové projekty, sestává 
nejen z březnové konference, ale té předcházejí 
nominační soutěže, které byly vyhlášeny již nyní. 

„V České republice je mnoho mladých lidí, kteří 
vytvářejí na Internetu velmi zajímavé, profesio-
nální a často i komerčně zaměřené projekty,“ říká 

Jiří Peterka, 17letý spoluorganizátor projektu, 
„naším cílem je právě takovéto mladé lidi podpo-
rovat a poskytnout jim jakýsi odrazový můstek.“ 

V rámci projektu Junior Internet každoročně 
probíhají internetové soutěže, ve kterých mo-
hou mladí lidé ukázat své internetové znalosti a 
schopnosti. 
Pro 6. ročník byly vyhlášeny celkem 4 soutěže: 
JuniorProject – soutěž rozsáhlejších webových 
stránek a internetových projektů, pro mladé lidi 
do 18 let 
JuniorWeb – soutěž webových stránek, pro děti 
do 14 let 
JuniorText – soutěž textů a úvah na zadaná té-
mata o Internetu, pro děti do 14 let 
Webík – soutěž webových stránek dětských 
knihoven, pro děti do 14 let 
Mladí lidé mohou posílat své práce do nominač-
ních soutěží nejpozději do 15. února 2005. Při-
hlášení do některé ze soutěží je také podmínkou 
účasti na konferenci. Přihlášky jsou přístupné na 
adrese www.juniorinternet.cz. 
Konference Junior Internet pro mladé lidi pro-
běhne v sobotu 5. března 2005. Vítězové inter-
netových soutěží zde kromě hodnotných cen 
dostanou také možnost předvést své projekty 
a práce před svými vrstevníky, ale i před novináři 
a odborníky z oblasti IT. Kromě toho bude při-
praven bohatý program plný přednášek, diskusí 
a prezentací, konference se zúčastní i různí hosté 
a známé internetové osobnosti. Poprvé přijedou 
na konferenci také delegace mladých tvůrců ze 
Slovenska, Lucemburska a Litvy. 
Projekt Junior Internet probíhá již 6. rokem 
v rámci kampaně Březen - měsíc Internetu 
(www.brezen.cz). Organizují ho z větší části sami 
mladí lidé, pouze za nutné organizační pomoci 
dospělých z BMI sdružení. Projekt zvítězil v čes-
kém kole soutěže Být při tom (organizované 
MŠMT a ČRDM), v kategorii „Nejlepší projekt na 
evropské úrovni organizovaný mladými lidmi do 
18 let“. 
Více informací najdete na internetové adrese 
www.juniorinternet.cz. 

Jaroslav Winter, BMI sdružení 

Celostátní soutěž školních časopisů
Vydává Vaše škola časopis? Chcete poznat a roz-
víjet novinářské schopnosti vašich žáků? Chcete, 
aby se vaši žáci dozvěděli něco o životě v EU? Po-
kud ano, přihlaste se do soutěže FREINET 2005, 
pokud ne, začněte v tomto školním roce s vydá-
váním a přihlaste se do soutěže FREINET 2005 
také. 
Už to, že školní časopis vytváříte, je pro vás vel-
kou výhrou! V naší soutěži můžete navíc vyhrát 
některou z hlavních cen.
Občanské sdružení AISIS a časopis Moderní vyu-
čování, za finanční podpory Evropské unie, 
vyhlašují 3. ročník soutěže o nejlepší školní časo-
pis.
Stačí vyplnit elektronickou přihlášku na we-
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bových stránkách (viz info o soutěži, přihláš-
ka) a nejpozději do 28. února 2005 poslat na 
adresu AISIS o.s., Gorkého 499, Kladno 272 01 
alespoň 2 čísla školního časopisu (každé ve třech 
kopiích). Podmínkou je, aby hlavní téma (mini-
málně jeden hlavní článek) jednoho z nich bylo 
věnováno Evropské unii. Obě čísla by měla vyjít 
ve školním roce 2004/05. Zvlášť soutěží základní 
školy, střední školy, tištěné časopisy a časopisy, 
které vycházejí pouze na internetu. Do soutěže 
nemůžete přihlásit časopisy, na jejichž tvorbě se 
nepodílejí žáci školy.
 
