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ÚVODEM / TÉMA MĚSÍCE

proběhla 25. ledna 2001 na minis-
terstvu školství. Zástupci největ-
ších dětských spolků se sešli se
zpracovatelkami vyhlášky o zotavo-
vacích akcích, aby si vyjasnili své
postoje a pokusili se odstranit třecí
plochy. Dr. Tmějová, ředitelka
Krajské hygienické stanice
v Hradci Králové, dr. Fairaislová
z MZd a dr. Hrubý z OHS v Jičíně
čelili dvě hodiny palbě otázek.
Řadu obav svými odpově3mi
rozptýlili, několik nejasností či
nesrovnalostí bude ještě vyloženo
písemně a poskytnuto ČRDM
v průběhu února.
Vlastní vyhláška je vcelku
rozumná, v některých bodech řeší
požadavky našich sdružení korekt-
něji, než ta minulá. (Vyhláška
dosud neplatí,  je v současné době,
v únoru 2001, v legislativní radě

vlády, spolky ji mají nicméně
k dispozici).
Pokud některé formulace nebyly
chápány jednoznačně, zpracovatelé
vyhlášky přislíbili rozklad.
Vyhláška ovšem odkazuje na řadu
dalších norem, resp. z nich, např.
ze Zákona o veřejném zdraví,
vychází. Zde může opravdu dojít
k potížím, narazí-li vedoucí tábora
na hygienika, který se bude
pokoušet o dogmatický výklad. Ani
zde však není situace beznadějná.
Zákon 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví bude zřejmě
procházet novelizací a k novelizaci
se chystá i zákon o vodách, proble-
matické body by tedy mohly být
upraveny v budoucnosti.
Nebudeme se v tento moment
pouštět do podrobnějších rozborů
či příkladů, nejasné body bychom

měli diskutovat na začátku března,
kdy by k nim měl být k dispozici
komentář MZ. Vyhláška by v té
době mohla již nabýt platnosti. Na
všechna občanská sdružení by se
tedy během března měla dostat
informace o skutečném stavu věcí,
přístup státní správy je vcelku
rozumný. Samozřejmě, že nemalou
měrou bude záležet na konkrétním
šéfovi tábora a na konkrétním
hygienikovi – to ale nikdy žádný
zákon zcela bezchybně neošetří.
Dojde-li díky dogmatické interpre-
taci zákona či vyhlášky k excesům
(a takové případy jistě leckdo zná),
je možné si na konkrétního hygie-
nika – státního úředníka!
– stěžovat. 
Několikaměsíční jednání řady lidí
přináší, zdá se, výsledky.
Katastrofický scénář, podle kterého
by táborům „foglarovského typu“
vznikem nových norem odzvonilo,
se naplnit nemusí.

Tomáš Novotný, Asociace TOM
Petr Turek, Česká tábornická unie

UUžžiitteeččnnáá sscchhůůzzkkaa

Mě těší, že takovýhle zákon vůbec
vznikl. Trvalo to dlouho a on je
opravdu propracovaný, někdy snad
až příliš taxativní – ale také to není
konečná verze. To, že tak důležitá
oblast, jako práce s dětmi, bude
mít zákonnou oporu, je vážně
dobře. Jako přesvědčeného centra-

listu, který se domnívá, že
ústředím velkého spolku má téci
většina peněz na tábory, zahraničí
a činnost oddílů, mě potěšilo, že
v návrhu zákona jest tohle
v zásadě zachováno. Nám
Tomíkům se to osvědčilo a já jsem
rád, že zákon navrhuje, aby spolky

s celorepublikovou působností
a střechy byly financovány
z centra. Pro celostátní spolek je
totiž levnější, platit a prohánět
jeden úřednický aparát, než mít
takových čtrnáct. Pokud obou-
stranně funguje informační tok,
totiž pokud ústředí komunikuje
s oddíly a neexistuje vzájemná
„hluchota“, je to pro desetitisícový
spolek velmi přijatelný model. 

Tomáš Novotný, 
předseda Asociace TOM

Česká rada dětí a mládeže pořádá již 3. ročník akce
pod názvem Bambiriáda 2001. A co pod tímto názvem
můžete čekat? Bambiriáda dětem představí možnosti
aktivního využití volného času, rodičům nabídne
inspiraci a přehlídku oddílů, klubů a sdružení.
U prezentace každého sdružení mají děti možnost
vyzkoušet si nabízené aktivity na vlastní kůži a tak
samy mohou zjistit, co je nejvíc baví a zajímá a pak si

vybrat pravidelnou aktivitu pro svůj volný čas. Tato
akce je celostátní a vstup je zdarma. V Praze budou
mít návštěvníci možnost svézt se na parníku, který
bude převážet návštěvníky ze Střeleckého na Dětský
ostrov a obráceně. 

Bambiriáda 2001 proběhne v těchto městech: Brno
(25 – 27. 5.),  České Budějovice (25. – 26. 5.),
Chomutov (25. – 26. 5.), Liberec (25. – 26. 5.),
Lomnice nad Popelkou (25. – 26. 5), Mladá Boleslav
(25. – 27. 5.), Praha (24. – 27. 5), Plzeň (25. – 27.5.),
Ostrava (25. – 27. 5.), Zlín (25. – 26. 5.).
Mediální partneři: Česká televize, Český rozhlas 1
– Radiožurnál, Deník Bohemia, Učitelské noviny

KK zzáákkoonnuu oo mmllááddeežžii

PS: Článek ze zimní schůzky se k laskavým čtenářům dostává na jaře… Stojí za to připodotknout, že mezitím
probíhala více či méně vášnivá diskuse v nejrůznějších internetovských konferencích, někdo se bál hygienických
předpisů hodně a někdo skoro vůbec ne. 
Mezitím vyhláška prošla legislativní radou vlády a doznala některých dalších drobných změkčení. Problémem
bude zřejmě finanční stránka rozboru vody…
Příští Archy přinesou něco aktualit a snad i rozhovor s tvůrci vyhlášky. Je velmi pravděpodobné, že zástupci
občanských sdružení budou u poslanců parlamentu lobovat za novelu zákona o veřejném zdraví, kde se vyskytují
kontroverzní ustanovení. (ton)
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NÁŠ ROZHOVOR

Existovalo u nás již dříve
v historii něco obdobného jako
chystaný zákon o mládeži? 

V zákonodárství České republiky
ani dřívějšího Československa nebyl
dosud přijat žádný zákon či
obdobná legislativní norma, která
by se samostatně a výhradně zabý-
vala problematikou dětí a mládeže
tak, jak je zamýšleno v připravo-
vaném návrhu zákona o mladé
generaci. Samozřejmě, že problema-
tika mladé generace nezůstala
stranou pozornosti. Otázkami
mladé generace, jako nedílné
součásti společnosti,  se zabývá celá
řada různých zákonů – školské,
sociální, zdravotní a další. 

Na co byste chtěli v připravo-
vaném materiálu zvláště
upozornit?

Připravovaný návrh se zaměřuje
především na oblasti, které dosud
naší legislativou nejsou řešeny
a dle našeho názoru a názorů řady
odborníků a pracovníků s dětmi
a mládeží by být řešeny měly.
Zároveň navrhujeme některé dílčí
úpravy již platných zákonů tak,
aby lépe vyhovovaly současným
podmínkám a potřebám mladé
generace.
Je obtížné vybrat jen část navrže-
ných úprav. Domníváme se, že
velkou pozornost zasluhuje návrh
zákonné úpravy péče státu
o mladou generaci, podíl státu
a jednotlivých stupňů samosprávy
na péči o mladou generaci, včetně
finančního zabezpečení. Významný
je nesporně návrh na zavedení
institutu dobrovolné služby do
právního řádu České republiky
a její praktické rozpracování na
podmínky naší republiky.
Nepochybně vzbudí značný ohlas
(kladný i záporný) stanovení
podmínek pro práci s dětmi,
povinnost odborné přípravy pro
vedoucí dětských a mládežnických
kolektivů, vymezení podmínek pro
pořádání akcí spojených
s pobytem – tedy dětských táborů
a obdobných aktivit.

Co je v návrhu nejzajímavějšího?

Na tuto otázku by asi lépe odpově-

děli ti, kterých se bude zákon
bezprostředně týkat. My doufáme,
že zajímavý je celý návrh. Asi
bychom opakovali to, co je
uvedeno u předchozí otázky – podíl
státu a územních samosprávných
orgánů, zavedení dobrovolné
služby, stanovení podmínek pro
práci s dětmi a mládeží, problema-
tika mezinárodní činnosti, povin-
nost akreditace pro vybrané
oblasti činností atd. 

Co je v návrhu nejrozporuplněj-
šího?

To závisí na úhlu pohledu. Naší
snahou je, aby nový zákon nepři-
nášel rozpory, naopak by měl práci
ulehčovat. Je však pochopitelné,
že  vyvolá různé, i rozporuplné až
negativní, reakce. Jejich důvodem
asi bude to, že dodržování někte-
rých navrhovaných ustanovení
bude chtít více práce a zodpověd-
nosti. Možná, že některá navržená
ustanovení někomu takříkajíc
„šlápnou na kuří oko“.
Pro někoho nic, pro jiného téměř
vše, co návrh zákona přináší.
Z úvodní části zákona to jsou
zřejmě nové úkoly pro kraje a obce.
Pro pracovníky s dětmi a mládeží
pak stanovené podmínky pro jejich
další práci. Někdo je uvítá, někomu
budou asi připadat dosti přísné,
možná, že v některých ohledech
i nadbytečné. Zejména s ohledem
na současné dění ve veřejnoprávní
televizi bude asi zajímavý přístup
k řešení navrhovaných úprav ve
vztahu ke zlepšení a rozšíření tele-
vizních programů určených dětem
a mládeži. 

Nejkritizovanějšího?

Příprava zákona je pořád ještě

v počátečním stádiu. Zatím se
k nám nedostaly zásadnější připo-
mínky a tím ani nějaké vysloveně
kritické nebo negativní reakce.

Co nejnovátorštějšího?

