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Někdy mě trochu děsí představa toho, že všichni v třetím tisíciletí
usedneme ke svým počítačům, spojíme se přes internet a pak se už
nikdy nebudeme scházet a prožívat společné chvíle tak, jak je známe
dnes z našich sdružení (z kroužků, táborů). Tento fenomén by mohl
definitivně zahubit mládežnická občanská sdružení. Ale pevně věřím
v to, že v každém dítěti – ale i v dospělém člověku – je tak silná touha
po společenství, že právě naopak v moderním světě plném komuni-
kace budeme všichni ve svém volném čase vyhledávat občanská sdru-
žení. A v tom vidím dnes veliký úkol pro naše sdružení, abychom  se
připravili na požadavky této nové generace. Abychom je dokázali
pochopit a zaujmout naší činností, která bude muset být zcela určitě
jiná než je dnes a než byla například za první republiky. Každá doba
má svá specifika a ta, která je dnes před námi – třetí tisíciletí – nebude
v tomto směru žádnou výjimkou. Vzhůru do třetího tisíciletí, určitě to
bude stát za to.  Mgr. Lukáš Zrzavý,

předseda Selesiánského  hnutí mládeže

Budoucnost?
Krajští hejtmané nás houpou na kolenou, hýčkají dotacemi, podstr-

kují tábořiště, ohýbají vyhlášky... no, zkrátka těžká pohoda.
Nebo ne? Vladimír Kubát, 

náčelník sdružení Azimut

Upřímně bych si přál, tedy
i dětem, aby právě jim vydr-
žela fantazie a chu2
zvídat a hledat
něco nového,
aby jim

nic
nepřipadalo
zbytečné a nikdy
se nenudily! Nuda je
jen výraz bezradnosti.
Takže jim přeju hodně energie,
až z toho dospělým půjde hlava
kolem...

MUDr. Jan Cimický, CSc 

Každý čeká od nového roku hlavně pozi-
tivní události. Přeji všem občanským sdru-
žením dětí a mládeže splnění všech
přání a záměrů a hlavně aby jim vy-
drželo zapálení pro práci s dětmi
a mládeží.

Ing. Lotar Indruch
předseda ASK ČR
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TÉMA MĚSÍCE

No, asi zázrak. Nebo taky omyl, či snad výmluva – a nejzneužívanější
slovo v českém jazyce. Co už všechno lidé nesvedou na „lásku“! Jen
poslouchejte: „Miluji tě – musíš to pro mě udělat!“ Vždy2 je to vyděrač-
ství!“ „Miluji to – prostě to musím mít!“ To je zas špatně maskovaná
chamtivost. Lidé to dovedou tak důkladně zašmodrchat.
Začneme raději odjinud. Láska, to je třeba křepelka, která riskuje svůj
vlastní život, aby odvedla vetřelce od hnízda. Je to psí matka, která
jazykem hladí nemocné štěňátko. Je to starý hospodář, který s neko-
nečnou péčí vysazuje ovocné stromy, ač ví, že ovoce se nedožije. Láska, to
je život, který sám sebe zapomíná, překračuje se k druhému. Je to štěd-
rost života, který ze sebe rozdává. O lásce mohu mluvit tehdy, když již
nechci pro sebe, když to, co miluji, je pro mě důležitější.
A pak ještě něco: láska je také úcta k tomu druhému. Ten druhý je pro
mě tak důležitý, že se mu nevnucuji, že nežádám, jen dávám – a vděčně
přijímám. Tak to asi je: láska je štědrost – a zároveň úcta k svébytnosti
bližního.
Obtížné spojení, vystupovat ze sebe k druhému a zároveň se brzdit,
nepřeválcovat. Je to vůbec možné? Ano, ač asi jen tehdy, když se lidé
přestanou dívat jeden na druhého a zahledí se stejným směrem.
Totiž láska – to není něco hrozně chtít, nýbrž někomu, něčemu svůj život
zasvětit. Snad nejzákladněji, láska znamená milovat všechen život, vážit
si všeho života – a také být za něj vděčný.

Erazim Kohák

TTéémmaa mměěssííccee –– bbuuddoouuccnnoosstt
Na prahu nového tisíciletí se jistě každý z nás zamýšlí nad budoucností.
Svojí, svých blízkých, ale i své práce, svých zálib, svých svěřenců…
My, jako dobrovolní pracovníci nejrůznějších sdružení dětí a mládeže, se
zamýšlíme také nad tím, co čeká v budoucnu naše spolky, jestli zvítězí
lidskost a setkávání nebo technika. Každý z nás ve skrytu duše doufá, že
hrozby civilizace nepřerostou únosnou míru, že internet bude sloužit a ne
ovládat, že mladí lidé nepropadnou drogám, že svět nezničí nekontrolo-
vaná atomová energie, že lidstvo nevyhubí nemoc šílených krav nebo jiná
morová rána. Předchozí řádky možná neznějí právě optimisticky – ale
kdybychom nebyli optimisty, určitě bychom nedělali to, co pro nastupující
generace děláme. Ta přání, směřující k našim sdružením a k dětem,
najdete v anketách tohoto čísla Archy. A nejen ta – protože některé
závažné kroky nás čekají už v budoucnosti velice blízké. Třeba nová Zákon
o mládeži.
A na této stránce vám nabízíme několik témat k zamyšlení…

Káča

CCoo jjee lláásskkaa??

Všechno, co se odehrává na
školách všeho druhu, je podle
mého přesvědčení důležitější a pro
budoucnost více rozhodující než
veškerá činnost v továrnách,
podnicích a kancelářích. Co zde
bude zformováno nebo zdeformo-
váno, vzděláno nebo zanedbáno
– jsou lidé. Jedná–li se jen
o rozum, o plně nacpaný mozek,
pak se zde vyrábějí dokonalí roboti,
ale ne lidé. Školy a univerzity, kde
profesoři, učitelé a učitelky předá-
vají za peníze pouze určité speci-

ální znalosti, pracují na
duchovním bankrotu společnosti.
Vychovávat, to neznamená
pěstovat jenom mozek, ale vzdě-
lávat celého člověka, tedy také jeho
srdce a jeho charakter. Vychovávat
znamená: předávat z generace na
generaci duchovní hodnoty, které
dávají životu smysl a obsah.
Takové předávaní se neděje pouze
slovy, ale příkladem vlastního
života, čímž se právě ona slova
stávají jasnými a pochopitelnými.
Výchova je společný úkol rodičů,
školy, univerzit, tisku, rozhlasu,
televize, veřejného mínění.
Výchova: těžká odpovědnost.

Phil Bosmans

VVýýcchhoovvaa

JJssoouu ddvvaa mmoožžnnéé
zzppůůssoobbyy žžiivvoottaa
Děláš si řidičský průkaz.
Máš rád módní věci.
Učíš se cizím jazykům.
Vyznáš se v technických věcech.
Zaměstnáváš se vším možným.
A přece si jednoho dne uvědomíš:
Všechno ses naučil, 
jenom jedno ne – žít!

Prosadit se, udělat kariéru,
vydělat peníze, bavit se,
mít ze všeho prospěch,
toho všeho jsi už dosáhl,
zejména velkého majetku.
Jako by štěstí záviselo na bohat-
ství!
Lidé jsou jako dravá zvěř
v džungli.
Nikdy neustanou
v honbě za majetkem a požitkem,
za „chlebem a hrami“.
Myslí si, jak jsou svobodní,
zatím jsou pevně spoutáni řetězy
své nezkrotné chtivosti.

Jsou dva možné způsoby, jak žít:
ten jeden začíná sebeovládáním
a končí slavností.
Druhý začíná oslavováním
a končí:
kocovinou, bolestí hlavy, nemocí,
frustracemi a neurózami všeho
druhu.

Dopisy, které dostávám,
telefonáty, rozhovory s lidmi
mne přenášejí do jakési džungle,
kde se lidé navzájem ponižují,
trýzní
a přivádějí k zoufalství.
Triumfují zde nelidské instinkty –
chtivost, sobectví, 
zneužívání moci,
pudovost, pokrytectví, násilí…
Když pak sedím nad tolika obětmi
tohoto špatného stavu, 
nad tolika osudy lidí,
kteří jsou na konci svých sil
a chtějí skoncovat se životem,
pak bych chtěl volat
do této nelidské džungle:

Zpátky, lidé!
Zpět k prostému životu,
zpět k obyčejným věcem v životě!
Zpět k dobru a přátelství,
ke spokojenosti!

Phil Bosmans
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ANKETA DTA

Dětská tisková agentura (DTA) oslovila některé
osobnosti především naší kultury s otázkou, co
přejí dětem do nového tisíciletí. Zde jsou jejich
odpovědi:

MUDr. Jan Cimický, CSc 
(primář Centra duševní pohody Modrá laguna)
Upřímně bych si přál, tedy i dětem, aby právě jim
vydržela fantazie a chu2 zvídat a hledat něco nového,
aby jim nic nepřipadalo zbytečné a nikdy se nenudily!
Nuda je jen výraz bezradnosti. Takže jim přeju hodně
energie, až z toho dospělým půjde hlava kolem, akti-
vitu něco osobně dělat, podnikat, zkoušet, prostě
nečekat, až někdo něco nabídne a předloží. A já si
dokonce myslím, že od toho je odvislý celý pokrok
našeho světa. A ještě něco: aby si nezapomněly děti
jen tak hrát, navzdory počítačům, internetu
a mobilu...

Petr Jančařík 
(moderátor)
Já přeju dětem, aby, až to bude možné, se co nejdříve
odpoutaly od rodičů a začaly svůj vlastní život, do
kterého jim rodiče nebudou mluvit. Já to znám
z osobní zkušenosti. Nebyl jsem tolerantním otcem,
když mi děti oznámily, že už mají svůj život a svůj
domov. Takže vlastně přeji dětem, aby pro ně měli
rodiče pochopení, byli pro ně oporou a zároveň jim
umožnili postavit se na vlastní nohy.

Monika Absolonová 
(zpěvačka a herečka)
Já bych dětem moc přála, aby byly pořád š2astné.
Měly by vědět, že vždycky se najde důvod, proč být
š2astný. Já teD pravidelně jezdím do dětského domova
Slon v Prešově. Tam jsou děti, které nemají rodiče
a i v takovém případě je možné být š2astný. Ony ty
děti z Dětského domova jsou hodně nedůvěřivé.
Například mi nevěřily, že se za nimi vždycky, když
budu na Slovensku, přijedu podívat. Tak jsem se se
dvěma kluky vsadila o stovku, že přijedu, ale oni za to
nesmí ve škole dostat žádnou pětku. Jsem zvědavá,
jestli slib dodrželi, jedu tam v únoru. Ale ještě k tomu
přání. Taky bych dětem přála, aby vždycky měly
někoho, na koho se mohou stoprocentně spolehnout.