Odborná porota bude hodnotit kvalitu odvedené 
novinářské práce, grafickou úroveň časopisu a 
tvůrčí nasazení redakce. 
Další informace na http://freinet.mujnet.cz  

Zkuste si hrát se zavázanýma očima
Už jste někdy zkoušeli hrát „Člověče nezlob se“ 
nebo „Piškvorky“ se zavázanýma očima? 
Myslíte si, že je to nesmysl, že to nejde? 
A přece jsou mezi námi nevidomí, kteří si také 
rádi zahrají společenské deskové hry, i když je 
nevidí. Že si tedy nemůžou hrát? 
Ale kdepak, i pro ně je tu řešení vymyšlené 
v chráněné dílně Gerlich Odry. Vyzkoušet si to 
mohli návštěvníci předvánoční výstavy her a hla-
volamů v KD Vltavská. O novinkách se dozvíte víc 
na www.HRYaHLAVOLAMY.cz.

Problematika dětské práce
„V novém zákoně č. 435/2004 Sb. o zaměstna-
nosti je omezena práce dětí s neukončenou školní 
docházkou (dále jen dítě). §121 tohoto zákona 
uvádí případy, za jakých dítě může práci vykoná-
vat. Je zde pamatováno také na pracovní aktivity 
dětí, které vykonávají v rámci činnosti svého zá-
jmového sdružení,“ píše Pavel Jeřábek. 
„Problematiku dětské práce jsem řešil již při 
zpracování příručky Bezpečnostní pravidla čin-
ností s dětmi a mládeží vydané ČRDM v prosinci 
2002. Vycházel jsem přitom z platných meziná-
rodních úmluv. Diskutované ustanovení zákona 
o zaměstnanosti je pouze implementací již dříve 
i u nás platných zákonů. Při reedici zmíněné 
příručky v září 2004 (viz http://www.smop.cz/
bezpec/) jsem revidoval příslušnou kapitolu dle 
uváděné novely zákona o zaměstnanosti a shledal 
jsem, že původní znění je zcela v souladu s touto 
novelou,“ odpovídá autor nedávno vydané příruč-
ky Jan Kutý.
Pokud vás tato problematika také trápí, příručka 
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je ještě v omezeném množství v ČRDM, anebo si 
přečtěte více v komentářích z 9. – 12. 12. 2004 
na internetové adrese www.adam.cz.

Podzimní akce tomíků
Během podzimu se členové Asociace TOM ČR se-
tkali na několika zajímavých akcích. 
V polovině září se konala bitva o Hrádek nedaleko 
Úštěka, kam se sjelo více než dvě stovky tomíků. 
Letos již poosmé přijeli kluci, holky i dospěláci, 
aby si řádně zabojovali. Nikdo nebyl zabit – každý 
bojovník totiž třímal v ruce pestrobarevný štít, 
a bojovalo se vysloužilými ponožkami... Bitvu po-
řádal oddíl TOM Bobři z Úštěka.
24. - 26. září se sešlo 350 táborníků z celé repub-
liky na tradičním, již 55. srazu oddílů zabývají-
cích se turistikou a tábořením. který organizuje 
každoročně TOM BVÚ z Ostravy na loukách u Bí-
tovského mlýna. V programu byl mimo jiné závod 
hlídek „Pětiboj o štít vítězů“, soutěž deníků a kro-
nik, volejbal, Hbitý uzlík a další soutěže. 
V sobotu večer byl  jako vždy skvělý táborák.
Podzimní hecboj se jmenovala dobrodružná hra, 
jejíž osmý ročník připravil TOM Chippewa v 
českolipském obecním lese. Účastníci se potý-
kali s netradičními úkoly, snažili se zdolat těžké 
a špatně ovladatelné pneumatiky či pokořit lano-
vé lávky, nebo se učili zacházet s obřími malíř-
skými soupravami.