Tohle slovíčko je poněkud zaváně-
jící, nicméně asi výstižné. My
máme za to, že nové je vše, co
návrh zákona přináší. Jelikož
navržená ustanovení dosud nebyla
nikde stanovena, byP se, upřímně
řečeno, řada z nich v praxi třeba
některých občanských sdružení
realizovala, z pohledu legislativy
jsou nová. Naprostou výjimkou je
samozřejmě legislativní úprava
dobrovolné služby. Tato činnost,
v řadě evropských států již samo-
zřejmá, se u nás teprve pozvolna
rozbíhá, i když už dnes existuje
v této oblasti řada zajímavých
a smysluplných projektů.

Co očekáváte od nás, jako od
sdružení dětí a mládeže?

Tady se nabízí elementární
odpově3 – že budete nadále ještě
lépe pracovat s dětmi a mládeží.
Budou-li spokojeni, bude jich ve
vašich řadách stále víc.
Předpokládáme však, že otázka
směřovala k zákonu. Tady bychom
velice uvítali hromadu vašich racio-
nálních a reálných – to zdůrazňu-
jeme – návrhů, námětů a připo-
mínek. Jsme přesvědčeni, že přijetí
zákona, a to kvalitního a přínos-
ného, je i v zájmu občanských sdru-
žení. Proto nás velice zajímá, co si
o našem návrhu myslíte, co vám
v něm připadá zbytečné nebo
nedobře vystižené a naopak co před-
ložený návrh postrádá. A až bude
zákon schválen (v což pevně věříme),
tak očekáváme to, že je bude v plné
míře využívat a naplňovat.

Co si od Zákona slibujete?
Vyřeší to něco konkrétního? Co?

Domníváme se, že na tuto otázku
jsme prakticky odpověděli 
v rámci předchozích otázek.
Považujeme za nutné zdůraznit, že
připravovaný návrh zákona není
motivován snahou někomu
přidělat nebo zkomplikovat práci.
Naopak. Naším cílem je prospěch
dětí a mladých lidí. Slibujeme si
od tohoto zákona, že bude zaveden
jasný, přehledný a pevný řád do
práce s nejmladší populací, že
vytvoří lepší podmínky pro činnost
všech subjektů, které s ní pracují.

KK zzáákkoonnuu oo mmllááddeežžii

magistři  Fryč (vlevo)  a Tuček (vpravo)
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ZZkkuussttee ssee ttaakkyy zzaappoojjiitt ddoo MMeezziinnáárrooddnníí cceennyy mmllááddeežžee
Mezinárodní cena mládeže
v ČR se v loňském roce
připojila do velké rodiny
sdružení, která jsou
zastřešena Českou radou
dětí a mládeže. S ostatními
členskými sdruženími nás
pojí společný zájem
vytvářet pro děti a mladé
lidi takové prostředí, ve kterém se mohou zábavnou
formou rozvíjet. MCM se nesnaží vytvořit novou orga-
nizaci a tak konkurovat ostatním, ale propagovat
a rozšiřovat program, jehož nositeli mohou být jaká-
koliv jiná sdružení anebo školy, domovy dětí
a mládeže, dětské domovy a podobně – zkrátka
všichni, kdo se věnují dětem a mládeži v jejich volném
čase. Program je tedy určen jak pro „organizované“,
aby obohatili svoje aktivity, tak i pro „neorganizo-
vané“, kterým možná jejich odpor k určité formě orga-
nizace brání, aby vyzkoušeli něco nového. 

Proč je Cena mezinárodní
Někteří z vás se s programem Mezinárodní cena
mládeže již v minulosti setkali, někteří pomáhali
s jeho rozjezdem. Program se k nám dostal v r. 1993
z Velké Británie, kde je znám pod názvem Cena
vévody z Edinburghu. Tento pro nás exotický název
dostal po svém zakladateli a nyní patronovi – princi
Filipovi, manželovi královny Alžběty. Od doby svého
vzniku v r. 1956 se do programu zapojily téměř 4
miliony mladých lidí z celého světa. Nyní působí ve
více než 90 zemích světa pod různými názvy a je
zastřešen Mezinárodní asociací Ceny (The
International Award Association).

Podmínky účasti a struktura
Mezinárodní cena mládeže je dobrovolný, nesoutěžní
program pro mladé lidi, kteří mají chuP se zlepšovat,
bojovat se svojí pohodlností a pracovat sami na sobě
ve svém volném čase. Věkové rozpětí pro účast v Ceně
je 14 až 25 let. Podle věku účastníka a obtížnosti se
Cena dělí na tři stupně: bronzový, stříbrný a zlatý.
Základní strukturu programu Cena tvoří čtyři stano-
vené obory: praktické dovednosti, rekreační sport,
služba a expedice. Pro získání Ceny si mladí účastníci
vybírají v každém oboru jednu aktivitu, které se věnují
3 – 18 měsíců  podle stupně, který plní. Účastníci by
se měli během této doby v daných oborech zdokonalit.
Každá aktivita vyžaduje pomoc nadšených a zkuše-

ných dospělých dobrovolníků, kteří mladým lidem
pomáhají a dohlížejí  na dodržování pravidel.

Cena v ČR
Jako první se do účasti v Ceně zapojili studenti
z Gymnázia Zlín v roce 1993. Od té doby se mladí lidé
z ČR zúčastnili několika zajímavých expedic v Británii
a mezinárodních setkání se skupinami z Německa,
Izraele, Malty a dalších zemí. MCM v ČR podpořili
členové královské rodiny při svých návštěvách u nás.
ZvlášP potěšitelná byla návštěva prince Filipa v r. 1996,
který se osobně setkal s našimi účastníky, a prince
Charlese, který při své návštěvě ČR v r. 2000 ocenil
úspěšné plnitele Ceny z English College v Praze.
V současné době je do programu Ceny zapojeno přes
100 mladých lidí z Prahy, Poděbrad a Zlína. Je snaha
rozšířit program do více měst, mezi více mladých lidí
z různých částí ČR. 

Pokud máte zájem se dozvědět více a případně se
zapojit do programu, obra+te se, prosím,

na naše národní centrum:
Mezinárodní cena mládeže v ČR, 

Radlická 2, 150 00 Praha 5
tel. a fax: 02 – 51 56 46 33

e-mail: mailto:award@volny.cz
internet: http://www.mcm.adam.cz

Tomáš Fajkus, MCM

Má náš chystaný Zákon návaz-
nost na obdobné materiály ve
světě?
Existuje něco takového jinde
v Evropě?

Samozřejmě, že jsme se před zahá-
jením práce nad naším zákonem
seznámili s tím, jak je tato proble-
matika řešena v jiných zemích.
Samostatný zákon zabývající se
problematikou mladé generace
mají téměř všechny západoev-
ropské státy. Jejich pojetí je

značně různorodé. 
Například německý zákon je velice
široká zákonná norma, která zahr-
nuje téměř vše, tedy i oblasti soci-
ální, zdravotní, péči o rodinu
a další věci, které máme 
u nás řešeny v jiných zákonech.
Jiné zákony se zaměřují jen na
některé oblasti péče 
o mladou generaci, další jsou jen
obecného až proklamativního
charakteru. 

Každý zákon vychází ze specifiky

a národní mentality daného státu.
Nelze proto přímo převzít jejich
znění. Domníváme se, že náš
návrh zákona, spolu s již platným
právním řádem České republiky,
má určitou návaznost na zákony
týkajícími se mladé generace
v zemích Evropské unie.

To vše a ještě mnohé jiné řekli
a vlastní rukou napsali 

magistři 
Jindřich Fryč 

a Jaroslav Tuček

Princ Charles při předávání cen v English College
v Praze, říjen 2000
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VYBRALI JSME

Už jste to taky slyšeli? 
Tak už to prý konečně bouchlo? 
Co?
Varianta a):
No, přece šikana ze strany
státu vůči těm, kteří dobro-
volně, ve svém volném čase
pracují s dětmi.
Varianta b):
No, konečně se někdo začal
starat o ochranu a práva dětí.
Po přečtení následujících mate-
riálů si vyberte dle libosti, které
z variant dáte přednost. 
Jde o jakési krajní názory (mezi
nimi existuje množství jejich různě
odstíněných variant). 

„MŠMT si vyhrazuje právo dotovat
jen takové prázdninové tábory,
jejichž odpovědní vedoucí budou
splňovat některý z následujících
kvalifikačních předpokladů:
- SŠ, VOŠ, VŠ pedagogického
směru,
- pedagogické minimum na
příslušné škole,
- absolvování kurzu přípravy
vedoucích organizovaného občan-
ským sdružením nebo jinou akredi-
tovanou organizací.
Splnění kvalifikačního předpokladu
vedoucích sdružení výslovně
potvrdí v žádosti o dotaci, doklady
o tom budou během konání tábora
k dispozici případné kontrole
a následně uloženy u organizátora
tábora, příp. na ústředí sdružení.“

(citace z dokumentu MŠMT
„Programy na podporu aktivit
občanských sdružení ve
prospěch dětí a mládeže pro
rok 2001 a podmínky dotací 
- METODICKÉ POKYNY“)