Markéta Zinnerová 
(spisovatelka)
Přeju vám děti, a2 na vás dospělí nekašlou, a2 si nene-
cháte líbit šikanu, pokud k ní dojde, a2 máte mít koho
rády a a2 je hodně těch, kteří vás mají rádi.

Jan Čenský 
(herec a moderátor)
Já přeji dětem, aby se jim splnila všechna přání, i ta
nejtajnější. A pokud se to nestane, tak by měly celý
rok dělat všechno pro to, aby se jim to splnilo v roce
následujícím.

Štěpán Rak 
(kytarový virtuos)
Já chci popřát nám všem, protože jak řekl Jan Ámos
Komenský – všichni na jednom jevišti velikého světa
stojíme a cokoliv se tu koná, všech se týče – takže
přeji všem, aby ta jiskřička Vánoc v nás, ten paprsek
sluneční, který v nás všech dříme, aby v nás svítil

a hřál především na cestu těm druhým, kteří to potře-
bují. Čím víc budeme dávat, tím víc dostaneme.

Mgr. Eduard Zeman 
(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
Tři věci. Za prvé – aby svět byl přívětivějším místem,
zejména pro ně. Za druhé – aby škola byla dílnou
poznání, otevírající brány světa. Za třetí - aby děti
měly šanci najít si v životě své místo, nejen jako dobře
placení odborníci (což jim samozřejmě přeji také), ale
hlavně jako lidé, spokojení se svým životem.

RNDr. Miloš Kužvart
(ministr životního prostředí ČR)
Přál bych odpovědnější politiky, kteří mají možnost
rozhodovat o životním prostředí. Ani na světové úrovni
to nevypadá zrovna růžově. Před pár týdny zkracho-
vala konference o změně globálního klimatu v Haagu.
To není dobrý signál. Jedná se právě o budoucí gene-
race. Takže dětem přeji odpovědnější politiky.

Martin Klásek
(herec, který propůjčuje hlas Spejblovi a Hurvínkovi)
Do příštího tisíciletí, vlastně třetího, bych všem dětem
popřál samozřejmě pevné zdraví, protože to je vždycky
potřeba a hodně úspěchů s učením (blíží se nám
přece konec prvního pololetí).

Hurvínek
No já přeji dětem, aby se pořád smály, protože jsem se
dozvěděl, že smích je velmi zdravý. Vám všem, člobr-
dící, přeji, abyste se pořád jenom smáli. Cha chá. 

Spejbl
Ano, ano, správně to říkáš, Hurvínku, protože jak
víme od doktorů, smích vytváří v těle látku endorfin,
což je vlastně droga, která nás povzbuzuje a je
nesmírně zdravá.

Standa Lehký 
(herec divadla ABC)
A2 všem dětem světa svítí sluníčko.

VVššeemm dděětteemm ddoo nnoovvééhhoo ttiissíícciilleettíí

To jsem rád, že sis našel kamaráda z Marsu.. Tak jen
si spolu hezky hrajte. 
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NOVÍ ČLENOVÉ ČRDM

Royal Rangers v ČR je mezinárodní křes?anská organizace pro děti
a mládež školního věku. Cílem je aktivně se podílet na výchově mladé
generace ve všech oblastech života, tj. fyzické, duševní, duchovní a soci-
ální. Připravený program pro čtyři věkové skupiny se snaží kromě výuky
takových témat jako táboření, příroda, bezpečnost a mezilidské vztahy
také pomoci mladému člověku objevovat své přirozené nadání, rozvíjet je,
najít pro ně uplatnění. Proto je kladen veliký důraz na individuální přístup.
Nezapomínáme ani na úzkou spolupráci se školou a hlavně s rodiči. 
Původní program vznikl v šedesátých létech v USA jako prevence
a ochrana mladé generace před negativními vlivy jako jsou drogy, alkoho-
lismus, rasizmus, atd. Dnes Royal Rangers pracuje téměř ve všech zemích
Evropy.
Charakter práce snad nejlépe vystihuje naše zlaté pravidlo, které zní:
„Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně.“

Azimut je občanské sdružení dětí a mládeže působící v Budějovické
oblasti.
Sdružuje zájemce o netradiční formy pobytu v přírodě.
To jsou různé, zpravidla poněkud drsnější akce, jako například Přežít,
Noční výsadek, Rafting, zimní horské přechody, orientační běh neobvy-
klých forem, vodácké sjezdy řek, horolezectví, ale i různé masové hry.
Část členů se schází v pravidelné činnosti, část je spíše zaměřena na
samotné akce. Nezanedbatelnou část členstva tvoří i organizační týmy těch
akcí, které přesahují rámec sdružení a mnohdy i oblasti.
Za dosud nejvydařenější akci považuje sdružení Azimut před nedávnem
skončenou CVVZ 2000.

Vznikl 20. listopadu 2000 vyčleněním z Ostravské Ligy lesní moudrosti
dětí a mládeže.
Jsme sdružením celoročně pracujícím s dětmi a mládeží v kmenech
a klubech. Kromě pravidelné klubové činnosti (schůzky, tábory, zkoušky),
se zabýváme i indiánským folklórem zkoušky, ekologickou činností
(brigády, sběry), akcemi pro rodiny s dětmi.
Není nám lhostejné, co dělají neorganizované děti a mládež a proto pro
příští rok opět připravujeme akce i pro veřejnost (minihokejbalová liga,
tradiční dětské dny, víkendové a prázdninové pobyty pro děti ze sociálně
slabých rodin, turistické akce a jiné). Jsme spolupořadateli akce
„Bambiriáda 2001“ v Ostravě.
K dnešnímu dni 12.12. 2000 máme prozatím působnost v okresech
Ostrava a Karviná. Pravidelně pracuje 5 kmenů a 2 kluby (kytara, indi-
ánský folklór)
Počet členů 87, z toho 53 do 15 let.
V příštím roce očekáváme nárůst čl. základny z dalších okresů (Frýdek. –
Místek, Bruntál a Opava).

Zeměpisná společnost „Morava" je nezávislá dobrovolná dětská turisticko-
vlastivědná organizace se sídlem v Brně, sdružuje v současnosti na 80
dětí ve věku 9 -18 let a jejich vedoucí. ZS Morava vznikla v roce 1971
oddělením od ZS Po cestách vlasti, která funguje dodnes pod Pionýrem
a sídlí v CVČ Lužánky v Brně. V roce 1990 se ZS Morava osamostatnila
a dodnes působí jako nezávislá dětská organizace na území města Brna.
Páteří zeměpisné společnosti jsou tři vlastivědné oddíly, které se věnují
terénnímu výzkumu v oblastech živé, neživé přírody a kulturní historie
v rámci České republiky. Hlavní činnost ZS Morava je zaměřena na turis-
tiku, sport a hry. Pořádáme pro naše členy letní i zimní tábory – tzv. expe-
dice, a několikrát během roku vícedenní pochody. Naši činnost prezentu-
jeme každoroční podzimní výstavou u nás v Klubovně – na Palubě. Máme
internetové stránky na www.zsmorava.adam.cz. Někteří nás znají
z brněnské Bambiriády.
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Royal Rangers v ČR
Oldřichovice 328
739 61 Třinec 1
Tel. 0659/324 280
E – mail: rrvcr.pw@worldonline.cz

Azimut
Dr. E. Beneše 5
370 06 České Budějovice
Tel. 038/741 32 92
E – mail:  viking01@volny.cz

S. K. a K. S. Dakota
Samostatný kmenový a klubový
svaz Dakota
kontakt: Hana Revajová, 
J. Maluchy 36/4, 
700 30 Ostrava - Dubina, tel.
069/672 34 17,
email:SkaKsDakota@atlas.cz

Morava – Geografic society
Pekárenská 4a
602 00 Brno
tel.: 05/75 85 05
ZS.morava@post.cz

PPřřeeddssttaavvuujjeemmee nnoovvéé ččlleennyy ČČRRDDMM
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NAŠE ANKETA 1

Každý čeká od nového roku hlavně pozitivní události.
Přeji všem občanským sdružením dětí a mládeže
splnění všech přání a záměrů a hlavně aby jim vydr-
želo zapálení pro práci s dětmi a mládeží. Snad
přijdou lepší časy.

Ing. Lotar Indruch
předseda ASK ČR

Přeji, aby i v této uspěchané době, kdy vedoucí
různých oddílů či organizací této činnosti věnují svůj
veškerý volný čas – aby se jim dostalo většího pocho-
pení u orgánů komunálních krajů a aby se zlepšila
komunikace mezi nimi.

Zdeněk Pšenica 
Folklorní sdružení ČR, místopředseda ČRDM 

SHM přeji, aby jeho nástup a růst v posledních něko-
lika letech pokračoval stejným tempem. Aby celé sdru-
žení pracovalo, fungovalo a přinášelo všem svým
členům nejen zábavu a radost při trávení volného
času, ale zejména formaci po duchovní stránce, které
se tolik v dnešní době nedostává. A dále SHM přeji,
aby naše sdružení tvořilo nedílnou součást občanské
společnosti, kterou se všichni v tomto státě již několik
let snažíme budovat.

A co přeji ostatním sdružením? No přeci to samé
a ještě něco navíc – aby dokázala vytvořit jednotnou
platformu pro vzájemnou spolupráci.

Mgr. Lukáš Zrzavý,
předseda Selesiánského hnutí mládeže

Sdružením dětí a mládeže přeji jednak aby se nebála
– ta sdružení – budoucnosti. Děti se zase tak moc
nemění, stále je možno je oslovit dobrodružstvím,
stále si chtějí hrát... A dál bych sdružením přál, aby
se nebála ani minulosti. Často zjistíme, že to, co
mylně považujeme za charakteristické pro naše sdru-
žení, má základ v dobách největšího rozmachu,
a naopak, to, co se nám jeví jako příliš moderní a pro
identitu sdružení až nebezpečné, bylo vcelku běžné
v jeho prvopočátcích. 

Konkrétně Junáku bych přál, aby se nebál hledat
nové vedoucí mezi neskauty, vždy2 právě velký
rozmach skautingu po 1. světové válce byl dán tím, že
pro vedení a zakládání nových oddílů byli tehdy získá-
váni lidé, kteří se skautingem neměli žádné zkuše-
nosti. A díky jejich zkušenostem, které si s sebou
přinesli, vtiskli našemu skautskému hnutí naprosto
jedinečnou podobu.

