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Lidové noviny jsou užitečné
noviny.
Vážně. Rozhodl jsem se pro tohle
tvrzení v okamžiku, kdy jsem se
jimi nedávno obalil v thajské
džungli. V noci tam totiž byla
nepěkná zima a já byl rád, že
mám s sebou i Lidovky s přílohou
i Mladou frontu bez přílohy.
Myslím to vážně: díky tisku jsem
se pořádně vyspal.
Lidovky mě nezklamaly ani 18.
března, kdy uveřejnily seznam
největších Čechů dneška. Prvenství
pana prezidenta jsem čekal -
a potěšilo mě. Kvitoval jsem umís-
tění Tigrida, Svěráka, Zdeňka
Kesslera, Navrátilové, Madeleine
Albrightové. Škoda, že Přidal byl až
za Kočárníkem a - běda - též až za
Železným.
Samolibý mediální guru předběhl
i geniálního mrzouta Vaculíka, ale
zůstal naštěstí za výrobcem hned
dvou slastí: becherovky a Respektu,
totiž knížetem Schwarzenbergem.
Jsem turista - a tak mě potěšilo
umístění pánů Zikmunda
a Hanzelky. Poznávali svět v době,
kdy já byl ještě na houbách

a k moci
se zrovna dral Klement Božský Les
- ale zapomenuti naštěstí nejsou! 
Kdyby anketu vyhlásili o pár týdnů
dřív, bylo by někde vepředu určitě
ještě jedno jméno: Foglar. Snad by
reprezentovalo svět lidí, které mám
také za velké Čechy, by> podle
některých poněkud pomatené.
Lezou dobrovolně po různých
mezích a v jeskyních, většinou umí
hymnu (zpívají ji totiž při skládání
nováčkovských zkoušek se svými
oddílovými přírůstky), strojí se do
všelijakých triček a krojů a nevá-
hají v jakémkoliv věku padat do
šlajsen a hrát hry podle Zapletala.

Mimochodem, ten by se do té první
stovky jistě hodil také. Nikoli ten
propagátor soutěží o královnu
krásy, ale Miloš Zapletal - spiso-
vatel, sběratel her z celého světa,
skaut a vydavatel. 
Byla to zajímavá anketa a podle
mě nedopadla tak špatně. 
Jó - ale kdyby Lidové noviny
uspořádaly jinou minianketku
a ptaly se třeba Kdo je to skaut?
Znáte A-TOM? Pionýry? Mladé
debrujáry?, tak by se dozvěděly
neuvěřitelné věci. 
Skauti by určitě prošli - ale kolik
lidí si myslí, že junák je člen
zase úplně jiného spolku!
Tomíci? Atomový výzkum nebo

sýr! Jeden vzdělaný plukovník,
předválečný člen strany, nás
nazýval tomisty. Zřejmě mu impo-
noval náš duchovní rozměr.
Tři lidé z pěti jsou překvapeni, že
pionýři ještě existují.V jednom
městě na Vltavě jsou učitelé, kteří
se domnívají, že si dítě šlape na
jazyk, když říká, že je debrujár.
Takový učitel totiž má za to, že dítě
je Slovák a že se označuje za
februára. Únorovce.
Já vím, že je to hloupost, ale to se
doopravdy stalo.
Raději tohle mudrování ukončím
a budu se těšit na další anketu.
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Hovořit s jedním partnerem, který
mluví za mnohé je jednodušší, než
hovořit mnohokrát a s mnohými.
Je to také daleko operativnější.  To
vše je důvod, proč Ministerstvo
školství uvítalo vznik „střechy"
ČRDM.  
Sám ministr Eduard Zeman byl
vždy toho názoru, že občanská
sdružení dětí a mládeže skutečně
podporují všestranný rozvoj dětí, že
se nejedná o žádné formální orga-
nizace. Ministr si je dobře vědom,
že právě v podobných organizacích
pracuje řada lidí, kteří dělají plno
užitečné práce takříkajíc „za
hubičku".  Odměnou je těmto
lidem většinou jen dětská radost.
Snad to zní jako klišé, ovšem co
jiného říct? Je to pravda.
V mnoha rozhovorech, které