„Podle Metodických pokynů
Programů na podporu aktivit občan-
ských sdružení ve prospěch dětí
a mládeže pro rok 2001 si MŠMT
vyhrazuje právo dotovat jen takové
prázdninové pobyty (tábory), jejichž
odpovědní  vedoucí (hlavní vedoucí)
budou splňovat jeden z následují-
cích kvalifikačních předpokladů:
• absolvování střední, vyšší
odborné nebo vysoké školy pedago-
gického směru
• absolvování pedagogického

minima na příslušné škole
• absolvování kurzu přípravy
vedoucích organizovaného občan-
ským sdružením nebo jinou akredi-
tovanou organizací.
Splnění kvalifikačního předpo-
kladu vedoucích potvrdí ústředí
sdružení výslovně v žádosti 
o dotaci, předkládané
k 6.10.2000. Občanská sdru-
žení mohou dodatečně zajistit
splnění této podmínky do zahá-
jení prázdninového pobytu,
realizovaného se státní dotací
v roce 2001.
Během konání tábora  se odpo-
vědní vedoucí (hlavní vedoucí)
letních pobytů (táborů) musejí při
případné kontrole prokázat
dokladem o absolvování jednoho
z výše uvedených typů kvalifikace.
Kopie těchto dokladů jsou následně
uloženy v dokumentaci tábora,
případně u příslušného základního
sdružení (např. okresním, krajském
nebo ústředí).
Hlavní vedoucí, pokud nejsou
absolventy SŠ, VOŠ, VŠ pedagogic-
kého směru či neabsolvovali peda-
gogické minimum na příslušné
škole, musejí projít kurzem přípravy
vedoucích, v jehož obsahu jsou
zahrnuty následující oblasti: 
• Funkce provozovatele a organizá-
tora (povinnosti hlavního vedoucího
a dalších pracovníků tábora),
• základní právní předpisy
(podrobně Vyhláška 185/90 Sb. ve
znění 445/92Sb. a případně
dalších úprav, ostatní platné před-
pisy vztahující se k provozování
tábora),
• organizační příprava tábora (typy
táborů, zabezpečení přípravy,
komunikace s rodiči, dokumentace
tábora),
• rozpočet a hospodaření tábora
(stanovení výše účastnického
poplatku, vedení hospodářské
dokumentace, smlouvy, vyúčto-
vání),
• bezpečnost a ochrana zdraví při
práci s dětmi a mládeží (bezpečnost
práce při jednotlivých typech
činností),
• programová příprava tábora
(režim dne, celotáborové hry, ...),
• pracovníci tábora (výběr, příprava,
pracovně právní vztahy, řízení).

V souladu se záměrem a cíli dané
oblasti  Programů na podporu
aktivit občanských sdružení ve
prospěch dětí a mládeže se pro rok
2001 lze zajistit absolvování  kurzu
či školení u organizací přímo říze-
ných MŠMT:
• Institut dětí a mládeže MŠMT,
Sámova 3, 101 00 Praha 10;
tel.02/71745866, 
• Středisko vzdělávání, informací
a služeb MŠMT, Ševčíkova 273,
38301 Prachatice, tel.
0338/312721; 
• Institut zájmového vzdělávání
MŠMT, Sv. Čecha 455, 268 01
Hořovice, tel/fax 0316/514356.
Dále lze využít školení a kurzů
organizovaných občanskými sdru-
ženími, např.:
• Pionýr, Senovážné nám. 24, 116
47 Praha 1, tel. 02/24102299; 
• Junák, svaz skautů a skautek
ČR, Senovážné nám. 24, 11647
Praha 1, tel. 02/24102284; 
• Český svaz ochránců přírody,
Uruguayská 7, 120 00 Praha 2,
tel.: 02/22 516 115
• Asociace turistických oddílů
mládeže ČR, Tiché údolí 192, 252
63 Roztoky, tel. 02/20910460; 
• Hnutí Brontosaurus ČR,
Janáčkova 760/4, 790 23 Jeseník,
tel. 0645/412174; 
• Česká tábornická unie, Slovinská
1, 101 25 Praha 10,
tel.02/71724836; 
• Duha, Senovážné nám. 24, 11647
Praha 1, tel. 02/24102374) 
a dále středisky pro volný čas
dětí a mládeže, např.:
• DDM hl.m.Prahy, Karlínské nám.
7, 186 00 Praha 8,
tel.02/24814542; 
• Centrum volného času „Lužánky“,
Lidická 50, 658 12 Brno, tel.
05/41321209; 
• Dům dětí a mládeže, 17. listo-
padu 47, 77174 Olomouc, tel.
068/5223233; 
• Středisko volného času, Pallova
19, 303 82 Plzeň,
tel.019/7326152), 

Uvedené subjekty mají vlastní
propracovaný systém vzdělávání
vedoucích dětských a mládežnic-
kých kolektivů.
U ostatních vedoucích oddílů

ZZaattaahhuujjee ssee nneebboo bbllýýsskkáá nnaa lleeppššíí ččaassyy??
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a kolektivů dětí a mládeže
tábora, pokud nejsou absolventy
SŠ, VOŠ, VŠ pedagogického směru
či neabsolvovali pedagogické
minimum na příslušné škole, se
doporučuje absolvování kurzu
přípravy vedoucích, jehož organizá-
torem je buU samotné občanské
sdružení nebo jiná akreditovaná
organizace. V jeho obsahu by měly
být zahrnuty následující okruhy:
- Základní pojmy z pedagogiky
a psychologie, věkové a individu-
ální zvláštnosti, osobnost vedoucího
kolektivu, principy řízení ,
- motivace činnosti, plánování
a hodnocení,
- didaktické zásady pedagogické
činnosti, metodika přírodovědné,
turistické, esteticko-výchovné
činnosti,
- základní zásady pobytu v přírodě, 
- organizační příprava LT, legisla-
tivní normy,
- obsahová příprava LT,

- bezpečnost a ochrana zdraví při
práci s dětmi, základy první pomoci.
Pro zvláštní typy činností (např.
horolezecký, vodácký, lyžařský
výcvik apod.) musejí mít pracovníci
doklad o absolvování speciálního
školení. 

Poznámka: 
Seznam pořadatelů vzdělávacích
kurzů či školení bude průběžně
doplňován.

(citace z dokumentu MŠMT 
„Výklad ke kvalifikačním před-
pokladům 
odpovědných vedoucích prázdni-
nových pobytů /táborů/“)

C. Stanovení všeobecných
a zvláštních podmínek pro práci
s dětmi a mládeží
• Hlava „C“ legislativně upravuje

podmínky pro práci s mladou
generací, zejména s dětmi. 

• vymezuje, kdo a za jakých před-
pokladů může s dětmi a mládeží
pracovat;

• stanovuje povinnost odborné
přípravy, její obsah a podmínky
pro ni;

• práce s dětmi a mládeží je velice
náročné a zodpovědné poslání,
které s ohledem na svoji specifič-
nost, vysokou náročnost a mimo-
řádnou odpovědnost vyžaduje
stanovení pevných pravidel,
zejména pokud se týká věku,
bezúhonnosti a odborných před-
pokladů osob pracujících s dětmi
a mládeží.  Jedná se například
o vedoucí dětských kolektivů,
oddílové vedoucí, vedoucí zájmo-
vých útvarů ve školských
a dalších zařízeních, táborové
vedoucí, vedoucí kulturních

souborů, sportovní vedoucí,
trenéry a podobně;

• předpokládá se, že obsah vzdělá-
vání bude zahrnovat základní
otázky především z oblasti peda-
gogiky, psychologie, zdravovědy,
hygieny, bezpečnosti a ochrany.
U jednotlivých oblastí bude
stanoven obsah a rozsah učeb-
ního textu. Bude stanovena forma
přípravy např. jako internátní
kurzy, postupné studium atp.
Bude řešena otázka formy,
obsahu a způsobu provedení
závěrečných zkoušek;

• přípravu osob pracujících s dětmi
a mládeží budou zabezpečovat
organizace, které pro tuto  činnost
obdrží akreditaci. Takovými orga-
nizacemi mohou být buU organi-
zace přímo řízené Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
střediska volného času, školy
a školská zařízení, občanská
sdružení, spolky atp.;

• zákonem budou stanoveny
podmínky pro kontrolu činnosti
školících subjektů, kontrolu
způsobilosti vedoucího k práci
s dětmi a mládeží. Zákon stanoví
kontrolní orgány, které budou
vykonávat kontrolní činnost
v oblasti práce s dětmi a mládeží
podle tohoto zákona. Za porušení
povinností stanovených tímto
zákonem budou stanoveny
konkrétní sankce;

Z dosavadní praxe vyplývá, že
převážnou část aktivit určených
dětem a mládeži vykonávají občané
dobrovolně, za symbolickou
odměnu, nebo i bez nároku na ni.
Zároveň při řadě činností pracují
delší dobu, v noci, ve dnech pracov-
ního klidu apod. Otázky práv
dobrovolných pracovníků, zejména
pokud jde o úpravu jejich pracovní
doby budou řešeny doplněním
Zákoníku práce v tomto směru.“

(citace z dokumentu MŠMT
„Materiál pro předběžné vnější
připomínkové řízení, 
Návrh věcného záměru zákona o
úpravě některých otázek týkajících
se dětí a mládeže a o změně někte-
rých zákonů zákon o mladé gene-
raci“)

Zatahuje se nebo je to blýskání na
lepší časy? Používám schválně
ještě jednou otázku z titulku – jaký
je váš názor? Napište nám na
adresu redakce nebo na
www.crdm.cz .
Těšíme se na vaše názory.
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FFoollkklloorrnníí  pplleess
Folklorní sdružení České republiky pořádalo ve
spolupráci s Městkým úřadem Ždár nad Sázavou
a Horáckým folklorním sdružením již počtvrté
o třetí únorové sobotě (17. 2.) reprezentační
Národní krojový ples Folklorního sdružení ČR.
Podobně jako v minulých třech letech se v tento
slavnostní a nebývalý večer zaplnily prostory Domu
kultury lidovými kroji, písněmi a tanci z celé České
republiky, pozvání přijali také někteří zahraniční
přátelé pořadatelů. 
Na pořádání reprezentačního Národního krojového
plesu se podíllelo nejen sdružení folklorních
souborů a město, ale také řada podnikatelů
a firem. Ples byl tradičně zahájen předtančením
České besedy. V jeho průběhu vystoupily české,
moravské a slezské soubory, bylo možno shlédnout
také ukázku Moravské besedy. Pochopitelně hlavní
náplní bylo pobavit se tancem při slovácké krojo-
vané dechové hudbě Miločanka, či poslechem
cimbálové muziky Ondráš nebo dudácké muziky
z Prahy.  Svůj obdiv  mohli účastníci  plesu vyjádřit
přidělením hlasu jedné z desítky dívek v soutěži
o titul Miss plesu 2001, nebo mohli zkusit své
štěstí v bohaté tombole.
Při příležitosti plesu proběhlo také netradiční
pracovně přátelské setkání ředitelů mezinárodních
folklorních festivalů, spojené s prezentací festivalů.