Marek Bárta, 
Junák, redaktor časopisu Skauting

Přeji do třetího tisíciletí nejen našemu sdružení
a zejména jeho dětičkám, ale i všem ostatním, aby vše
nové, co přijde, bylo nej... Za ty tečky nech2 si každý
doplní dle své libosti, nebo2 každý sám strůjcem svého
štěstí.
Ale protože mám ve vánočním čase náladu i na trochu
nostalgie, zkusím to třeba takto. Všem lidičkám na
celém světě přeji do třetího tisíciletí, aby se jednou
vyplnila velmi odvážná a krásná myšlenka pana A.
Schweitzera :

„Kdyby lidé v dospělosti byli těmi, kým toužili být ve
čtrnácti, byl by svět zcela jiný.“ 
Monika Němečková, zástupce ČHNS
Sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezska

Všem sdružením přeji, aby byl pro ně nejen příští rok,
ale celé tisíciletí úspěšnější, než to letošní. Celému
neziskovému sektoru přeji, aby se stal opravdovým
partnerem veřejné sféry a podnikatelského sektoru.

Roman Málek,
jednatel o. s. Altus

Více otevřenosti (vůči ostatním u nás i v zahraničí).
A samozřejmě úspěchy v činnosti pro svěřené děti
a mládež.
Všem organizacím dětí a mládeže v České republice
pak přeji, aby konečně získala odpovídající zastoupení
v zahraničí – hlavně v Evropském fóru mládeže.

Pavel Tratina,
Junák

Abychom se chovali podle hesla „radujte se a množte
se“ a nikoliv podle hesla „perte se a žerte se“.

Vladimír Kubát,
Náčelník sdružení Azimut

PPřřáánníí ddoo 33.. ttiissíícciilleettíí

Ze zahraničního humoru
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To, že má váš hospodář na táboře počítač, mě tak
neudivuje, ale překvapuje mě, že ho má na propan-
butan...
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Z NAŠICH SDRUŽENÍ

Tuto akci, které jsme říkali „28. říjen“ jsme nejdřív
dělali v rámci skautské činnosti v našem areálu na
Slávkově Hůrce k připomenutí 28. 10. jako státního
svátku Československa, ale časem se rozrostla na širší
okruh lidí i mimo skauty. Motivem těchto setkání byly
výtvarné aktivity v přírodě za použití přírodních mate-
riálů, inspirované výtvarným uměním Land Art. To je
výtvarný směr, který vznikl v Americe 70. let, když se
umělci rozhodli opustit snobské galerie a vydali se
přímo do přírody tvořit z přirozených materiálů své
sochy – instalace, které se postupem času rozpadly,
takže nezatěžovaly prostředí, ze kterého vzešly. 
Minulý rok se odehrál zlom v této naší činnosti,
protože několik z nás zrealizovalo v rámci setkání
výstavu svých výtvarných děl v Chrudimi. Během
jejího trvání vznikla myšlenka uspořádat v říjnu
tohoto roku festival neziskových organizací. Byl
nazván Labyrint světa a ráj srdce podle Komenského
knihy. Na toto setkání přijeli 13. – 15. 10. 2000
do Chrudimi mladí lidé, přátelé z neziskovek, kteří se
chtěli seznámit s návrhem rekonstrukce Michaelského
parku v Chrudimi a v sobotu pomoci s tvorbou insta-
lace „Labyrint“ na zahradě Vodních zdrojů. Tam se
večer odehrál happening – divadelně-taneční
amatérské představení formace Avisis, a po něm začal
ples na zahájení festivalu. Na letošní Labyrint se sjelo
na 300 účastníků. Podařilo se tak vytvořit akci pro
mladé lidi z různých organizací a občanských sdru-
žení nejen našeho regionu, kteří si chtějí svou celo-
roční činnost zpestřit o takovouto aktivitu nebo se
k ní i aktivně připojit svými schopnostmi.

Jan Vyškovský, o.s. Altus Chrudim 
a Roverský kmen Slatiňany

Festival neziskových organizací
Občanské sdružení Altus, člen České rady dětí
a mládeže, je malé občanské sdružení, které vzniklo
před rokem a dalo si do vínku motto: „Život se neměří
na dny, ale na skutky“. Sídlí v Chrudimi a za svůj
největší úkol si dalo propagaci neziskových organizací.
A od toho se odvíjí i jeho činnost. 
S myšlenkou festivalu přišel náš kamarád a dnes již
člen Jan Vyškovský, výtvarník a designér. Původně se
mělo jednat o věc podstatně menší, ale ta nakonec
přerostla v opravdu velký festival, který Chrudim ještě
nezažila. Do festivalu se zapojilo dvacet sedm spolků,
organizací a církví. 

Akce pro všechny
Jak název sám název festivalu napovídá, Labyrint
světa a ráj srdce, snažili jsme se každému nabídnout
něco. O to, že pestrost v neziskových organizací
skutečně je, svědčí i fakt o rozmanitosti akcí.
Z činnosti ochránců přírody, přes junáky, tanečníky,
hudebníky až po věřící si během festivalu mohl vybrat
opravdu každý.  Účast na akcích byla dost kolísavá,

ale jistě jen proto, že takový festival v Chrudimi byl
poprvé. Vše mělo ovšem své klady. Když byla malá
účast, tak na druhou stranu byla vyvážena něčím
nečekaným – krásným příkladem byla ekumenická
mše čtyř církví, kterou navštívili i občané z našeho
partnerského holandského města Ede.

Mama klub slavil své narozeniny
Chrudimský Mama klub slavil své první narozeniny.
Dokonce se dostavil i patron Mama klubu Martin
Dejdar se svou manželkou a synem Matýskem. Toto
sdružení nabízí využití času maminkám a jejich
dětem. 

Prezentace akce v médiích
Samozřejmě byly i nejrůznější potíže, ale co se nám
povedlo, stojí určitě za zmínku. Každý den byly aktua-
lizovány festivalové stránky http://altus.adam.cz,
které můžete ještě nyní navštívit i vy. Podařilo se nám
psát nejenom články, Oslovili jsme různé firmy
a ozvala se nám firma SunNet s.r.o., a její zástupce
Ing. Jiří Licek navštívil téměř každou akci, fotografoval
a ihned dával snímky na Internet. Takže zhruba tři
hodiny po akci bylo možno shlédnout záběry na
našich stránkách. Druhým významným krokem bylo
umístění akcí na Teletextu TV Prima, což bylo možné
díky informacím, které nám zasílá ČRDM. Tiskových
článků bylo dokonce třicet, jeden televizní vstup
a nějaká ta prezentace byla i v rádiu. 

Roman Málek, o.s. Altus

CCoo jjee ttoo YYmmkkáárriiuumm
Ymkárium nabízí otevřený prostor pro trávení volného
času. Je určeno především mladým lidem ve věku 10
– 25 let. Naleznete zde příležitosti k zapojení se do
hudebních, výtvarných, sportovních programů, jedno-
rázových happeningů, besed a dalších programů.
Ymkárium je součástí sdružení YMCA Praha.

Jak vzniklo 
Ymkárium vznikalo v období září 1999 – únor 2000
přestavbou z bývalého hospodářského pavilonu
školky. Stalo se tak díky vydatné brigádnické pomoci
šedesáti dobrovolníků – mladých lidí, finanční
podpoře Magistrátu hl. m. Prahy a vstřícnosti pronají-
matele objektu, Křes2anského centra.

LLaabbyyrriinntt ssvvěěttaa aa rráájj ssrrddccee
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Z NAŠICH SDRUŽENÍ / NABÍDKA

AAddooppttuujjttee ssttrroomm!!
Nadace Partnerství již od roku
1991 podporuje nejrůznější aktivity
neziskových organizací snažících se
zlepšovat životní prostředí v České
republice. V únoru 2000 rozšířila
svoje aktivity i na podporu vysazo-
vání stromů. Nadace vychází
z přesvědčení o nenahraditelnosti
stromů pro uchování stabilního
klimatu planety a kvalitního život-
ního prostředí.
Nepostradatelnost stromů si asi
nejvíce uvědomujeme ve městech,
kde by život bez nich byl nesnesi-
telný. Ovšem i stromy podél cest či
na horských hřebenech mají svůj
nezastupitelný význam. Asi každý
ví, že stromy odebírají ze vzduchu
oxid uhličitý a produkují kyslík -
průměrný strom spotřebuje za svůj
život 24 milionů m3 oxidu uhliči-
tého, který se spolupodílí na
globálním oteplování atmosféry, na
takzvaném skleníkovém efektu.
Stromy jsou také důležitými regu-
látory teploty a klimatu - jeden

hektar lesa odpaří za hodinu až
350 litrů vody, čímž se v létě může
snížit teplota i o několik stupňů.
Nesmíme zapomenout na schop-
nost zachycovat prach a mikroor-
ganismy. Stromy účinně zpomalují
odtok vody z krajiny - tím snižují
riziko povodní. Výčet všech funkcí
stromů a lesů by byl asi neko-
nečný...
Ve svém programu „Strom života“
proto nadace podporuje výsadbu
jak v městské zástavbě, tak
v krajině a na horách.
V podzimním grantovém kole bylo
podpořeno devatenáct projektů
různých neziskových organizací.
Jejich zásluhou byly zasazeny
tisíce mladých stromů po celé
České republice. Důležitým
aspektem těchto výsadeb bylo
i zapojení široké veřejnosti.
Výsadba často probíhala jako
společenská událost pro všechny
členy místní komunity, od dětí po
seniory. Společnými akcemi se tak
posiluje i soudržnost lidí.
Peníze rozdělované jednotlivým
projektům nadace získává z veřejné
sbírky „Adoptujte strom!“ (číslo
účtu: 152343168/5100, v.s 993).

Každý, kdo přispěje na výsadbu
stromů částkou alespoň 200 Kč,
obdrží originální certifikát o adopci
stromu. Tato částka pokryje
náklady na vypěstování
a následnou péči o jeden strom do
věku, kdy již bude soběstačný.
Jména dárců jsou pak zveřejněna
na internetu a v dalších materiá-
lech nadace i podpořených organi-
zací.
Žádost o grant v programu Strom
života si mohou podat neziskové
organizace s právní subjektivitou.
Maximální výše podpory je 20 000
Kč. Další informace o programu
získáte na internetové stránce
www.stromzivota.cz nebo přímo
v nadaci.
Záleží-li vám na zdraví našeho
životního prostředí (a tedy i na
vlastním zdraví), zapojte se do
programu Strom života. Připravte
projekt na jarní výsadbu, adoptujte
strom, či zorganizujte sbírku ve
svém okolí! Koneckonců, děláte to
pro sebe a své bližní.