ministr Zeman poskytl sdělovacím
prostředkům,  neopomněl
zdůraznit, jak moc si váží práce
lidí, kteří tyto organizace reprezen-
tují. Všichni to dělají se zápalem
a pro dobro věci.
Když Eduard Zeman ještě nebyl
poslancem ani ministrem, ale
učitelem, sám v podobných organi-
zacích vymýšlel a realizoval
spoustu nápadů. Právě on je
zosobněním pořekadla, že za
zkušenost se sice platí velmi
vysoké školné, ale naučí tolik, jako
žádný jiný.  Současné vedení
ministerstva tudíž nepojímá
Českou radu dětí a mládeže jako
nějakou - co do důležitosti - druho-
řadou instituci. Naopak. Snaží se,
aby její vliv  a společenská prestiž
byly ve společnosti patřičně doce-
něny.
S nástupem do své funkce ministr
Zeman mnohokrát zmiňoval
podporu mimoškolních aktivit dětí
a mládeže.

Vždy se jeho úvahami jako červená
nit vinulo slovo prevence. Prevence
v tomto smyslu: „Zabavíme-li děti
po škole, můžeme je nejen vycho-
vávat, ale i rozvíjet mnohé stránky
jejich osobnosti, pro které škola
mnohdy nemá dostatečné pocho-
pení. Děti jsou pod odborným
dohledem. Rodiče se o ně nemusí
bát. Mládež se nepotuluje po
ulicích. Nebere drogy. Nepáchá
trestnou činnost.  Když tedy stát
vydá peníze na volnočasové aktivity
dětí a mládeže, stokrát se  mu to
vrátí."
Vše má svoji vnitřní i vnější
stránku. Vnější stránkou jsou
v tomto případě zahraniční styky.
Tady ovšem platí to samé, co bylo
řečeno již v úvodu. Pro zahraniční
organizace je samozřejmě schůd-
nější být v kontaktu s jedním part-
nerem, který zastřešuje jiné. Ve
světě to tak funguje a chceme-li jít
do Evropy, musíme fungovat
stejně. 

Vladimíra Al Malikiová
poradce a mluvčí ministra ŠMT

ÚVODNÍK/FEJETON

SSttřřeecchhaa

AAnnkkeettaa
PPrroo ttoottoo ččíísslloo AArrcchhyy jjssmmee ssee ppttaallii nnaa ppřřeedd-

ssttaavvyy oo ppoosslláánníí aa úúkkoolleecchh oorrggaanniizzaaccee,, kktteerráá

ssddrruužžuujjee ssuubbjjeekkttyy zzaabbýývvaajjííccíí ssee vvýýcchhoovvoouu

aa vvoollnnýýmm ččaasseemm dděěttíí aa mmllááddeežžee..

Především koordinace práce zúčastněných subjektů.

Jejich zastupování při jednání s parlamentními orgány

a s organizacemi jak českými, tak i zahraničními.

Takováto instituce by měla zastřešovat kroky, které

všechny v ní sdružené organizace chtějí prosadit v poli-

tice státu.
Mgr. Eduard Zeman

ministr školství mládeže a tělovýchovy



Spolková země Schleswig-Holstein zaujímá v Německu
špičkové postavení v rozvoji způsobů spoluúčasti dětí
a mladých lidí na jejím denním demokratickém životě.
K této rozsáhlé kampani demokratizace vedly různé
motivace:
• Demokracie se pokládá za každodenní životní způsob
a nikoliv pouze za politický systém. Proto se pojímá
nejen jako možnost volby mezi politickými stranami
každým pátým rokem, nýbrž jako otázka denní spolu-
účasti. 
• Německo podepsalo Úmluvu OSN o právech dítěte.
V článku 12 jsou začleněna práva na spoluúčast dětí
(a podle smyslu věci také mladých lidí).
• Politický stranický systém v Německu je v hluboké
krizi legitimity, zvláště pak vzhledem k mládeži:
- Jedna z největších „stran" se stala „stranou nevo-

ličů", protože stále méně Němců vyslovuje 
s politickými stranami celkově svůj souhlas.