František Synek, FoS ČR

MMllaaddíí  nnaa ssttřřeellnniiccii
Za krásného počasí se na střelnici v Poličné 
3. 12. 2000 sešlo 5 klubů, které se zabývají střelbou
ze vzduchové pušky, na 4. ročníku Mikulášské ceny
mládeže. Celkem 40 závodníků se postavilo na
palebnou čáru, aby změřili své výkony v závodě jedno-
tlivců. Tato soutěž byla zařazena do 1. kategorie.
Střelcům velel Ing. Jaroslav Korabečný a na regulér-
nost závodu dohlíželi rozhodčí Jan Hluchý a Antonín
Dobiáš.
Výsledky:
VZ Pu ve stoje:
Sýkorová Adéla, SSK Trnava 380 bodů
Grenar David, AVZO Poličná 317 bodů
VZ Pu vleže: 
Belinová Veronika 291 bodů

Po soutěži následovalo rozdílení cen. 
Mikuláš sice zazvonil zvonečkem a děti zpozorněly, ale
pak nechal předávání
odměn na pořadatelích
soutěže. Podle tradice
Ing. J. Korabečný
s panem J. Hluchým
předávali ceny všem
soutěžícím, protože se
každý snaží o co
nejlepší výsledky
– alespoň malou
náplastí na zármutek
těm, kteří neuspěli,
jsou drobné ceny od
našich sponzorů,
kterým patří náš dík.
Jsou to Techsport
klub ČR Vsetín, Městský úřad Valašské Meziříčí,
Prodejna Mája Vzhůru, Glass Dekora Valašské
Meziříčí.

Zdeněk Vejpustek

BBrrnnoo vv rryyttmmuu  DDiissccoosshhooww
Ano, i tak by se dal charakterizovat sobotní večer
a noc 21. října. A nejen tento den. Již nějakou
dobu před tím bylo možné mezi mladými pozorovat
zvláštní šum – jakousi „tichou poštu“ s jedinou
otázkou „Jdeš taky letos na Discoshow?“ A že tento
šum nezklamal, o tom svědčí i 75 farností Brna,
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blízkého, ale i vzdáleného okolí, ze kterých mladí
na tuto akci přijeli. 
Co je zde čekalo? Nejprve duchovní osvěžení
v podobě mše svaté v kostele Nejsvětější Trojice
v Královském Poli.
Další fází byl přesun z kostela do nedalekého
besedního domu zvaného Jadran Park. Nevím,
jestli bylo v těchto okamžicích zajímavější pohled
na ten zástup mladých hrnoucích se za
„průvodcem“ s cedulí Discoshow  po setmělé, ale
přesto rušné Palackého třídě nebo na mírně nechá-
pající kolemjdoucí, zda se nechystá nějaká pouliční
párty.
Poté co bylo zde již přibližně 500 účastníků dobro-
volně „obráno“ o část svých finančních zásob na
pokrytí nákladů a poté co si odložili nepotřebné do
šatny, už mezi nimi pochodovalo osm pohledných
mažoretek, které spolu s moderátory zcela netra-
dičně tuto část akce oficiálně zahájily. Hudbu zde
opět vybíral a všechny  taneční bloky řídil DJ
Radek Habáň. Prostřídala se zde hudba všech
možných žánrů. A kdo by snad pořád nebyl spoko-
jený, měl  možnost uplatnit svůj požadavek
v blocích přání. Na vydechnutí a zpestření
programu po 45 minutových hudebních marató-
nech zde bylo možné vidět kvalitní ukázku irských
tanců a akrobatického rokenrolu.
Pro mnohé bylo jistě šokující zjištění, že country se
dá tancovat i na vozíčku. Naši kamarádi
z Kociánky předvedli opravdu prvotřídní vystoupení
a jistě bylo pro ně povzbuzující, že si zde mohli
spolu s ostatními skvěle zařádit. A kdo se chtěl
country tance přiučit, měl zde také možnost
v bloku s učitelem – tedy callerem Ivanem
Bartůňkem. 

Naše bránice rozhodně nenechal v klidu ani další
trumf pořadatelů, a sice kouzelnická show Dušana
Baura. A tak jsme programem dopluli až k půlnoci,
kdy jsme si společně připomněli hlavní myšlenku
celého setkání: že Bůh se stal člověkem, přebývá
mezi námi a v nás, zvlášP v těch, kteří nesou těžký
kříž a které moderní společnost vytlačuje na okraj
a skrze ně proměňuje svět. Symbolizoval to
vozíčkář držící kříž, ke kterému jsme se všichni
spojeni za ruce ve šroubovici přibližovali. Poté
dostal každý účastník malý dárek jako upomínku
na toto setkání. Pak již až do půl druhé, kdy tato
akce skončila, se mohli mladí ještě vyřádit při
rychlých i pomalých skladbách.
Co říci závěrem? Díky všem, kteří tuto akci připra-
vují, akci, která chce být alternativou všem

ostatním diskotékám. Bez kouření, alkoholu, drog,
výběrem kvalitní hudby, programem, přítomností
mladých z Kociánky  – tedy křesPanským duchem,
který ostatním ukazuje, že se dovedeme bavit jako
oni, ale přesto trochu jinak. Takže za rok  13. října
již ve větším sále nashledanou.

Jirka, Sdružení pro práci s dětmi a mládeží
brněnské diecéze Petrov

A ještě několik dojmů a postřehů:
I letos mě přilákala nabídka Discoshow  2000
– a byl jsem příjemně překvapen, i když jsem se

stihl dostavit až pozdě
večer. Zážitků je mnoho,
ale nejvíce jsem byl
osloven následujícím. Po
příchodu do sálu hrála
country hudba a k mému
úžasu „tancovali“ vozíč-
káři. Sledoval jsem účin-
kující i publikum – atmo-
sféra byla příjemná, takže
v projevu naprosto zanikly
všechny tělesné překážky
a bylo na co koukat
i čemu zatleskat... Jinými
slovy – ne v každé společ-
nosti jsou tělesné posti-

žení bráni jako rovnocenní lidé. Udělalo mi to obrov-
skou radost. Dostalo se mně malého pohledu do
zákulisí a potíže, které muselo vedení akce řešit při
samotném průběhu, v žádném případě neohrozily
produkci samotnou, což nebývá vždy samozřejmostí.
Nezbývá než poděkovat  obětavým lidem, kteří pro
nás tuto akci připravili a pozvat všechny, kteří ještě
mezi nás nepřišli. Stojí to za to.                     Michal

Protože už nepatřím do věkové kategorie, která na
diskotékách převažuje (už mi není –náct), přijímala
jsem pozvání organizátorů na tuto akci s rozpaky,
aby mě program zaujal, protože ten se většinou
přizpůsobuje zájmům většiny, a s obavami vzhledem
k svému věku. Během večera jsem si však zatančila
mezi mladšími, aniž bych se setkala s poznámkou
„VraX se do hrobu, magore“ nebo pohledem, který by
takové smýšlení prozrazoval. Díky výběru skladeb
Radkem Habáněm jsem se dočkala i hitů svých
„teens“, nevyhnula se ani tomu, co letí mezi nejčas-
tějšími návštěvníky diskoték teU  a co mně až dosud
moc neříkalo. Myslím, že díky Radkově výběru byl
do vody hozen snad každý. Kdo rád tancuje a má
přitom uši, ten mi rozumí.                                   XY

LLeeddoovváá PPrraahhaa aa DDěěttii dděětteemm
2. – 3. února 2001 pořádalo sdružení Pionýr
a Nadace Dětem 3. tisíciletí akci pod názvem
Ledová Praha. Jednalo se o zajímavou nabídku pro
volný čas dětí a mládeže. 
Zájemci si mohli na ústředí Pionýra vyzvednout
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vstupenku, která umožňovala vstup se slevou nebo
zdarma do následujících expozic: Národního
muzea, Lobkovického paláce, Náprstkova muzea,
Lapidária, Tyršova muzea, muzea Antonína
Dvořáka a Bedřicha Smetany, expozice historických
lékáren, Planetária Praha, muzea policie ČR, histo-
rického ústavu Armády ČR, Národního technického
muzea, Botanické zahrady a muzea voskových
figurín, a na akce Dětská porta, Divadlo Mezi ploty,
KD Karlín.
3. února byl pořádán již tradiční benefiční koncert
DĚTI DĚTEM, který byl určen na podporu aktiv-
ního využití volného času dětí a mládeže. Účinko-
valy děti z celé republiky – zástupci jednotlivých
přehlídek Sedmikvítek, kulturně-umělecké soutěže
sdružení Pionýr.

UUzzllaařřsskkáá rreeggaattaa vv OOssttrraavvěě
začíná lodní smyčkou. Pro náš oddíl Regata začíná
už měsíc předem. Kdo chce, může na schůzkách
trénovat uzly. Ti nejpilnější stihli šest tréninků. Na
zametání se soupeři to je pochopitelně málo, ale
snad dost na to, abychom si na Regatě neudělali
vyloženou ostudu.
Při vázání šesti základních uzlů na čas můžete
pokračovat ambulančním uzlem. Je pěkně
souměrný, a tak se dá použít i jako ozdobný uzel.
My pokračujeme 27. ledna v Městském domě dětí
a mládeže v Ostravě, tentokrát už naostro.
Jako třetí v pořadí lze uvázat zkracovačku zvanou
ovčí nožka. Cílem všech ctižádostivých závodníků
na Regatě je zkrátit svůj čas na takové minimum,
aby ukázali svým soupeřům záda. Přesto je tu spíš
hravá atmosféra a závodníci se nevraždí pohledem,
ale navzájem si fandí a drží palce, nanejvýš hecují
lehkými provokacemi typu: „volali tvoji rodiče
a máš se okamžitě vrátit domů“ (půvabně tato
poznámka působí zvláště v kategorii mnohdy již
prošedivělých veteránů). Někteří soupeři se znají už
léta a střetli se v různých věkových kategoriích
nebo v absolutním finále.
Čtvrtá může být škotová spojka. Čtvrtý může být
i kdokoli z nás. K tomu je ovšem třeba postoupit do
finále své kategorie mezi nejlepších osm. Tam už se
může stát cokoliv a zvítězit může i úplný outsider,
když zazmatkují favorité. V tom je půvab Regaty.