Také jste sbírali víčka? 
Do sběru víček z PET lahví byla zapojena veřej-
nost téměř celé republiky díky skautské akci, 
která začala před třemi lety pod názvem „Od 
barevných víček ke koutkům pro děti“. Sbíralo 
se v obchodních domech, domácnostech, klu-
bovnách... Mimochodem, pro představu: 1 kilo-
gram víček představuje asi 350 kusů a skautská 
střediska, jejichž projekty dětských hřišť byly 
postupně realizovány, nasbírala od 500 do 1000 
kg víček. Desky lisované z recyklovaných víček na 
stavbu hřišť vyráběla firma Transform a.s. z Láz-
ní Bohdaneč.
Hřiště vznikala postupně, např. v Havlíčkově 
Brodě, v Ostravě-Porubě, ve Štěpánově nedaleko 
Olomouce a dalších místech. Poslední hřiště bylo 
otevřeno v závěru roku v Mateřském centru Drá-
ček v Hranicích na Moravě.

Význam jednotlivce pro rozvoj obce i světa...
Již 2. mezinárodní konference na téma Rozvoj 
měst a obcí v souladu se zájmy občanů se usku-

ZAJÍMAVOSTI

STALO SE
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tečnila 21. října 2004 v Liberci pod záštitou 
1. místopředsedy Senátu ČR MUDr Přemysla So-
botky. Konference se zúčastnilo téměř 400 žáků 
a studentů různých škol. V rámci přednášek byly 
představeny mj. projekty občanské angažovanosti 
v partnerské oblasti Lobau-Zittau. Závěry konfe-
rence byly velmi zajímavé, a na požádání je zašle 
Dája Spalková, e-mail: daja.spalkova@email.cz

Znáte Scrabble? 
Tato stolní hra spočívá ve vytváření slov, podobně 
jako v křížovce, pomocí písmenných karet s růz-
nou bodovou hodnotou.
Česká asociace Scrabble uspořádala za podpo-
ry písničkáře Jaromíra Nohavici a společnosti 
Global Express a.s., výhradního distributora 
firmy Mattel Mistrovství ČR ve Scrabble 2004.
V pátek 26. 11. 2004 se v pražském hotelu Extol 
Inn uskutečnila tisková konference s legendár-
ním písničkářem Jarkem Nohavicou u příležitosti 
zahájení Mistrovství ČR ve Scrabble 2004. Jarek 
Nohavica vyzval všechny zúčastněné novináře 
k souboji ve Scrabble, do kterého se přihlásili 
pan Ota Popp z České televize, Petr Vavrik z Li-
dových novin, Jan Hanzlík z časopisu Time in 
a Yveta Mádlová za časopis Dům a zahrada.
Během následujícího víkendu se v rámci mis-
trovství utkalo celkem 32 opravdových scrabble 
profesionálů. V jedenáctikolovém souboji získali 
nejvíce bodů Martin Sobala a Michal Sikora, kteří 
se utkali ve finále, z kterého vzešel nový sedm-
náctiletý mistr republiky Michal Sikora. 
Více podrobností naleznete na: Česká asociace 
Scrabble: http://scrabble.hrejsi.cz/
Fotoreportáž z mistrovství republiky najdete na 
http://www.m-ocean.cz/scrabble/foto