Stanislav Kutáček, 
Nadace Partnertsví, Panská 7, 

602 00 Brno, tel.: 05/42218350

1100.. SSttřřeeddooeevvrrooppsskkýý vveelleettrrhh cceessttoovvnnííhhoo rruucchhuu HHoolliiddaayy WWoorrlldd 
KKaamm nnaa ddoovvoolleennoouu??
Přij<te navštívit jubilejní ročník nejvýznamnějšího Středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World, který se uskuteční 8. - 11. února 2001. Již podesáté
budete mít možnost načerpat inspiraci pro vaši dovolenou snů, a@ se ji rozhodnete strávit v Čechách nebo si vyberete z nabídky více než 70 zemí světa. Vedle sebe se
budou prezentovat národní turistické centrály, turistické regiony České republiky, domácí a zahraniční touroperátoři, cestovní kanceláře, lázně, hotely, dopravní společnosti
a mnoho jiných. Veletrh je pro vás jedinečnou příležitostí, a@ se již poohlížíte po exkluzivní dovolené, nebo budete chtít strávit dovolenou na vlastní pěst. Stejně jako
v loňském roce pro vás připravujeme Velkou hru Holiday World, které se může zúčastnit každý návštěvník veletrhu. Tato soutěž bude probíhat v sobotu a v neděli a ve
hře je mnoho zajímavých cen včetně exkluzivní dovolené. V Kongresovém centru máme pro vás připravený zajímavý doprovodný program, který zahrnuje poutavé besedy
se známými cestovateli, promítání nejrůznějších cestopisů a mnoho dalších akcí.
OOtteevvíírraaccíí hhooddiinnyy::
čtvrtek 8. 2. a pátek 9. 2. (pouze pro odborníky) 10.00-18.00 hod.
sobota 10. 2. a neděle 11. 2. (pro veřejnost) 9.00-18.00 hod.
CCeennyy vvssttuuppnnééhhoo::
100 Kč – pro dospělé návštěvníky
50 Kč – pro studenty, vojáky do hodnosti četaře, důchodce, děti a mládež do 18 let, invalidy
200 Kč – pro rodinu (2 dospělí + 2 děti a mládež do 18 let)

Co Ymkárium nabízí
Otevřený prostor v pondělí 16:00 – 17:00, úterý
16:00 – 19:00, ve středu 16:00 – 18:00 se zaměřením
na výtvarnou tvorbu a ve čtvrtek 14:30 – 17:00, kde je
možno posedět, uvařit čaj, hrát hry, číst si, psát
úkoly, povídat s kamarády a zahrát si fotbálek nebo
šipky.
TenSing – hudebně-kreativní program pro mládež ve
věku 13 – 19 let, zahrnující amatérský sborový zpěv,
divadlo, tanec, kapelu, zamyšlení a hry, otevřený všem

bez ohledu na hudební um a nadání.
Činnost nabízejí dvě skupiny: TenSing Companie –
pondělí 17:00 – 19:00, a TenSing Praha  – ve čtvrtek
17:00 – 19:00, na něj pak navazuje večerní posezení
pro každého – YmpoTens
Pseudočajovnu můžete navštívit vždy ve středu od
18:00 do 20:00.
Ymkárium najdete na adrese: Modletická 1401,
Praha 11 - Opatov (spojení: metro C - Opatov,
autobus 212 nebo 213, zast. Ke Kateřinkám)

Leckteré sdružení dětí a mládeže se podílí na výsadbě stromků, pořádá lesní brigády, stará se o veřejnou zeleň,
nebo sází Stromy republiky k památným výročím. Málokdo však ví, že na podporu této činnosti je možno žádat
o finanční pomoc, anebo naopak – na tuto činnost přispět. Stromy jistě patří k bohatství, které budeme chtít
uchovat pro příští generace v nadcházejícím tisíciletí. A proto:

88.. - 1111.. úúnnoorraa 22000011,, VVýýssttaavviiššttěě PPrraahhaa
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CO NÁS PÁLÍ A CO SE CHYSTÁ

Jedna z věcí, které rozhodují o budoucnosti a které
nás všechny mohou pálit, jsou podmínky pro život
dětí a mládeže. A7 již ve zcela obecné rovině, nebo
jako předpoklady pro naši práci.
Vzhledem k tomu, že žijeme v právním státě, mají
pravidla života společnosti (právní normy) výjimečné
postavení. Právě proto nás nemůže nechat v klidu
situace, kdy se vytváří zákon o dětech a mládeži
a bude se rozhodovat o tom, jaký nakonec bude.
Pionýr má ve svém programu nedvojsmyslně zakotven
princip výchovy k aktivnímu občanství – proto  je zájem
o přípravu zmiňovaného zákona možná hlubší
a rozhodně ne formální.

Na jaře tohoto roku se zrodil projekt Pionýra směřující
k diskusi v této věci. Okresní organizace „vyslaly“
svoje delegáty (členy sdružení od 15ti do 20 roků
z celé ČR) - ti se nejprve korespondenčním způsobem,
později při osobním setkání, zabývali řadou podnětů
ze zahraničí i z tuzemských podkladů – materiály z 1.
poloviny 90. let. Za základ jim sloužily materiály
o obsahu právního zabezpečení záležitostí dětí
a mládeže v zemích Evropy (Belgie, Finsko, Itálie,
Nizozemí, Rakousko, Španělsko, Velká Británie
i dalších) i v zámoří (Kanada) nebo přístup MŠMT či
skupin poslanců Parlamentu ČR k přípravě zákona
o mládeži.
V přípravě se jako dominantní ukázaly tyto jevy:
- působení hromadných sdělovacích prostředků;
- dětská práce;
- volný čas (a řada jevů s tím související – mimo jiné

postavení dobrovolníka;
- snížení hranice trestní odpovědnosti;
- situace ve škole – mimo jiné práce učitelů, šikana.
Vyvrcholení této etapy projektu se uskutečnilo v pátek
3. listopadu 2000 v prostorách Senátu Parlamentu
ČR, kde proběhla „parlamentní rozprava“. Stěžejním
tématem bylo jednání o námětech pro připravovaný
zákon o dětech a mládeži, jeho významu a obsahu
z pohledu mladých lidí. Řeč byla především o věcech,
které se týkají mladých lidí ve vztahu k státní správě
a samosprávě, rodičům, školám, médiím, problema-
tice sociálně patologických jevů a významu práce
dobrovolníků ve sdružení dětí a mládeže.
Jednání se jako hosté zúčastnili: Mgr. Jaroslav Tuček,
z MŠMT, PhDr. Václav Appl, z Ministerstva kultury,
pplk. JUDr. Petr Želásko, z Policejního prezidia
ČR (kriminální služba se specializací na problematiku
dětí a mládeže) a Mgr. Antonín Bůžek, Ph.D.,
z Pedagogické fakulty UP Olomouc – kteří zasvěceně
a přece srozumitelně vysvětlili souvislosti k výše
uvedeným tématům. Debata,  zpočátku poněkud ostý-
chavá, se pak rozproudila i během přestávek a náhle
se ukázalo, že původně vymezený čas bude stačit „jen
tak tak„. Návrhová skupina připravila závěry, kolem
nichž se před jejich schválením ještě strhla živá
diskuse, přijata byla též tisková zpráva. Účastníci
požádali představitele sdružení Pionýr, aby přijaté
usnesení bylo předáno zpracovateli zákona
– Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Irena

SCHVÁLENÉ ZÁVĚRY:

1. Školská  zařízení
Zakotvit i v zákonu o mládeži povinnost škol podílet se
na mimoškolní výchově dětí a mládeže a zpřístupnit
vybrané prostory školy. Zajistit a zlepšit možnost
přístupu dětí a mládeže k psychologům a poradcům.
2. Zaměstnávání  dětí
Uvažovat o definici, která by stanovila podmínky využí-
vání dětí rodinnými příslušníky, a to především v jejich
podnikatelských aktivitách. Případně zabezpečit
v rámci zákona právo dětí na volný čas a vzdělání
a zabezpečit tak dodržování Úmluvy o právech dítěte.
3. Práva  a zákazy
Zákon nesmí zapomenout na přiměřenou kategorizaci
věkových hranic a k nim stanovit práva a zákazy pro
děti a mládež. Nezapomínat  v rámci represivních opat-
ření na postih dospělých osob, které  zákazy porušují.
4. Snížení  trestní  odpovědnosti
Navrhujeme snížení hranice trestní odpovědnosti dětí
a mládeže.
5. Dobrovolník  a jejich  uvolňování 
Zakotvit v zákonu o mládeži pevné místo dobrovolníka
– mladého člověka i pracujícího s dětmi a mládeží
a jeho přesné zařazení v občanské společnosti.
Zabývat se problémem jejich uvolňování na akce
s dětmi a mládeží, a to nejen na letní tábory. 
6. Kvalifikace
Pracovník s dětmi musí mít odpovídající kvalifikaci – její
základní vymezení stanovit v zákoně.
7. Prostory  pro  volnočasovou  činnost.
Vyjádřit v zákonu o mládeži podporu poskytovatelům
prostorů pro organizování volnočasových aktivit dětí
a mládeže. (Za tímto účelem je případně zvýhodnit.)
8. Samospráva  a státní  správa
Plně využívat možností, které dává demokratická
společnost a účastnit se na státní správě a samos-
právě. Hlavně se zabývat možností ustavovat komise
složené z odborníků, tedy i ze zástupců mládeže
a pracovníků s dětmi a mládeží jako poradních orgánů
na všech úrovních.
9. Národnostní  menšiny
Navrhujeme v rámci zákona zabývat se postavením
dětí a mládeže z národnostních menšin tak, aby byly
vytvořeny podmínky pro rozvoj jejich aktivit a výraz-
nější prezentaci.

KK ppřřiipprraavvoovvaannéémmuu ZZáákkoonnuu oo mmllááddeežžii

Součástí závěrů je také i výzva, aby i ostatní
sdružení dětí a mládeže:
- vyjádřila podporu přípravě zákona o dětech

a mládeži;
- své podněty zaslala na Českou radu dětí

a mládeže a Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy – odboru pro mládež;

- o svých  připomínkách, námětech a podnětech
pro další práci soustavně informovala MŠMT
a dále poslance a senátory jednotlivých voleb-
ních obvodů, včetně osobního kontaktu;

- snažila se medializovat tyto aktivity v regionál-
ních denících, zpravodajích, rádiích.

73  zástupců  z celé  ČR
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NAŠE ANKETA 2

Zeptali jsme se představitelů různých sdružení,
jaké kladné a jaké záporné perspektivy vidí
v nejbližší budoucnosti sdružení dětí a mládeže: 

Mládežnická scéna se pomalými krůčky začíná blížit
tomu co známe z vyspělých evropských států, kde
zkušenosti v této oblasti nebyly ničím dlouhodobě
narušeny a zpřetrhány. To je asi to, o co dnes všichni
usilujeme a jsem přesvědčen o tom, že třetí tisíciletí je
dost dlouhé na to, abychom tohoto cíle dosáhli. Pevně
věřím, že na to nebudeme čekat desítky let, ale že to
bude na jeho samém začátku.