Naopak, i nejrychlejší se nemusí dostat ani do
finále, když vyhraje tréma a on nezaváže časy,
které umí.
Pátá v pořadí bývá nejčastěji vázána rybářská
spojka. Pro většinu je to jeden z nejrychleji uváza-
telných uzlů. Absolutně nejrychlejším byl letos
mořský vlk (kategorie 18-35 let) Jiří Vilhelm
z S.O.S. Orlová (A-TOM) – všech šest uzlů dokázal
za 12,3 s! Lepšího času nedosáhl nikdo ani v minu-
losti! 
Ovšem favoriti se najdou i v kategorii nejmladších
– drobounká plavčice (kategorie do 11 let) Sára

Vidličková ze 3. roje světlušek z Olomouce je na
svých devět let 3ábelsky rychlá – umí to za 19,2 s!
Vůbec to letos vypadá, že skautské oddíly se
naštvaly, velmi zlepšily své časy a začaly být
ostatním vážnými soupeři. Když se podíváte pod
prsty těm nejlepším uzlařům, většinou s údivem
zjistíte, že neumí nic zvláštního, co neumíte vy. Jen
mají proklatě rychlé prsty. Jako pistolníci? 
Ti nejlepší pistolníci si to nakonec rozdají v abso-
lutním finále vítězů kategorií o cennou trofej
– model regaty.
Šestá a poslední v pořadí musí být dračí smyčka.
Tím na Regatě vše končí (nebo začíná?). Letošní 
18. ročník je za námi. 
Osmnáctiletá tradice, zhruba čtyři sta padesát
závodníků v deseti kategoriích a nejlepší časy dělají
z ostravské Uzlařské regaty neoficiální mistrovství
republiky. A pro spoustu oddílů i příjemné zpest-
ření zimní sezóny, možnost potkat spřátelené
oddíly a navázat nová přátelství s oddíly jiných
organizací, pro to všechno tam chodíme i my.           

Drake, 18. oddíl vodních skautů, Junák
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II.. PPřřeeddkkllááddaaccíí zzpprráávvaa
C. Stanovení všeobecných a zvláštních
podmínek pro práci s dětmi a mládeží
Hlava „C“ legislativně upravuje podmínky pro práci
s mladou generací, zejména dětmi. 
• vymezuje kdo a za jakých předpokladů může

s dětmi a mládeží pracovat; 
• stanovuje povinnost odborné přípravy, její obsah

a podmínky pro ni; 
• práce s dětmi a mládeží je velice náročné a zodpo-

vědné poslání, které s ohledem na svojí specifič-
nost, vysokou náročnost a mimořádnou odpověd-
nost vyžaduje stanovení pevných pravidel,
zejména pokud se týká věku, bezúhonnosti
a odborných předpokladů osob pracujících
s dětmi a mládeží. Jedná se například o vedoucí
dětských kolektivů, oddílové vedoucí, vedoucí
zájmových útvarů ve školských a dalších zaříze-
ních, táborové vedoucí, vedoucí kulturních
souborů, sportovní vedoucí, trenéry a podobně; 

• předpokládá se, že obsah vzdělávání bude zahr-
novat základní otázky především z oblasti pedago-
giky, psychologie, zdravovědy, hygieny, bezpečnosti
a ochrany.

U jednotlivých oblastí bude stanoven obsah a rozsah
učebního textu. Bude stanovena forma přípravy
např. jako internátní kurzy, postupné studium atp.
Bude řešena otázka formy, obsahu a způsobu prove-
dení závěrečných zkoušek; 
• přípravu osob pracujících s dětmi a mládeží budou

zabezpečovat organizace, které pro tuto činnost
obdrží akreditaci. Takovými organizacemi mohou
být bu3 organizace přímo řízené Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, střediska volného
času, školy a školská zařízení, občanská sdružení,
spolky atp.; 

• zákonem budou stanoveny podmínky pro kontrolu

činnosti školících subjektů, kontrolu způsobilosti
vedoucího k práci s dětmi a mládeží. Zákon stanoví
kontrolní orgány, které budou vykonávat kontrolní
činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží podle
tohoto zákona. Za porušení povinností stanovených
tímto zákonem budou stanoveny konkrétní sankce; 

• z dosavadní praxe vyplývá, že převážnou část
aktivit určených dětem a mládeži vykonávají
občané dobrovolně, za symbolickou odměnu nebo
i bez nároku na ni. Zároveň při řadě činností
pracují delší dobu, v noci, ve dnech pracovního
klidu apod. Otázky práv dobrovolných pracovníků
zejména pokud jde o úpravu jejich pracovní doby
budou řešeny doplněním Zákoníku práce v tomto
směru. 

G. Závěrečná ustanovení
V Hlavě „G“ jsou uvedena přechodná ustanovení
a předpokládaná platnost zákona…

…V oblasti neformální výchovně vzdělávací činnosti
se předpokládá, že stát ponese náklady na vybrané
vzdělávací programy a odbornou přípravu pro stano-
vené okruhy činností. Rovněž zde nelze zatím přesně
kvantifikovat očekávané náklady. Lze předpokládat,
že při předpokládaných 1000 účastnících částka
nepřesáhne 15 mil. Kč ročně. Prostředky na nefor-
mální výchovně vzdělávací činnost budou poskyto-
vány formou účelové dotace vybraným akredito-
vaným subjektům prostřednictvím Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy. Budou používány
výhradně na přímé náklady spojené s neformální
výchovně vzdělávací činností. 

Přímý dopad bude mít vytvoření Krajských center
mládeže. Předpokládané náklady budou zahrnovat
prvotní materiálně technické náklady na vytvoření
těchto subjektů a dále každoroční provozní a mzdové
náklady. Předpokládaná výše nákladů ze státního
rozpočtu v roce vzniku je pro 14 Krajských center

NNáávvrrhh vvěěccnnééhhoo zzáámměěrruu zzáákkoonnaa oo mmllaaddéé ggeenneerraaccii

I když termín pro připomínkování návrhu věcného záměru zákona o mladé
generaci dávno minul, byli jsme ubezpečení pracovníky MŠMT, že i nadále
budou vděčni za každou konkrétní a konstruktivní připomínku k materiálu. 
Uveřejňujeme zde tedy alespoň výtah z některých kapitol tohoto návrhu, aby
se tak dostal například k těm, kteří nemají k dispozici internet. Vybrané
pasáže se přímo týkají sdružení, která se zabývají výchovou mladé generace
a náplní volného času dětí a mládeže.
Bohužel nemůžeme zde otisknout materiál kompletní, tolik stránek Archa ani
nemá – prostudovat jej lze například na internetových stránkách České rady
dětí a mládeže www.crdm.adam.cz/ kde najdete odkaz Zákony a vyhlášky.

pro předběžné vnější připomínkové řízení
Citace některých kapitol, týkajících se přímo sdružení, která se zabývají

výchovou a využitím volného času dětí a mládeže 
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mládeže 14 x 13 mil. Kč t.j. celkem 182 mil. Kč.
Prostředky – jako přísně účelové na vytvoření těchto
subjektů, jejich materiálně technické vybavení
a mzdy pracovníků - obdrží přímo kraje ze státního
rozpočtu. Veškeré náklady v dalších letech budou
kraje hradit z vlastního rozpočtu.

Celkový dopad na státní rozpočet se předpokládá
v prvním roce účinnosti zákona ve výši 209 mil. Kč
a v dalších letech ve výši 27 mil. Kč ročně.

IIII.. VVěěccnnýý zzáámměěrr zzáákkoonnaa oo úúpprraavvěě
nněěkktteerrýýcchh oottáázzeekk ttýýkkaajjííccíícchh ssee dděěttíí
aa mmllááddeežžee  aa oo zzmměěnněě nněěkktteerrýýcchh
zzáákkoonnůů ((zzáákkoonn oo mmllaaddéé ggeenneerraaccii))
Hlava A – Obecná ustanovení
Část 1 – Úvodní ustanovení

Posláním věcného záměru zákona o úpravě někte-
rých otázek týkajících se mladé generace a o změně
některých dalších zákonů (zákon o mladé generaci) -
dále jen zákon - je upravit právním řádem dosud
neupravené oblasti týkající se problematiky dětí
a mládeže a činnosti organizací, které se činnostmi
s dětmi a mládeží zabývají. Navrhovaná zákonná
právní úprava se bude dotýkat i některých již
zákonem upravených oblastí tím, že bude navrženo
jejich doplnění popřípadě změna.
Zákon bude aplikovat na podmínky České republiky
též ustanovení Úmluvy o právech dítěte, která
v jiných právních předpisech nejsou postižena.
Zákon se bude zaměřovat na vztahy státní správy
a samosprávy k mladé generaci, úkoly ústředních
orgánů státní správy, krajů a obcí, na problematiku
financování vybraných potřeb mladé generace a orga-
nizací dětí a mládeže. Stanoví podmínky pro práci
s dětmi a mládeží v jejich volném čase, zavádí
institut dobrovolné služby a stanovuje osobnostní
a odborné předpoklady pro práci s mladou generací.

Hlava B – Státní politika v oblasti
péče o mladou generaci
Část 1 – Vztah státu a mladé generace

1.2 Úkoly ústředních orgánů státní
správy
1.2.2 Zřizuje se Výbor pro mladou generaci, jako
poradní orgán vlády. Členy výboru jmenuje a odvo-
lává předseda vlády, nebo jím pověřený člen vlády,
na návrh ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

1.3 Úkoly krajů
1.3.1 Zákon uloží krajům na základě „Koncepce
státní politiky ve vztahu k mladé generaci“ přijaté
vládou, přijímat vlastní „Koncepce politiky kraje ve
vztahu k mladé generaci“. Bude jednak rozpraco-
vávat centrálně stanovené úkoly na podmínky kraje

a dále formulovat vlastní úkoly podle podmínek
a potřeb daného kraje. Koncepce bude přijímána na
stejné časově období jako koncepce vlády. 