 Memoriál Jana Tleskače
aneb IV. mistrovství ve vyjímání „ježka z klece“ se 
konalo v pražském emauzském klášteře 27. listo-
padu 2004. Soutěž ve třech věkových kategoriích 
– nejmladší do 7 let, 7 – 15 let a nad 15 let – po-
řádají společně Sdružení přátel Jaroslava Fogla-
ra, Junák a WesternMan. Hlavolam, který se stal 
slavným díky románu Jaroslava Foglara Záhada 
hlavolamu, dnes existuje v mnoha variantách 
– snad první z nich kdysi vyrobil podle popisu 
v knize mladoboleslavský skaut František Ulč. 
Ve čtvrtém ročníku soutěže zvítězila v katego-
rii nejmladších pětiletá Ikonija Pelemiš z Bosny 
časem 6 minut  16 sekund, v kategorii 7-15 let 
David Zumr z Ronova časem 21 sekund, a za 
6 sekund to zvládl vítěz nejstarší kategorie Jan 
Trojan z Mělníka, který je mimo jiné i držitelem 
světového rekordu – ježka z klece dokázal vy-
jmout za 3 sekundy!

Vánoční soutěž ve Stráži
Od 13. 12. do 22. 12. 2004 proběhla ve škole vý-
stavka vánočních řetězů vyrobených u příležitosti 
soutěže vyhlášené Klubem malých debrujárů 
„O nej… vánoční řetěz“. Vloni výstavce vládly zvo-
nečky, a protože to byla výstavka povedená a in-
spirativní, chtěli jsme i letos dokázat, že ve Stráži 
a v bližším i širším okolí jsou šikovní a nápadití 
tvůrci, kteří umí ve svém volném čase svými 
krásnými výtvory potěšit ostatní. 
Jak dopadla soutěž „O nej… vánoční řetěz“? 
Na letošní výstavce se objevilo 63 vánočních ře-
tězů z rozličného materiálu, na jejichž výrobě se 
podíleli děti i dospělí pomocníci, jednotlivci i ko-
lektivy. 
Všechny řetězy byly nápadité a jedinečné a určit, 
který je ten NEJ… se jednoznačně nedalo. Určitě 
nejdelší byl od Marcely Rychecké – 14 m, nejví-
ce jich dodal kolektiv z MŠ ve Starém Sedle – 22 
a jeden hezčí než druhý, nejoriginálnější přišel ze 
školní družiny v Rozvadově... 
Nápadité řetězy inspirovaly a hlavně v předvánoč-
ní čase vykouzlily krásnou vánoční atmosféru. … 
po Vánocích už můžete chystat originální vánoční 
svícny, protože ty budou soutěžit v příštím roce.

Jaroslava Pachlová 

Předvánoční Vesmírna Svati Karáska
O Vánocích potřebuje idea dostat tělo, míní evan-
gelický farář, poslanec a vládní zmocněnec pro 
lidská práva Svatopluk Karásek (Unie svobody). 
V předvánočním čase se 17. prosince 2004 sešel 
v pražské chráněné kavárně Vesmírna s desít-
kou členů Národního parlamentu dětí a mládeže 
(NPDM), aby s nimi rozmlouval nejen o blížících 
se svátcích s vůní jehličí, cukroví a purpury. Uli-
cemi v centru města tou dobou jako každoročně 
proudily davy lidí prahnoucích nakoupit co nej-
lepší dárky pro své blízké, a tak se tohle téma 
vlastně samo nabízelo.
Více se dočtete v článku Jiřího Majera na 
www.adam.cz

Zabalené Vánoce s Malým princem
Již podruhé si mohli zákazníci Carrefouru Nový 
Smíchov nechat zabalit vánoční dárečky u balící 
služby Malého prince v obchodním centru Nový 
Smíchov. Od 19. prosince  mohli návštěvníci 
pražského obchodního centra využít službu dětí 
z Malého prince a mladých brigádníků, kteří jim 
zadarmo zabalili nakoupené dárky. Zároveň mohl 
každý přispět do připravené pokladničky nějakou 
částkou na budování otevřeného klubu pro soci-
álně slabé děti z Prahy FRIKULÍN.

Ze strážního koše – informační příloha Archy – zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže
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