Někdy mě trochu děsí představa toho, že všichni
v třetím tisíciletí usedneme ke svým počítačům,
spojíme se přes internet a pak se už nikdy nebudeme
scházet a prožívat společné chvíle tak, jak je známe
dnes z našich sdružení (z kroužků, táborů). Tento
fenomén by mohl definitivně zahubit mládežnická
občanská sdružení. Ale pevně věřím v to, že v každém
dítěti – ale i v dospělém člověku – je tak silná touha
po společenství, že právě naopak v moderním
světě plném komunikace budeme všichni ve svém
volném čase vyhledávat občanská sdružení. A v tom
vidím dnes veliký úkol pro naše sdružení, abychom
se připravili na požadavky této nové generace.
Abychom je dokázali pochopit a zaujmout naší
činností, která bude muset být zcela určitě jiná než je
dnes a než byla například za první republiky. Každá
doba má svá specifika a ta, která je dnes před námi
– třetí tisíciletí – nebude v tomto směru žádnou
výjimkou. Vzhůru do třetího tisíciletí, určitě to bude
stát za to.  

Mgr. Lukáš Zrzavý,
předseda Selesiánského  hnutí mládeže

Nic není úplně černé ani zcela bílé. Proto spíš uvádím
oblasti, ve kterých jsou naše společné šance a rizika.
Jednak je to vzájemná spolupráce mezi sdruženími,
která by byla založená v první řadě na vzájemném
poznávání se a odbourávání předsudků. S tím ovšem
souvisí i vyrovnání se s historií jak uvnitř sdružení,
tak i ve vztahu ke sdružením jiným (například
vzájemné vztahy mezi Junákem a Pionýrem jsou do
značné míry zatíženy a určovány právě jejich historií).
Někde se docela dobře daří spolupráci oddílů, určitou
nadějí je i tradiční CVVZ – Celostátní velká výměna
zkušeností, nicméně pokud se nebude dařit spolu-
práce na úrovni oddílů, bude spolupráce na úrovni
ústředí jen papírová.
Samozřejmě pro všechna sdružení je klíčová činnost
oddílů – tam v prvé řadě záleží na tom, bude-li to
výchova nebo vata pro volný čas. Obávám se však, že
dost dobře neznáme skutečné potřeby současných
dětí a mládeže. Bylo by proto dobré, kdyby se sdru-
žení dohodla a společně zadala sociologický průzkum
potřeb a zájmů dětí a mládeže. Snad by také pomohla
užší spolupráce s IDM a vysokými školami. 

Marek Bárta,
Junák, redaktor časopisu Skauting

Klady a zápory v novém tisíciletí? Kéž by jen klady!
Vznik nových regionů a tím možná prohloubená
spolupráce mezi sdruženími, vzájemné poznání.
Nedostatek finančních prostředků na zaplacení vzdě-
lávacích kurzů pro malá sdružení, která nejsou členy
velkých organizaci. To se netýká našeho sdružení, ale
našich přátel ano. Nová "pravidla z Prahy" vyžadují,
aby vedoucí měli kvalifikaci, ale kde na to mají malá
drobná vesnická sdružení vzít, to už nikdo nepoví.

Roman Málek, 
jednatel o. s. Altus

Budoucnost?
Krajští hejtmané nás houpou na kolenou, hýčkají
dotacemi, podstrkují tábořiště, ohýbají vyhlášky.... no
zkrátka těžká pohoda.
Nebo ne? Vladimír Kubát,

náčelník sdružení Azimut

Jak vidím budoucnost?
V současné době čím dál lépe. Vážně. ČRDM má už
nezpochybnitelné renomé v rámci Evropy a začíná
aktivně přispívat k řešení mnoha současných celoev-
ropských problémů, které nepálí jen ji samotnou.
Jen, kdyby nás na to bylo v zahraničním týmu víc!
Vidím hodně schopných mladých lidí, kteří mají
snahu "dělat věci jinak" – bez předsudků a neotřele.
Druhou stranou téže mince je ale zárověň otázka,
jestli u toho vydrží i přes možné obtíže a složité vnější
podmínky.

Pavel Trantina,
zahraniční zpravodaj Ústřední rady Junáka, 

člen představenstva ČRDM

Uznání pro aktivity občanských sdružení dětí
a mládeže nejen v morální, společenské oblasti, ale
i v materiální podpoře státu a sponzorů. A nebo se tak
nestane?
Jaké budou perspektivy?
Těžko dnes předvídat. Politická scéna je nevyzpyta-
telná. Dlouhodobé plánování činnosti je z různých
důvodů nereálné.

Ing. Lotar Indruch,
předseda Asociace středoškolských klubů ČR

JJaakk vviiddíímmee ppeerrssppeekkttiivvyy ssddrruužžeenníí dděěttíí aa mmllááddeežžee

Ze zahraničního humoru
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PŘEDSTAVUJEME NOVÉ ČLENY ČRDM

AAbbyy ssee oo nnááss ((oo vvááss)) vvěědděělloo
Dětské internetové Radio Domino (www.radiodomino.cz) vysílá pravidelně i na vlnách Českého
rozhlasu na stanici Praha. Jednou týdně, vždy ve středu po patnácté hodině, je to pětiminu-
tový pořad Svět v síti. V něm informujeme posluchače o tom, co nabízí internet dětem.
Samozřejmě není problém upozornit na webové stránky občanských sdružení dětí a mládeže. 
Jednou za čtrnáct dní připravuje Radio Domino odpolední patnáctiminutový pořad Hnízdo
a jednou za měsíc večerní (vždy třetí čtvrtek v měsíci od 19.15 hodin) čtyřicetiminutový pořad
Rádio na polštář. Také do tohoto vysílání rádi zařadíme informace o chystaných akcích pro
děti. Jen o nich musíme vědět. 
Naše poštovní adresa je Radio Domino, Na Nivách 314, 141 00 Praha 4. Můžete nám také faxovat – 02/41 48 46 46, mailovat
– dta@cmail.cz. nebo telefonovat – 02/41 48 43 21.

Jsme mezinárodní křes-
2anská organizace pro
děti a mládež školního
věku. Nabízíme rodičům,
školám a především co
nejširšímu okruhu dětí
pomoc při výchově ve
všech čtyřech oblastech
života - fyzické,
duchovní, duševní
a sociální. Dvacet
základních článků RR
pracuje po celém území
ČR s 450 registrovanými
členy.

Náš cíl
Nabízíme dětem zajímavý
program volno časových
aktivit rozšiřující jejich
všestranné vědomosti
a dovednosti. Snažíme se
dětem pomoci vyrůst

v samostatné a zodpo-
vědné jedince, žijící bez
závislosti  na alkoholu,
drogách apod. Program
Royal Rangers pomáhá
mladým lidem rozvíjet
a utužovat takové vlast-
nosti jako samostatnost,
soběstačnost, zodpověd-
nost a pomáhá jim obje-
vovat a rozvíjet  indivi-
duální nadání, rozšiřovat
okruh jejich zájmů
i vědomostí ve všech
oblastech, s důrazem na
zdravý a plnohodnotný
život.  
Cílem je zdravý
a rozhodný mladý člověk
se správným žebříčkem
hodnot, který má odvahu
odmítnout negativní jevy
dnešní doby, je ochoten
rozvíjet své nadání,

prohlubovat a využívat
vědomosti a zaujmout
místo ve společnosti
s postojem žít nejen ke
vlastnímu prospěchu.
Program je realizován
skrze pravidelné

schůzky, výlety, víken-
dovky a tábory.
Hlavní čtyři témata
vyučování jsou přizpůso-
bena podle věkových
skupin a realizována co
nejvíce podle individuál-
ních potřeb jednotlivce:

• život v přírodě
– základy táboření,
poznávání přírody a její
ochrana, samostatnost
a soběstačnost, práce
s nářadím,

• zdraví (první pomoc)
bezpečnost – základy
bezpečnosti při práci,
sportu a životě
v přírodě; poskytování
první pomoci; základy
zdravého života bez

závislostí, kde klademe
důraz na zdravý život
bez alkoholu a drog;
sebeovládání,

• sociální oblast
– základy společen-
ského života; úcta
k člověku, autoritám,
pomoc slabším,
starším a strádajícím;
odpovědnost, přátel-
ství, úcta ke všemu
živému…

• základní principy křes-
2anství – jsou realizo-
vány skrze zlaté
pravidlo Royal
Rangers, které zní: „Ve
všem dělám druhým
to, co chci, aby oni
dělali mně“.

Petr Walach

RRooyyaall RRaannggeerrss vv ČČRR
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NNáávvrrhh nnaa CCeennuu zzaa mmiimmoošškkoollnníí pprrááccii ss dděěttmmii aa mmllááddeežžíí
Předložením níže uvedeného návrhu naplňují sdružení ČRDM svoje slova konkrétními činy – i když jsme si vědomi
jistě jen částečného řešení neustále diskutovaného problému: nedoceňování práce s dětmi ve volném čase
Valné shromáždění ČRDM schválilo a jeho jménem předsedkyně ČRDM předložila ministru školství, mládeže
a tělovýchovy návrh na zavedení jediného oficiálního ocenění pracovníků s dětmi a mládeží (ve volném čase). 
Významný krok za naší strany byl vykonán. Nyní pochopitelně záleží na uvážení představitelů resortu. Poradní
orgán náměstka ministra – Komory mládeže – projednal tento návrh dne 12. 12. Mezi jeho členy panovala
naprostá shoda: doporučit vedení ministerstva a panu ministrovi, aby zvážil zavedení této „Ceny„ a rozšířil počet
nositelů nad rámec předloženého návrhu.
Opakovat důvody, vedoucí Českou radu dětí a mládeže k předložení tohoto návrhu, je na stránkách ARCHY snad
i nadbytečné, proto si dovolíme jen citovat z předložené důvodové zprávy a vybrat některé myšlenky z návrhu
„Statutu Ceny…“ – pro její přiblížení.

Cena ministra školství, mládeže
a tělovýchovy za mimoškolní
práci s dětmi a mládeží

Na základě celkové analýzy existu-
jících Cen ministra školství,
mládeže a tělovýchovy jsme došli
k závěru, že není možné ohodnotit
vyznamenáním dobrovolné pracov-
níky sdružení dětí a mládeže
a zaměstnance středisek volného
času (Domů dětí a mládeže).