1.3.2 Kraje budou povinny každoročně, v rozsahu
svých potřeb a možností, vyhlašovat grantová řízení
na podporu činností organizací dětí a mládeže. Tato
finanční podpora bude určena pro zařízení, občanská
sdružení a další vymezený okruh adresátů, kteří
působí jak v rámci celého kraje, tak i v jeho jednotli-
vých místech. 

1.3.3 Krajům bude uložena povinnost vytvářet
a podporovat již vytvořená zařízení zaměřená
zejména na oblast zájmového vzdělávání a účelného
využívání volného času mladé generace. Tento úkol
krajů směřuje k zajištění nabídky pro účelné využití
volného času mladé generace, řádné péči o již existu-
jící zařízení zaměřená pro volný čas dětí a mládeže
(střediska volného času, školy v přírodě, školící
a rekreační zařízení apod.) a podle potřeb k dalšímu
rozšiřování a plnohodnotnému zabezpečení činnosti
zařízení pro volný čas, která jsou určena pro děti
a mládež a která kraj spravuje, nebo jinými způsoby,
podle potřeb a přání mladé generace v kraji.

1.3.4 Kraje vytvoří specifické krajské zařízení pro děti
a mládež – „Krajské centrum mládeže“. Krajské
centrum mládeže bude vytvořeno jako specifická,
účelová organizace kraje. Toto zařízení bude zejména
vytvářet nabídku aktivit pro děti a mládež v oblasti
participace, jednotlivých neformálních výchovně
vzdělávacích činností, odborných programů
s výchovou pracovníků a mladou generací, organi-
zace a koordinace dobrovolné služby mládeže. Bude
poskytovat informace a služby pro děti a mládež
i jako Informační centrum pro mládež. Jeho
posláním bude rovněž koordinační a metodická
činnost směrem k zařízením a subjektům dětí
a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží a to jak
zřizovaných krajem nebo obcemi, tak i nevládními
subjekty. Zákon zmocní Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy k vydání vyhlášky, kterou
bude upravena organizace a činnost Krajského
centra mládeže.

1.5 Úkoly dalších institucí
1.5.1 Zákon uloží za povinnost ústředním orgánům
státní správy, do jejichž kompetence náležejí veřejno-
právní média, věnovat zvýšenou pozornost a péči
problematice mladé generace prostřednictvím veřej-
noprávních médií.

1.5.2 Zákon uloží povinnost veřejnoprávním médiím
poskytnout adekvátní vysílací čas pro programy
určené dětem a mládeži, tvorbu vlastních národních
programů, zvýšení objemu a kvality zpravodajství
a publicistiky týkající se mladé generace, zdůraznění
úlohy pozitivního příkladu a nutnosti užší spolu-
práce s organizacemi dětí a mládeže.

1.5.3 Příslušné orgány státní správy budou mít
povinnost vyhlašovat grantová řízení či jinou formou
podporovat vydávání periodických i neperiodických
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tiskovin, novin a časopisů, které jsou zaměřeny na
mladou generaci nebo se problematikou mladé gene-
race systematicky zabývají.

1.5.4 Příslušné státní orgány budou mít povinnost
vyhlašovat grantová řízení na podporu literární,
filmové, dramatické a další umělecké činnosti, která
bude určena mladé generaci.

Část 2 – Financování státní péče
o mladou generaci

2.1 Financování ze státního rozpočtu
Zákon uloží povinnost vládě zapracovat každoročně
do státního rozpočtu finanční prostředky, účelově
vyčleněné na podporu činnosti nestátních nezisko-
vých organizací dětí a mládeže. 
Nakládáním s výše uvedenými finančními prostředky
bude pověřeno Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy.
Další ústřední orgány státní správy se budou formou
finančních dotací podílet na pravidelné činnosti
a konkrétních aktivitách jednotlivých subjektů dětí
a mládeže, s ohledem na zaměření činnosti ve vztahu
ke kompetencím ústředních orgánů státní správy.

2.4 Podpora nestátních neziskových organizací
2.4.1 Zákon stanoví podmínky pro přímou finanční
podporu formou poskytování účelových dotací ze
státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím
dětí a mládeže a pracujícím s dětmi a mládeží. 
2.4.2 Zákon zmocní Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy k rozdělování dotačních prostředků
celostátně působícím nestátním neziskovým organi-
zacím dětí a mládeže nebo s dětmi a mládeží pracu-
jícím a republikovým orgánům, které zastřešují
jednotlivá občanská sdružení dětí a mládeže.

Hlava C – Stanovení všeobecných
a zvláštních podmínek pro práci
s mladou generací

1.1 Zákon stanoví všeobecné a zvláštní podmínky,
které musí splňovat osoby pracující s dětmi
a mládeží.

1.2 Zákon stanoví základní podmínky pro organizo-
vání vybraných akcí a činností určených dětem
a mládeži.

1.2.1 Zákon stanoví, že organizace, fyzické a práv-
nické osoby přímo pracující s dětmi a mládeží nebo
pro ně organizující činnosti uvedené v bodu 1.2.2
této části zákona, jsou oprávněny tuto činnost vyko-
návat pouze na základě akreditace udělené
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
a pouze prostřednictvím osob, které mají k této
činnosti zákonem stanovené osvědčení.

1.2.2 Akreditaci podléhají činnosti: prevence sociálně
patologických jevů, neformální výchovně vzdělávací
činnost, zajištění dobrovolné služby, dětských

táborů, výchovy a vzdělávání vedoucích a dalších
pracovníků s dětmi a mládeží.

1.2.3. O akreditaci k uvedeným činnostem mohou
požádat nestátní neziskové organizace, školy
a školská zařízení i ostatní právnické či fyzické
osoby. Na obdržení akreditace nebude právní nárok.

1.2.4 Podrobnosti k těmto akreditacím stanoví
vyhláškou Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy, které je oprávněno do akreditace zařadit
i další činnosti. 

1.3 Věkové vymezení
Zákon vymezí minimální věkovou hranici pro osoby
pracující s dětmi a mládeží a dále předpoklady, za
kterých se přímé práce s dětmi a mládeží mohou
účastnit i osoby mladší 18 let (instruktoři, prakti-
kanti atp.).

1.3.1 Zákon stanoví, že vedoucí dětského kolektivu
musí být osoba starší 18-ti let.

1.3.2 Hlavní vedoucí dětského tábora musí být osoba
starší 21 let.

1.3.3 Vedoucí na dětském táboře musí být starší 18-
ti let.

1.3.4 S dětmi jsou oprávněny pracovat i osoby
mladší, ve věku: varianta a): 15 – 18 let, varianta b):
16 – 18 let, avšak vždy pod dohledem zletilé osoby.

1.5 Odborná příprava
1.5.1 Osoby pracující s dětmi a mládeží musí
splňovat odborné předpoklady, které jsou povinny
prokázat dokladem o způsobilosti k této činnosti.
Jedná se o oddílové vedoucí, vedoucí zájmových
kroužků, vedoucí kulturních souborů, vedoucí,
instruktory a praktikanty dětských táborů a další.
Podrobné členění bude stanovené vyhláškou
uvedenou v bodě 1.6.

1.5.2 Zákon stanoví výjimky pro podmínku uvedenou
v bodě 1.5.1. Toto ustanovení se nebude týkat osob,
které mají středoškolské nebo vysokoškolské vzdě-
lání pedagogického směru, kvalifikované trenéry
a cvičitele a další. Podrobné členění bude stanovené
vyhláškou uvedenou v bodě 1.6. 

1.6 Obsah odborné přípravy
Zákon zmocní Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy k vydání vyhlášky, která podrobně stanoví
povinný obsah odborné přípravy, jakož i rozsah
základních vědomosti a znalostí nutných pro osoby,
které budou pracovat s dětmi a mládeží. Jde zejména
o základní vědomosti z oblastí pedagogiky, dětské
psychologie, zdravovědy, hygieny, bezpečnosti, řídící
a organizační práce, právního minima a další.
Zároveň bude tato vyhláška podrobně specifikovat
činnosti, kterých se uvedené povinné vzdělání týká
a tomu odpovídající výjimky.
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CITACE Z PŘIPRAVOVANÉHO „ZÁKONA O MLÁDEŽI“
1.6.1 Osvědčení
Zákon stanoví, že každá osoba, která úspěšně absol-
vuje předepsanou odbornou přípravu, obdrží o tomto
písemný doklad. Vyhláška Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy uvedená v bodě 1.6. stanoví
vzor, formu a obsah a další náležitosti tohoto potvr-
zení o absolvování odborné přípravy a způsob naklá-
dání s ním. Průkaz o absolvování odborné přípravy
pro práci s dětmi a mládeží budou vydávat akredito-
vané školící organizace.

Hlava E – Zabezpečení a koordinace
mimoškolní a zájmové činnosti dětí
a mládeže v rámci využití jejich
volného času
1.1 Volný čas mladé generace
Zákon stanoví povinnost všem stupňům veřejné
správy vytvářet stálou nabídku pro účelné využívání
volného času dětí a mládeže. Stanoví, že účelné
využívání volného času mladé generace je nedílnou
a důležitou součástí výchovy dětí a mladých lidí.

1.3 Neformální výchovně vzdělávací
činnost
1.3.1 Neformální výchovně vzdělávací činností jsou
v podmínkách České republiky činnosti a aktivity,
které jsou v zemích Evropské unie nazývány nefor-
málním vzděláváním. Touto činností je plánovaný
program osobního a sociálního vzdělávání určený pro
mladé lidi. Jeho účelem je zdokonalení rozsahu jejich
dovedností a schopností. Neformální výchovně vzdě-
lávací činnosti nejsou předmětem činnosti školy
a nejsou součástí řádného školního vzdělávání, ale
jeho doplňkem uskutečňovaným zpravidla mimo
školu.

1.3.3 Neformální výchovně vzdělávací činností
v podmínkách České republiky se rozumí zejména: 
· specializované kurzy pro pracovníky s dětmi
a mládeží ve věku do 26 let; 
· odborná příprava pro výkon dobrovolné služby; 
· dobrovolná služba; 
· různé formy nepovinné doplňkové výchovně vzdělá-
vací činnosti, např. programy zaměřené na vzdělá-
vání a výchovu mladé generace v oblasti zapojování
se do rozhodování o věcech veřejných (participace),

práce s informacemi pro mládež, výchovu vedoucích,
různé formy práce s neorganizovanou mládeží. 

1.7 Akreditace
Zákon uloží povinnost udělovat akreditace k zajištění
jmenovitých specifických oborů činnosti na úseku
práce s dětmi a mládeží. 

1.7.1 Orgánem oprávněným udělit akreditaci dle
tohoto zákona bude Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy. 

1.7.2 Akreditace se budou týkat činností uvedených
v tomto zákoně: v oblasti prevence sociálně patolo-
gických jevů, neformálních výchovně vzdělávacích
činností, dobrovolné služby mládeže, odborné
přípravy pracovníků s dětmi a mládeží, pořádání
dětských táborů, ozdravných pobytů a další.
Akreditace budou časově omezeny a nebude na ně
právní nárok.

1.7.3 Zákon zmocní Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy k vydání vyhlášky, ve které budou
upraveny podmínky pro udělování akreditací pro
vymezené obory činnosti s dětmi a mládeží. 

1.7.4 Povinnost akreditace pro činnosti určené dětem
a mládeži ve smyslu tohoto zákona budou mít
i fyzické a právnické osoby, které tyto aktivity organi-
zují v komerční i jiné podobě, na základě živnosten-
ského oprávnění.

Hlava G – Závěrečná ustanovení
1. Změna a doplnění dosavadních
zákonů

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení)
Zákon č. 126/1994 Sb., zákoník práce
Zákon č.455/1991 Sb., živnostenský zákon
Zákon č. 65/1994 Sb., trestní zákon
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě
a samosprávě ve školství

AARRCCHHAA jjee ii vvaaššee !!
Témata, která budou hlavní náplní jednotlivých čísel našeho časopisu, najdete v tabulce na straně 15.
Samozřejmě kromě nich na dalších stránkách budou obvyklé zprávy z činnosti České rady dětí a mládeže,
o nově přijatých členech ČRDM, o akcích, které ČRDM pořádá nebo se na jejich přípravě podílí. Dočtete se
o zajímavých či významných akcích jednotlivých sdružení, o tom, co se chystá a co kdo nabízí.
Chceme požádat Vás, naše čtenáře – jednotlivce, členská sdružení ČRDM i ostatní sdružení a organizace dětí
a mládeže – máte-li ke kterémukoliv tématu námět na článek, reportáž, nebo přímo text a obrázky k otištění,
neváhejte! Ozvěte s nám!
Archu neděláme pro potěšení redakce (i když bez toho, že by nás ta práce alespoň trochu těšila, se to dělat
nedá), ale Archa chce být především časopisem vás všech – pro vás a o vás.
Čekáme netrpělivě na vaše příspěvky.
Adresa redakce: Archa, Česká rada dětí a mládeže, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1, 
e – mail: mailto:archa@adam.cz, tel. 02/24 102 542, fax.02/24 102 541
Články ze starších čísel Archy najdete na internetové adrese: http://www.crdm.adam.cz/Archa
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NÁŠ PARTNER

Rok 2000 lze z hlediska českého
pojistného trhu charakterizovat
zvýšeným zájmem o produkty
životního pojištění. Nejinak tomu
bude určitě i v prvním roce
nového milénia. Generali
PojišPovna a.s. disponuje v této
oblasti celou škálou tarifů, které
umožňují splnit i velmi individu-
ální přání zákazníků. V následu-
jícím textu si Vám dovolujeme
připomenout alespoň základní
nabídku životního pojištění
v rámci naší společnosti
s důrazem na aktuální možnost
využití daňového zvýhodnění dle
novely zákona o daních z příjmů.

•   Kapitálové životní pojištění
– jedná se o tzv. pojištění pro
případ dožití nebo smrti. Tento
druh pojištění slouží především
k zajištění členů rodiny v případě
tragické události, ke zvýšení
životního standardu, zlepšení
finanční situace ve stáří apod.
V případě dožití se konce pojistné
doby pojišPovna vyplatí pojiště-
nému sjednanou pojistnou
částku zvýšenou o tzv. podíly na
zisku. Jednotlivé druhy tohoto
pojištění se liší způsobem výplaty
pojistného plnění v případě úmrtí
pojištěné osoby:

• kapitálové pojištění za běžné
či jednorázové pojistné -
v případě úmrtí pojišPovna ihned
vyplatí oprávněným osobám sjed-
nanou pojistnou částku zvýšenou
o podíl na zisku 

• kapitálové pojištění se
sníženým plněním při úmrtí -
v případě úmrtí se vyplatí zapla-
cené pojistné, minimálně však
polovina sjednané pojistné částky
pro případ dožití, a k tomu
samozřejmě podíl na zisku

• kapitálové pojištění s pevnou
lhůtou výplaty - v případě úmrtí
pojištěné osoby přebírá na sebe
pojišPovna povinnost dalšího
placení pojistného až do konce
sjednané pojistné doby

- Na produkty kapitálového život-
ního pojištění přímo navazuje
tzv. důchodové pojištění.
Pojištěný má možnost rozhod-
nout se, jakým způsobem mu
bude vyplaceno pojistné plnění -
zda formou důchodu, jednorá-

zové výplaty a nebo kombinací
obou variant. 

- Každé pojistné plnění z kapitá-
lového pojištění je doplněno
o zhodnocení pojistných rezerv
životního pojištění. Generali
PojišPovna a.s. garantuje ve
svých sazbách minimální dosa-
žený výnos na úrovni 4%.
Zkušenosti velkého mezinárod-
ního koncernu, velký objem
investic a jejich dlouhodobý
charakter nám však umožňují
docílit výnosnosti podstatně
vyšší. Konkrétní připisované
výnosy v minulých letech
(v porovnání s mírou inflace)
zachycuje následující tabulka:

- Kapitálové životní pojištění lze
v případě zájmu vhodně kombi-
novat s následujícími variantami
doplňkového pojištění:
• plná trvalá invalidita způso-
bená úrazem - pojišPovna při
100% stupni invalidity vyplatí
ihned plnou výši pojistné částky
tohoto doplňkového pojištění
• smrt způsobená úrazem
– připojištění zvyšuje výplatu
hlavního pojištění v případě
smrti způsobené úrazem až na
trojnásobek 
• rizikové doplňkové pojištění
– připojištění zvyšuje výplatu při
úmrtí pojištěné osoby až na čtyř-
násobek
• pojištění plné invalidity -
v případě přiznání plného inva-
lidního důchodu pojištěné osobě
se vyplatí pojistná částka tohoto
doplňkového pojištění 
• pojištění závažných onemoc-
nění - v případě závažného
onemocnění se vyplatí pojistná
částka tohoto doplňkového pojiš-
tění 

!!! POZOR – NOVINKA !!!

Novela zákona o daních z příjmů
s účinností od 1. ledna 2001
zvýhodňuje kapitálové životní
pojištění u těch smluv, které mají
charakter „spoření na stáří“.
Výplata pojistného plnění musí

být v takovéto smlouvě sjednána
až po 5 letech od uzavření
smlouvy a současně nejdříve
v kalendářním roce, v jehož
průběhu dosáhne občan věku 60
let. Podobně jako u penzijního
připojištění lze od základu pro

výpočet daně z příjmu odečíst
pojistné zaplacené za životní
pojištění až do výše 12 000 Kč
ročně.  
Výše ušetřené částky ze zaplace-
ného pojistného závisí na
daňovém tarifním pásmu, ve
kterém se nachází Váš příjem.
Úspora může dosáhnout až
hodnoty 32% zaplaceného pojist-
ného (viz tabulka)! Je také třeba
zdůraznit, že na životní pojištění
může navíc přispívat i Váš
zaměstnavatel, a to za podmínek
výhodných jak pro něho (zaměst-
navatel má možnost zahrnout
pojistné do daňově uznatelných
nákladů), tak pro Vás (toto
pojistné je rovněž osvobozeno od
daně z příjmů).

S pozdravem a s přáním mnoha
úspěchů v novém tisíciletí

Vaše Generali PojišXovna a.s.

Generali PojišOovna a.s.

Generální ředitelství
Bělehradská 132, 
120 84  Praha 2

Telefon (02) 21091 000
Telefax (02) 21091 300

Bezplatná infolinka: 
0800 150 155

E-mail: odbyt@generali.anet.cz
Internet: www.generali.cz

Žžiivvoottnníí ppoojjiiššttěěnníí nnaa pprraahhuu mmiilléénniiaa

Rok 1995 1996 1997 1998 1999
Podíl na zisku 13,2% 12,3% 13,4% 13,6% 9,0%
Míra inflace 9,1% 8,8% 8,5% 10,7% 2,1%
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NÁŠ PARTNER / NABÍDKA

Vážení přátelé,
věříme, že Vás naše nabídka oslo-
vila. V případě, že budete mít
zájem o další podrobnější infor-
mace týkající se životního pojištění
včetně konkrétní kalkulace zohled-
ňující Vaši situaci a představy, rádi
Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Vaše Generali PojišXovna a.s.