Občanská sdružení dětí a mládeže
na území České republiky sdružují
ve svých řadách zhruba 250 tisíc
mladých lidí, t.j. 10% populace do
26 let.
Ve více než 15-ti tisících pravidelně
pracujících zájmových útvarech
Domů dětí a mládeže je aktivně
zapojeno přes 215 tisíc dětí.
Svojí prací nezanedbatelně přispí-
vají ke kvalitnímu a účelnému
využívání volného času dětí
a mládeže, významnou měrou se
podílejí na primární prevenci nega-
tivních jevů (dětská kriminalita,

psychické a fyzické závislosti…),
mají nezastupitelný výchovný efekt,
doplňují působení rodiny, školy
a dalších výchovných a vzděláva-
cích subjektů. Lze je považovat za
jeden z nejdůležitějších prvků
v procesu budování občanské
společnosti.

Přes pozitivní přínos sdružení dětí
a mládeže společnosti je jen velmi
zřídka poukazováno na vysokou
fyzickou, psychickou a v nepo-
slední řadě i časovou náročnost
práce, která je v převážné míře
zastávána dobrovolnými pracov-
níky těchto sdružení. Tito jednot-
livci věnují práci s dětmi a mládeží
většinu svého volného času a velmi
často aktivitám pro děti a mládež
obětují i čas svých dovolených.
Nepříliš velká pozornost je věno-
vána i obětavé a náročné práci
zaměstnanců Domů dětí
a mládeže.

Práci, která má tak zásadní vliv na
utváření a pozitivní vývoj naší

občanské společnosti se, podle
našeho názoru, nevěnuje nezbytná
pozornost ani médií a široké veřej-
nosti, a není patřičně oceňována.

Na základě těchto poznatků jsme
vypracovali návrh ocenění, které by
mělo zasáhnout právě zmíněný
okruh jednotlivců.

Cena ministra školství, mládeže
a tělovýchovy za mimoškolní
práci s dětmi a mládeží má být
udělována dobrovolným i profe-
sionálním pracovníkům
dětských a mládežnických sdru-
žení nebo středisek pro volný
čas dětí a mládeže na území
České republiky jako ocenění za
celoživotní tvůrčí mimoškolní
výchovnou a vzdělávací činnost,
a to i k uctění památky in
memoriam. 
Návrhy na udělení ceny mohou
podávat náměstci ministra škol-
ství, mládeže a tělovýchovy; ale
i statutární zástupci sdružení
dětí a mládeže.

VVýýzzvvaa ssddrruužžeenníímm dděěttíí aa mmllááddeežžee –– PPřřiippoojjttee ssee kk ppřříípprraavvěě BBaammbbiirriiááddyy 22000011!! 
Jak bylo již oznámeno na „SETKÁNÍ 2000“ akce se bude konat v termínu 24. – 27. května 2001 již v deseti
městech České republiky:

Brno
České Budějovice
Chomutov
Liberec
Lomnice nad Popelkou
Mladá Boleslav
Praha
Plzeň
Ostrava
Zlín

Mediálními partnery budou: Česká televize, Český rozhlas 1 Radiožurnál, Deníky Bohemia a Moravia Total,
další jsou v jednání.

Záštitu převzal ing. Karel Březina, ministr vlády ČR a předseda Republikového výboru pro děti, mládež
a rodinu, Dr. Vladimír Vetchý, CSc., ministr obrany a Mgr. Eduard Zeman, ministr školství, mládeže a tělový-
chovy.
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ČRDM A ZAHRANIČÍ

V polovině října se v Bruselu uskutečnilo Valné shromáždění Evropského fóra mládeže (YFJ – Youth Forum
Jeunesse), nejvyšší celoevropské instituce, jež hájí zájmy dětí a mladých lidí ve vztahu k Evropské unii a Radě
Evropy (členy jsou národní rady mládeže evropských zemí a mezinárodní organizace). Valného shromáždění se
poprvé zúčastnil také zástupce České rady dětí a mládeže, jehož na žádost YFJ přizval do dvoučlenné delegace
Kruh, dosavadní pozorovatel v YFJ za Českou republiku. Ačkoliv doba, kdy bude naše země v YFJ zastoupena
odpovídajícím způsobem, je ještě poměrně vzdálená, na úrovni zahraniční reprezentace lze konečně pozorovat
pokrok. Ukázalo se to například v aktivním zapojení ČRDM na Evropském setkání mládeže počátkem října
v Paříži. 

Sledovat a účastnit se jednání Valného shromáždění YFJ je nesporně zajímavá zkušenost. Pro každého mladého
účastníka znamená vynikající školu diplomacie – vyjednávání o formulacích ve strategických materiálech,
lobbying za kandidáty do vedení YFJ a do jeho komisí a zároveň navazování osobních kontaktů, umožňujících
další spolupráci na dvou i vícestranné úrovni.
Letošek byl ve znamení velké snahy YFJ ovlivnit proces vytváření Bílé knihy o mládeži - jedním ze strategických
dokumentů tedy byl dvacetistránkový „Úvodní příspěvek YFJ Evropské komisi k Bílé knize o mládeži“. Ten byl
diskutován také během zasedání se zástupci Evropské komise v jednom z čtyřhodinových workshopů (dalšími
tématy přitom byly: rozvoj mládežnické činnosti v Evropě, prostředky ke globální spolupráci mládeže – strategie
vůči OSN, mobilita mládeže v Evropě a spolupráce ve Středomoří). 
Velký čas byl věnován diskusím o návrhu pracovního plánu YFJ na léta 2001 – 2002, stejně jako rozpočtu na
totéž období. 
Novým prezidentem YFJ na příští dva roky byl zvolen Fin Henrik Söderman, kandidovaný Evropským regionem
Světové organizace skautského hnutí (WOSM), místopředsedy pak Sidonia Jedrzejewska, kandidovaná YEPP
(Mládež Evropské lidové strany) z Polska  a Eric Deshayes z Francie za francouzskou národní radu mládeže
CNAJEP. Dvanáctičlenné Byro doplnili ještě Havard Ovregaard z Norska, Elena Kasko z Běloruska, Anita Stefin
ze Slovinska, Aniko Eipl z MaDarska, Elena
Mendez a Laura Gil ze Španělska, Giacomo
Filibeck z Itálie a Babis Papioannou z Řecka.
Generální sekretář YFJ nebyl zvolen, na
přechodné období zatím zůstává potvrzen
Tobias Flessenkemper z Německa.

Pavel Trantina (Junák),
zahraniční zmocněnec ČRDM

HHllaass mmllaaddýýcchh lliiddíí vv EEvvrrooppěě 
Evropské fórum mládeže (European Youth
Forum Jeunesse – YFJ) je evropskou meziná-
rodní organizací, založenou v roce 1996
národními radami mládeže a mezinárodními
nevládními organizacemi mládeže. Je násled-
níkem CENYC (Council of European National
Youth Committees) a ECB (European Co-ordi-
nation Bureau of International Non-
Governmental Youth Organizations), jež repre-
zentovaly zájmy mládeže od šedesátých let.
Funguje prostřednictvím Fóra mládeže
Evropské unie (YFEU), jež tvoří most mezi YFJ
a institucemi Evropské unie (a fakticky tak
na aktivity celoevropského fóra získává
prostředky od EU).

Snahou YFJ je zastávat zájmy mladých lidí v celé
Evropě a podporovat jejich aktivní zapojení do
vytváření společné Evropy, založené na hodno-
tách lidských práv, demokracie a vzájemného
porozumění.
Evropské fórum  mládeže sdružuje 89 členských
organizací – národních rad mládeže a mezinárod-

VVaallnnéé sshhrroommáážždděěnníí EEvvrrooppsskkééhhoo ffóórraa mmllááddeežžee
tteennttookkrráátt 
jjiižž zzaa úúččaassttii 
zzáássttuuppccee ČČRRDDMM 
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ČRDM A ZAHRANIČÍ

Evropské setkání mládeže bylo
součástí konzultačního procesu
při přípravě Bílé knihy EU
o mládeži (White Paper on the
EU Youth Policy). Zúčastnilo se
jej okolo 450 delegátů mladších
26 let ze zemí EU a zástupců
asociovaných, kandidátských
zemí a zemí EFTA a více než
100 pozorovatelů z řad dospě-
lých „decission makers“. Za
ČR byli pozváni čtyři delegáti
– dva za ČRDM (Jitka Borovská
a Pavel Trantina), dva za KSDM
(Lucie Halíková a Petr Dolínek).

Cíle a metody setkání
Oficiálním cílem setkání, dle defi-
nice Evropské komise, bylo dát
mladým lidem možnost „být
slyšeni“ ve věci jejich problémů. Již
podmínky výběru účastníků,
především nízká věková hranice (už
od 16 do 25 let) a snaha po tom,
zapojit též „neorganizovanou
mládež“ vedla ke značné roztříště-
nosti účastnického spektra.
Problémem tak byla nízká míra
informovanosti delegátů, jejich
malý vhled do „politiky“ mládeže,
mnohdy nízké porozumění tomu,
co se po nich žádá a především, co
z jejich názorů je relevantní
vzhledem k Evropské komisi a Bílé
knize o mládeži. Víceméně tak
setkání probíhalo jako velký dětský
parlament

Program 
Oficiální program byl zahájen ve
čtvrtek 5.10. večer přijetím dele-
gátů v sídle francouzské vlády
(Hotel Matignon) premiérem
Lionelem Jospinem.

Pracovní část zahájily projevem
v pátek 6.10. ráno evropská komi-
sařka Viviane Redingová a fran-
couzská ministryně školství,
mládeže a sportu Marie-George
Buffetová. Poté se účastníci rozešli
do deseti workshopů s tématy
(vždy po dvou workshopech): 
• Participace, 
• Práce, zaměstnanost, praktické

(odborné) vzdělávání, sociální
integrace,

• Výchova a vzdělání,
• Blahobyt, osobní autonomie

a kultura,
• Evropské hodnoty, mobilita,

vztahy ke zbytku světa.

Workshopy, facilitované vždy
dvěma profesionálními moderátory,
většinou zpočátku identifikovaly
nějaké široce sdílené problémy
a v menších skupinkách k nim
hledaly doporučení na změnu či
zlepšení. Velký důraz kladli organi-
zátoři na přípravu závěrečného
pléna, kde byly prezentovány
výstupy z pěti tématických sekcí
(vždy dva workshopy stejného
tématu společně). Hosté – fran-
couzská ministryně školství,
zástupci Evropské komise
a „trojky“ (současná, minulá
a budoucí předsednická země EU),
zodpovědní za mládež – reagovali
na tyto prezentace a na diskusní
příspěvky z pléna. Závěr byl
přenášen živě přes internet.

Zapojení českých delegátů
Čtyři čeští delegáti se plně účast-
nili tří různých workshopů
(Výchova a vzdělání, Blahobyt,
osobní autonomie a kultura

a Evropa). Dva z nich byli určeni
za zpravodaje svých workshopů (L.
Halíková v oblasti Blahobyt, osobní
autonomie a kultura a Pavel
Trantina pro oblast Výchova
a vzdělání) a získali si významné
postavení mezi ostatními zpravo-
daji.

Výstupy
Okamžitým výstupem bylo refero-
vání na plénu. To však, vzhledem
k časovému limitu a nutnosti
shody mezi dvěma workshopy,
vyznívalo často velmi obecně. 
Detailnějšími výstupy budou
reporty jednotlivých workshopů,
které se stanou nedílnou přílohou
Bílé knihy.
Již nyní by měly být k dispozici na
internetových stránkách Evropské
komise
(http://europa.eu.int/comm/
youthpolicy) a některé i na strán-
kách ČRDM (v angličtině).

Použitelnost pro ČR
Díky aktivní účasti ve workshopech
jsme měli možnost alespoň
částečně ovlivnit výstupy v náš
prospěch. Můžeme říci, že se Češi
neztratili, ba právě naopak.
Samotný proces tvorby Bílé knihy
pokračuje a my do něho budeme
stále zapojeni. V pravidelném infor-
mování MŠMT a našich organizací
o průběhu tohoto procesu vidíme
možnosti, jak přenášet evropské
zkušenosti k nám. Věříme, že to
může být cenný příspěvek k tvorbě
nového zákona o mládeži.

Za české účastníky
Pavel Trantina

EEvvrrooppsskkéé sseettkkáánníí mmllááddeežžee vv PPaařříížžii

ních nevládních organizací mládeže – s přibližně 10
milióny mladých lidí z více než 40 evropských států.
Členské organizace reprezentují širokou škálu zájmo-
vých oblastí: studentské spolky a organizace mládeže
s politickou orientací, organizace zaměřené na
ochranu životního prostředí, menšiny, výchovné orga-
nizace, organizace venkovské mládeže a mnoho
dalších. YFJ je vedeno mladými lidmi - ti, kteří rozho-
dují jsou všichni pod 35 let, zatímco Byro - nejvyšší
reprezentativní orgán, je složeno z dobrovolníků
s průměrným věkem 26 let.

Mladí lidé a jejich organizace hrají aktivní roli v zajiš-
2ování obnovy a rozvoje demokracie - požadováním
uznání sociálních, kulturních, politických a ekonomic-
kých práv a zodpovědností. Doplňují tak standardní
politický proces - jsou schopni být partnery politikům,
vládám a úřadům. YFJ je jediným zástupcem a demo-
kratickou strukturou v Evropě, zastupující jejich
zájmy vůči mezinárodním institucím (především vůči
EU, Radě Evropy a OSN). YFJ slouží jako prostředník
toku informací  a názorů mezi mladými lidmi a rozho-
dujícími činiteli.
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Z ČRDM

Když se řekne název akce „SetkáníÍ
2000“ – můžeme už hovořit
o tradici. A také letos nám byla
otevřena jednací síň Senátu
Parlamentu ČR. Dne 6. října 2000
přivítal 1. místopředseda Senátu
P ČR pan Ivan Havlíček, který měl
i v letošním roce nad akcí záštitu,
82 zástupců z 61 sdružení na
dalším ročníku setkání vrcholných
představitelů sdružení dětí
a mládeže v ČR. Tento rok byl
s termínem „SETKÁNÍ“ problém,
protože kolidoval se stanoveným
datem předávání projektů na rok
2001 v Institutu dětí a mládeže
MŠMT. Přesto si značný počet
představitelů akci nenechal ujít.
Letos organizátoři připravili
program, který byl směřován
především dovnitř našeho sektoru.
Za stěžejní lze označit témata jako:
• pojištění;
• řešení krajských reprezentací
sdružení dětí a mládeže.
Vedle nich byla řeč pochopitelně
i o celé řadě dalších aktivit. Bolavá
a v mnoha pádech skloňovaná
prezentační činnost směrem
k veřejnosti… – tak byla diskuto-
vána akce „Bambiriáda“, a2 šlo již
o rok letošní, který byl právě
z hlediska mediálních ohlasů velmi
přínosný, nebo o ročník příští
– rozšířený již na deset míst po celé
České republice. O preventivním
rozměru našich aktivit byla řeč,
když jeden z hostů tohoto jednání,
pan Pavel Kadrmas, referoval
o možnostech projektu ‚sidliste.cz‘,
na kterém se mohou podílet
všechna sdružení. Jde o ojedinělé
dílo – o tzv. integrovaný protidro-
gový server (tedy o aktivitu realizo-
vanou na Internetu), který vedle
informací nabízí zábavu, ale i zcela
unikátní interaktivní sebepozná-
vací program… 
Vzrušení se nedalo přehlédnout
v okamžiku, kdy se diskuse stočila
na problematiku Fondu dětí
a mládeže – ukázalo se, že jde
o stále palčivý problém, kolem
kterého nikdy nebude dostatek
informací a kolem něhož vládne
– vedle emocí - velké znechucení
a otrávenost, stejně jako naděje
a očekávání.
Dá se říci, že již tradiční extempore
předvedl zástupce sdružení

Amavet, který se (také již tradičně)
vlamoval do otevřených dveří – jeho
dovedná manipulace snažící se
poukázat na neexistující, protože
již dávno vysvětlené a opakovaně
rozebírané, záležitosti kolem pojiš-
tění vysvětlil mimo jiné i proto
přítomný zástupce našeho pojist-
ného ústavu Generali Pojiš2ovny,
a.s., p. Ing. Petr Hájek, vedoucí
oddělení pojištění osob.
Organizátoři letos nenaplnili
program „nadoraz“,  jako tomu
bylo v loňském roce, aby vyšli
vstříc loňským požadavkům volněj-
šího rozvržení času. Tenkrát si
účastníci stěžovali, že bylo málo
přestávek a krátkých, a že proto
nemohli vést ona „bilaterální
jednání“, pro která je tato akce
jedinečná – dává alespoň jedenkrát
za rok prostor pro setkání
a možnou výměnu názorů
zástupců sdružení z opačných
koutů naší vlasti. U některých
přítomných letošní volnější zaměst-
nání vyvolalo opačné reakce – že
jde o mrhání časem… To je důkaz,
že „zavděčit se“ je složité.
Řada vystoupení však přispěla
k vyjasnění některých jakoby zaml-
žených momentů naší práce – za
zvláš2 významný je možné označit
právě blok jednání týkající se
vytváření krajských reprezentací
sdružení dětí a mládeže.
Jednoznačné deklarování zástupců
obou střešních sdružení (ČRDM
i KSDM) o nutnosti soustředěné
práce na krajské úrovni bylo velmi
důležité. Byla také příležitost zod-
povědět i některé dotazy týkající se
projektů na podporu krajských
aktivit, které MŠMT zařadilo mezi
dotované.
Rozruch také způsobilo téma
nových právních norem týkajících
se i naší činnosti – zejména táborů
či jiných krátkodobých akcí – a2 již
přijatého zákona o veřejném zdraví
či připravované novelizace navazu-
jící vyhlášky o zotavovacích akcích
(ta nynější má č. 185/1990 Sb.). 
Společně prožitý čas byl zakončen
pozdním obědem v jídelně Senátu.
Před odchodem se shodli zástupci
různých platforem i zcela volně
působících sdružení, že – přes
různé pohledy na jednotlivosti – je
potřebné v tradici těchto setkání
pokračovat. I když letošní „Setkání
2000“ nebylo plné hostů (dva
bohatě stačili), je možné označit
letošní akci za vcelku úspěšnou,
nebo2 problémů mezi sdruženími je
dost i na více podobných jednání.

Na shledanou příští rok – v novém
tisíciletí! Martin

VVSS ČČRRDDMM  
Již na 9. zasedání Valného shro-
máždění České rady dětí a mládeže
se sešli pověření delegáti z jednotli-
vých sdružení ve čtvrtek 7. 12.
2000 v Paláci YMCA v Praze. Mezi
hosty se shromáždění zúčastnili
i zástupci čtyř organizací, které se
ucházely o členství.
Přijetí nových členů bylo jedním
z významných bodů – a po jeho
ukončení bylo možné konstatovat,
že počet spolupracujících sdružení
v ČRDM vzrostl na jednatřicet.
Zasedání dále projednalo hodno-
cení téměř končícího roku na
podkladě 1. verze „Výroční zprávy
ČRDM 2000“. Rozhodně však
nezůstalo jen u diskuse nad ní.
Bezmála hodinové projednávání
tohoto dokumentu bylo rozšířeno
o řadu dalších témat a průběžných
jevů – týkajících se dodržování
vnitřních pravidel – úhrady člen-
ských příspěvků, větší dynamič-
nosti v činnosti představenstva
apod. Zazněly i kritické výhrady,
například ke smlouvě s KSDM
(týkající se zakládání krajských rad
sdružení dětí a mládeže).
V podstatě plynule přešla diskuse
k námětům na činnost v příštím
roce. Vycházelo se z předloženého
přehledu projektů ČRDM na rok
2001, zvláštním bodem tohoto
bloku diskuse byla informace
o stavu přípravy akce „Bambiriáda
2001“. Již dlouho před zasedáním
se diskutovalo o dalším problému,
který byl shrnutý do dokumentu:
„Návrh na zřízení Ceny ministra
školství a tělovýchovy“. Jednání
k tomuto tématu bylo krátké
– návrh s určitými drobnými
doplňky získal naprostou podporu.
Několik témat, převážně informač-
ních, bylo shrnuto pod bodem
Různé:
- otázka aplikace zákona

č 101/2001 Sb. (ochrana osob-
ních údajů);

- kraje;
- pojištění;
- přístup ČRDM ke změnám

v hygienických předpisech pro
konání zotavovacích akcí
(táborů);

- postup v zahraničí;
- aktuální stav kolem Fondu dětí

a mládeže.

SSeettkkáánníí 22000000
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NÁŠ PARTNER

Většina z vás si jistě vzpomene na
léto roku 1997, kdy uprostřed
sezóny došlo k celé sérii krachů
cestovních kanceláří. Mnoha lidem
se tak zhroutila nejen představa
dovolené v zahraničí (někteří se
naopak z ciziny jen těžko vraceli
domů), ale v nenávratnu zmizely
i jejich peníze. Tato situace a její
nepříznivý dopad na klienty byla,
do jisté míry, způsobena značnou
liberálností legislativní úpravy
podnikání v oblasti cestovního
ruchu.  Proto byl připraven
a loňského roku schválen nový
zákon o podmínkách podnikání
v cestovním ruchu, který
cestovním kancelářím stanovil
některé nové podmínky pro získání
koncese. Jednou z těchto
podmínek je i povinnost sjednat si
pojištění pro případ úpadku. Tato
povinnost platí podle zákona od 
1. října 2000, s tím, že cestovním
kancelářím byl poskytnut odklad
do 1. dubna. Zákon rovněž stano-
vuje povinnost uzavřít toto pojiš-
tění jen  s pojiš2ovnou, které byla
k jeho poskytování udělena licence.
Generali Pojiš2ovna a.s. tuto licenci
od Ministerstva financí obdržela 
2. 10. 2000 jako jeden z pěti
prvních pojiš2ovacích ústavů
v České republice.