Pro některé z vás je tento titulek
známý řadu let, někteří ale asi
marně pátrají v paměti - co to jsou
BAHNA?
VraPme se tedy na začátek.
Nedaleko Rokycan a Příbrami se
nachází Vojenský výcvikový prostor
Jince, který již 75 let slouží
vojákům naší armády. Mohou zde
jezdit s tanky a transportéry
v náročném terénu bez obav, že se
jim do cesty připletou normální
auta, cyklisté nebo chodci.
Tankisté a dělostřelci zde mohou
střílet, letci nacvičovat bombardo-
vání atd. Živo je tu prakticky celý
rok, jen pár dní je vyčleněno na
údržbu prostoru a jeho zařízení.
Jednou za rok ale platí výjimka, při
které získávají „civilisté“ převahu
–mohou se přijet nebo přijít
podívat na vojáky i členy klubů
vojenské historie, na starou
i moderní vojenskou techniku.
A proč název BAHNA? Tak se říká
části vojenského prostoru, kde je
celoročně nadbytek vody – močálů,
kaluží a bláta. Vytváří těžký terén,
který se stal pro mnohé výzvou
k překonání. Počátky těchto
pokusů o překonání přírody
pomocí techniky se datují rokem
1990 a jsou rok od roku populár-

nější mezi návštěvníky všech věko-
vých kategorií. Také letos budete
mít 2. června možnost zúčastnit se
přehlídky dovednosti a vybavení
Pozemního vojska naší armády,
Civilní ochrany, Hradní stráže
a vojenskohistorických klubů.
Nebudou chybět ani ukázky
vojenské techniky armád NATO.
Samozřejmostí je možnost všechno

si řádně osahat, prolézt nebo se
povozit, dokonce i zastřílet si
z pistole nebo ze samopalu. 
Uvidíte, jak zde spolu ve stanovém
táboře žijí nadšenci představující
vojáky americké občanské války,
veterány obou světových válek
i dalších historických konfliktů.
Překvapí vás, co dokáže v terénu
vojenská technika, kterou pamatují
vaši dědečkové. Tak jako každý rok
zde najdete také velký stan
Armády ČR, kde získáte nejen zají-
mavé suvenýry, ale kde vám
pracovníci rekrutačních středisek
podají také informace o možnos-
tech studia na vojenských školách
nebo o pracovním uplatnění
v armádě. 
BAHNA jsou prostě podívaná pro
malé i velké, která stojí za to. Chce
to jen  oblečení do terénu (ani
moderní armáda nedokáže bohužel
objednat počasí) a na světě je
hezký sobotní výlet. Těšíme se na
shledání na BAHNECH  2001.

František Janovský

Hrubý měsíční příjem Měsíční úspora na 1 tisíc měsíč. pojist.
méně než 17 000 Kč 15 % (tj. až 150 Kč)
17 000 Kč – 27 500 Kč 20 % (tj. až 200 Kč)
27 500 Kč – 38 500 Kč 25 % (tj. až 250 Kč)
38 500 Kč a více 32 % (tj. až 320 Kč)

Orientační tabulka pro úsporu na zaplacené dani z příjmu
fyzické osoby (příklad: živitel rodiny s jedním dítětem)

BBaahhnnaa 22000011 –– DDeenn ppoozzeemmnnííhhoo vvoojjsskkaa

ZZpprraavvooddaajj ČČRRDDMM oo vvýýcchhoovvěě 
aa vvyyuužžiittíí vvoollnnééhhoo ččaassuu  dděěttíí
aa mmllááddeežžee
Registrace Ministerstvem kultury: MK ČR 8135 
Tematická skupina 13A/A8, ISSN 1212 - 5016
Podávání novinových zásilek povoleno Českou
poštou, s.p., odštěpný závod Přeprava, č.j.
1259/99 ze dne 29. 3. 1999
Redakce: Mgr. Martin Bělohlávek, Michala
Rocmanová, ak. mal., Terezie Machová
AAddrreessaa rreeddaakkccee:: 
Česká rada dětí a mládeže
Senovážné náměstí 977/24, 116 47  Praha 1
tel: 02/24102209, fax: 02/24102541
e-mail: archa@adam.cz 
IČO: 68379439

Grafická úprava DTP LOTOS
Fotografie z archívů členských sdružení  ČRDM
Příspěvky přijímáme nejlépe ve WORD 7.0
Vychází 10x za rok
Uzávěrka 1. čísla byla dne 1. 1. 2001

TTéémmaattaa AArrcchhyy 22000011
Toto jsou předběžná témata časopisu Archa na letošní rok. Pochopitelně
to není dogma, a tak, pokud se objeví na obzoru nějaký problém, který
bude sdružení dětí
a mládeže pálit víc, některé
téma můžeme vyměnit
nebo posunout. Tak, jako
se to stalo nyní - jistě jste
si všimli, že se tato tabulka
mírně liší od té, kterou
jsme otiskli v Arše č. 9
v zimě loňského roku.
Těšíme se i na vaše přís-
pěvky!
Adresu redakce najdete
v tiráži.

Číslo Hlavní témata Archy 2001
1. K Zákonu o mládeži
2. Naše akce pro veřejnost
3. Fond dětí a mládeže
4. Tábory
5. Bambiriáda 2001
6. Zahraniční činnost sdružení
7. My a životní prostředí
8. Kultura a tradice v naší činnosti
9. Spolupráce sdružení dětí a mládeže
10. Komunální politika
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KRONIKA / KALENDÁŘ

Nové slušivé skautské
kroje byly schváleny již
na listopadové módní
přehlídce v Liberci.
Vyznačují se především
velkou variabilitou
kombinací různých krojo-
vých součástí.
V současné době se
rozbíhá jejich výroba,
a tak by měly být
k dostání ve skautských
prodejnách ještě před
letními tábory. Na
postupnou výměnu krojů
v oddílech je počítáno
s dobou tří let. 

Česká etnologie 2000
byl název konference
o problematice etnologie,
která se konala na
akademické půdě pražské
Lannovy vily na podzim

loňského roku. Příspěvky
zazněly k tématům stavu
a projektu zvukových
záznamů české tradiční
lidové hudební produkce
či Česká etnochoreologie
v kontextu mezinárod-
ního bádání. 
Vývoj české etnochoreo-
logie byl od poloviny 20.
století ovládán především
potřebami tzv. folklorního
hnutí, tedy především
nadšených amatérů.
Konference byla zakon-
čena bohatou diskusí. 

Máte rádi dudy? Český
rozhlas Plzeň vydal nové
CD s názvem Chvála
českých dud k 55. výročí
svého vzniku. Jedná se
o jakousi „sondu“ do
bohatého folklorního
archivu, přesněji řečeno
o výběr plzeňských folk-
lorních nahrávek z let
1970 – 1991, přičemž
pozornost je zaměřena na
tradiční nástroj
a zárukou kvality je skla-
datel a dudák Zdeněk
Bláha.

Ve dnech 5. – 7. ledna
proběhlo v Opavě republi-
ková přehlídka výtvar-
ných prací
Sedmikvítku. Sešlo se
na ni 46 výtvarných prací
a 60 rukodělných
výrobků ze 3 pionýrských
skupin a 10 oddílů. 

V prvním únorovém
víkendu se v Zábřehu na
Moravě konala již pátá
výstava na téma skau-
ting, kterou pořádala
zábřežská Trojka
Shawnee. Vystavovali

i skauti z jiných měst
– kroniky, fotky ze života
oddílu, oddílové časopisy
a rukodělné výrobky.
Výstava byla doplněna
sérií přednášek
a výstavou Gustava
Kruma-kreslíře obrázků
k dobrodružným
románům K. Maye, či
Jaroslava Foglara.

V sobotu 10. února 2001
proběhl v nově zrekon-
struované budově 55.
skautských oddílů Bílá
střela a Bílá střelka Plzeň
již 9. ročník
„Skautských zpívánek“.
Mezi osmi desítkami
účastníků bylo třicet
zpěváků a zpěvaček  ze
Starého Plzence,
Konstantinových Lázní,
Prahy a z domácích
plzeňských oddílů.
Početné obecenstvo si
vyslechlo pestrou skladbu
skautských a lidových
písní a fandilo nejen
svým favoritům, ale
každé písničce.
Miláčkem publika se
staly skautky
z Konstantinových Lázní. 

Partnerská burza alias
„trh příležitostí“ se konala
dne 14. 3. v Hotelu
Prokopka v Praze a pořá-
dala ji Česká národní
agentura Mládež.
Představila se na ní více
než desítka účastníků
mezinárodního semináře
na téma „Role vysílajících
a hostitelských organizací
v programu Evropské
dobrovolné služby“ ze
zemí východní i západní
Evropy – Litvy, Lotyšska,

Polska, Ma3arska, Itálie,
Řecka, Španělska,
Portugalska, Francie
a Německa. Setkání bylo
určeno všem, kdo uvažují
o zapojení se do
programu Evropská
dobrovolná služba
k navázání užitečných
kontaktů.

8. ročník ankety o nejob-
líbenějšího učitele České
republiky Zlatý Ámos,
které vyhlašuje Dětská
tisková agentura, se blíží
do finále.  Výběrové kolo
proběhne v polovině
března, a z něj postoupí
šest učitelů do finále,
které se bude konat
v Praze v pátek 23.
března. Nový Zlatý Ámos
bude o den později, tedy
v sobotu 24. března
2001, na Kantorském
bále slavnostně koru-
nován.

Krajské rady A-TOM už
nejen fungují, ale mají
i pěkné znaky od dvor-
ního malíře tomíků Jiřího
Choura.

16. –18. 3. Zpívající šestka – hudební soutěž 
nejmenších, Junák

17. 3. Soutěž dětí ve zpěvu lidových písní, 
Rokycany, FoS

23. – 25. 3. Regionální vrcholná výměna zkušeností
– setkání vedoucích dětských kolektivů, 
Radamok Ostrava

24. 3. Kantorský bál, Praha, DTA
25. 3. Vítání jara, Dolní Benešov, FoS
27. 3. Výchovný koncert, Opava, FoS
30. 3. Republikové finále v ringu, Karviná,

Pionýr
31. 3. Swingový ples, Brno, Lužánky
31. 3. Vítání jara Fryšták, FoS

31. 3. Valašský bál, Frenštát pod Radhoštěm, 
FoS

5. – 8. 4. Dětská scéna 2001, Brno, Lužánky
6. – 8. 4. Uzlařský závod Zlatá růže, Jindřichův 

Hradec, Pionýr
7. 4. Velikonoční jarmark, Brno, Lány
7. 4. Litoměřický uzlík – soutěž v uzlování, 

Junák
27. – 29. 4. Republikové finále v Pentatlonu, PS 

Horní Bříza, Pionýr
27. – 29. 4. Talisman Severu – sraz oddílů v sever

ních Čechách, Junák 
28. – 29. 4. Uctění památky obětí fašismu, mohyla 

Ivančena na Lysé hoře, Junák, ČTU