Co je cílem pojištění
Hlavním smyslem tohoto pojištění
je bezesporu poskytnutí ochrany
klientům cestovních kanceláří.
Těm je v případě úpadku cestovní
kanceláře poskytován dvojí druh
plnění. Jednak plnění věcné, to
znamená zabezpečení zpáteční
dopravy do České republiky,
případně i ubytování a stravování
po dobu nezbytně nutnou k zajiš-
tění repatriace. Jednak plnění
finanční, které je dáno rozdílem
mezi službami zaplacenými
klientem a službami poskytnutými
cestovní kanceláří. 

Co je třeba vědět před odjezdem
Každého klienta cestovní kanceláře
bude jistě zajímat, je-li pojištěn
a co z toho pro něj vyplývá. Zde je
nutno si uvědomit, že podle zákona
jsou pojištěny pouze zájezdy pořá-
dané cestovní kanceláří, a že ne
všechny služby nabízené cestov-
ními kancelářemi jsou zájezdy. Je
tedy určitě vhodné informovat se
přímo v cestovní kanceláři při
objednávání určité služby, jedná-li
se o zájezd a je-li tato služba tudíž

pojištěna. Cestovní kancelář je také
povinna předat každému účastní-
kovi zájezdu doklad
o pojištění.Tento doklad však sám
o sobě není potvrzením, že je
konkrétní služba pojištěna, ale
pouze o tom, že cestovní kancelář
uzavřela pojištění proti úpadku
a informuje klienta o tom, jak
postupovat  v případě pojistné
události.

Dvojí ochrana klienta 
Zvýšená ochrana klientů cestov-
ních kanceláří je dána i kontrolou
cestovních kanceláří při sjednávání
a v průběhu tohoto pojištění. Tato
kontrola je důležitá jak pro pojiš-
2ovnu, tak pro klienty nakupující
služby cestovních kanceláří. Jsou-
li ekonomické výsledky a finanční
zdraví cestovní kanceláře shledány
nedostatečnými, pojiš2ovna může
takové cestovní kanceláři odmít-
nout poskytnutí pojistné ochrany.
Pro cestovní kancelář by odmítnutí
pojiš2ovny znamenalo ztrátu podni-
katelského oprávnění ve stávajícím
rozsahu. To znamená ztrátu opráv-
nění poskytovat zájezdy vlastním
jménem a na vlastní účet. Chce-li
takový podnikatelský subjekt
nadále působit v oblasti cestovního
ruchu, může bez pojištění podnikat
pouze jako cestovní agentura,
která bude prodávat zájezdy jiné,
pojištěné, cestovní kanceláře. Na
pojiš2ovnách tedy leží nelehký úkol
očistit trh od cestovních kanceláří,
jejichž dosavadní působení
a ekonomické výsledky nejsou pro
klienty dostatečnou zárukou poža-
dované kvality podnikání. 

Důležitá úloha Generali
Vzhledem k tomu, že i podle zkuše-
ností ze západní Evropy je tento
druh pojištění považován za velmi

riskantní a mohl by pro jednotlivé
pojiš2ovací ústavy znamenat značné
ztráty, rozhodly se pojiš2ovny při
poskytování tohoto pojištění úzce
spolupracovat. Tato spolupráce
spočívá ve vytvoření poolu (sdru-
žení) pojistitelů, jehož významem je
rovnoměrné rozložení převzatých
rizik a zvýšená ochrana klientů.
V rámci tohoto sdružení převzala
Generali Pojiš2ovna a.s.důležitou
roli vedoucího pojistitele.

Význam těchto opatření
Legislativní změny v oblasti cestov-
ního ruchu mají kromě ochrany
klientů cestovních kanceláří ještě
jeden, širší, rozměr. Je první z řady
legislativních změn, které bude
nutno učinit v oblasti živnosten-
ského podnikání v procesu sbližo-
vání právního řádu České repub-
liky s právem Evropské unie. Tyto
změny nejenže podmiňují náš
vstup do Evropské unie, ale přibli-
žují naši zemi k standardům obvy-
klým ve vyspělých zemích.
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12. – 15. října proběhla
Olympiáda v Senici. Až
na drobný ceremoniální
zádrhel (zástupci
Asociace TOM nebyli
obeznámeni s faktem, že
součástí olympiády je
setkání s činiteli a neměli
tudíž kvádro v batohu)
šlo o zdařilou akci. Děti
odjížděly nadšené – co víc
si přát.

20. října bylo předána do
užívání zrekonstruovaná
usedlost A-TOM – Dědov.
Spodní místnost se
vrátila do stavu kolem
roku 1800, v peci se dá
dokonce upéct chleba…
To učinil i Kamil
Podroužek, podle jehož
plánů byla pec zrekon-
struována. Akce se
zúčastnil předseda
KČT Jan Havelka
a místopředseda Jan
Stráský.
Přítomní zástupci TOM
Zlaté šípy předali do

chalupy Bimbucha – to je
dobrý skřet, který se
přisává ke stropu,
a druhý den chalupu
nafilmovali z nebíčka,
kam byli s ostatními
přítomnými vzlétli z novo-
městského letiště.

Dvě sochy 
T. G. Masaryka
V malé obci Horní Kalné
na Trutnovsku byly
v umělecké slévárně od-
lity dvě třímetrové sochy
prezidenta a protektora
skautů T. G. Masaryka
První z nich byla odha-
lena k 150. výročí jeho
narození na Hradčan-
ském náměstí před
Pražským Hradem za
přítomnosti mnoha
skautů a skautek. 
Druhá socha putovala do
daleké ciziny – do hlav-
ního města Spojených
států Mexických – Mexiko
City, které je se svými 
20 miliony obyvateli
nejlidnatějším městem na
světě. Od roku 1936 nese
Masarykovo jméno jedna
z hlavních tříd metropole
a od loňského roku
i náměstí. 
To potvrdili naši roveři,
kteří se letos o prázdni-
nách v Mexiku účastnili

XI. světového mootu. 
28. října 2000  byla na
stejnojmenném náměstí
odhalena druhá socha T.
G. M.  V Mexiku žijí
i Češi a předsedou
krajanské Asociace je
skaut Ivo Stern, který je
i prezidentem skautského
výboru pro Střední
Ameriku. Ivo, skautským
jménem „Bečka“, je
čerstvým nositelem
nejvyššího mezinárodního
skautského vyznamenání
„bronzový vlk“, a i on se
aktivně na umístění
sochy T. G. M. podílel. 

Skautská Akademie 
Nedělní podvečer 5. listo-
padu byl svědkem
vystoupení světlušek,
vlčat, skautů a skautek
pěti středisek pražského
devátého obvodu.
Salesiánské divadlo
v Kobylisích se zaplnilo
rodiči a přáteli, aby tles-
kali všem účinkujícím.
Program divadelních
scének, hudebních
vystoupení, stínohry atd.
si připravovaly děti samy
a bavily jím nejen diváky,
ale hlavně sami sebe.
V závěru byla s úspě-
chem předvedena scénka
podle textu Magazínu pro
naše rodiče Skautský

svět „Skautská matka“,
při které nejedna
maminka souhlasně
pokyvovala hlavou.

Folklorní sdružení
České republiky oslavilo
svoje první významnější
výročí. Bylo založeno
v květnu 1990
v Pardubicích jako nezá-
vislé občanské sdružení
a vyhlásilo svůj program
pomoci souborům.
V souborech, často
bezradných, tak vzniklo
potřebné vědomí, že se
o ně chce někdo starat
a že oni sami mohou běh
věcí ovlivňovat. Záhy byl
založen také časopis
Folklor. Jak vypadá
současnost? Kupodivu
– i při silné konkurenci
jiných žánrů a přehlížení
ze strany sdělovacích
folklorních festivalů
přibývá, a FoS ČR je
všemožně podporuje.
Svoji dosavadní působ-
nost hodnotili členové
FoS ČR na 6. valné
hromadě v Praze 
17.-18. listopadu.

K datu 2. prosince 2000
bylo v Asociaci TOM
ustanoveno 12 regulér-
ních krajských rad. 
2. prosince byla založena
krajská rada v Hradci
Králové. Jako poslední
vzniká v těchto dnech
krajská rada v Olomouci.
V Praze supluje prozatím
práci krajské rady rada
mládeže Klubu českých
turistů.

27. 12. Vánoční koncert, Ševětín, FoS
28. 12. Dívčí vánoční tvoření, Brno, CVČ Lány
30. 12. Příjezd paní Zimy, Prachatice, FoS
30. 12. Tradiční vánoční jarmark, Hradec 

nad Moravicí, FoS
30. 12. Živý Betlém, Hlučín, FoS
30. 12. Dívčí vínek, Tvrdovice, FoS
2. – 28. 1. Galerie – Zuzana Arsenjevová, Brno, 

CVČ Lužánky
6. – 7. 1. XI. skautský seminář o výchově 

mládeže a formaci vůdců, Praha, 
Junák

12. 1. – 14. 1. RF Sedmikvítek – tance, Liberec, Pionýr
15. 1. – světaběh, Brno, CVČ Lužánky
19. 1. – Dílna pro dvě šikovné ruce a různý

materiál, Brno, CVČ Lužánky
22. 1. – Fantasie ze sušených květin, Brno,

CVČ Lány

26. 1. Skautská univerzita, Pardubice, 
Junák

27. 1. Maškarní karneval, Brno, CVČ Lány
30. 1. – 18. 2. Tomáš Přidal a jeho studenti, Brno, 

CVČ Lužánky
2. 2. – 4. 2. Slovenský zimný zraz turistov 

(XXXV. ročník), RR KST Stará 
iubovňa, Slovensko

1. 2. – 4. 2. RF Sedmikvítek – Dětská porta, 
Praha, Pionýr

1. 2. – 4. 2. RF Sedmikvítek – Divadlo a jiné 
hudební formy, Praha, Pionýr

3. 2. Děti dětem, benefiční koncert 2001, 
Pionýr

3. 2. Zimní přechod Brd, Brdy, Junák
17. 2. Národní krojový ples, ŽDár nad 

Sázavou, FoS
23. 2. – 25. 2. Ústřední lesní škola, Praha, Junák