- Při nejnovějších representativních šetřeních uvádí 
většina mladých lidí ve věku 14 až 29 let, že jim 
sympatická není žádná strana, pro 69 % z nich 
nepřichází v úvahu členství v politických stranách, 
75 % z nich si nedovede představit kandidovat na 
některý politický úřad.

- Účast mladých voličů na volbách je ještě horší než 
v jiných věkových skupinách.

Proto jsou pokusy o participaci ve Schleswig-Holsteinu
pokusem zachovat naše demokratické struktury,
prohloubit jejich uplatnění v denním životě a přenášet
je na příští generaci.

PPrráávvnníí ppooddkkllaaddyy
Článek 12, odstavec 1. Úmluvy OSN o právech dítěte
zavazuje smluvní státy k participaci její mladé gene-
race. V zákoně o podpoře dětí a mládeže (Kinder- und
Jugendhilfegesetz, KJHG) jsou práva na spoluúčast
mladých lidí v oblasti podpory mládeže stanoveny pro
celé Německo. Tato zpráva byla v zemi Schleswig-
Holstein konkretizována Zákonem o podpoře mládeže
(Jugendförderungsgesetz, JuFog), především v oblasti
pomoci mládeže.
Řád pro obce Schleswig-Holsteinu upravuje politický
život v obcích (městech a vesnicích) země a práva dětí
a mládeže na spoluúčast zde sahají podstatně dále.
Tak například obec podle § 47 f tohoto Řádu musí zaji-
stit přiměřeným způsobem jejich spoluúčast při
veškerém plánování, jež se týkají dětí a mladých lidí.
Obec musí také dokládat, jak jsou tato práva realizo-
vána. Protože pak skoro každé rozhodnutí v městech
a na vesnicích se týká dětí a mládeže, mají mladí lidé
v Schleswig-Holsteinu fakticky právo spoluúčasti při
všech politických rozhodnutích!
Právo spoluúčasti směřuje tedy na snesitelný denní
život mladých lidí a nikoliv na "velkou politiku". Ve
svém vlastním bydlišti mohou spolurozhodovat nejen
v tradičních oblastech, jako jsou střediska mládeže,
školy, dětská denní zařízení, nýbrž také při výstavbě
města, ulic, ochraně prostředí…, jež se přece týkají
zájmů dětí a mládeže.
Další právní podporu získávají mladí lidé i tím, že při
obecních volbách ve vesnicích, městech a okresech

Schleswig-Holsteinu konaných 22. března 1998 mohli
poprvé uplatnit aktivní volební právo od 16 (dosud od
18) let.

OObbrraatt - ddeemmookkrraattiizzaaččnníí kkaammppaaňň
Tato dalekosáhlá práva dětí a mládeže na spoluúčast
podle Řádu obcí platí od 1. dubna 1996; jsou tedy
relativně nová. Zákonodárce resignuje zcela záměrně
na možnost žalovat neplnění těchto práv; práva
mladých lidí mají být proti tomu naplňována v případě
porušení souboru opatření.
K nim patří: zákonem stanovená přirozená práva;
avšak také podpora projektování finančními motiva-
cemi; pedagogicky realizované přivádění mladých lidí

k praxi spoluú-
časti; vydávání
obsažných publi-
kací; soustavné
vzdělávání
a doškolování
odborných pracov-
níků; školení
specialistů („mode-
rátorů"); odborná
zasedání, semi-
náře; práce na
veřejnosti. Existují
rovněž četné dobře
dokumentované
participační
projekty (tedy
konkrétní jednot-
livá opatření) -
dráhy na skate-
board, herní
prostory v přírodě,
plánování hřiš>,
řešení cest do
školy, výstavba
ulic, sídliš>…
Vedle toho jsou
zaváděny také
institucionalizo-

vané způsoby spoluúčasti. Přitom zákonodárce pone-
chal záměrně formu této spoluúčasti otevřenou formu-
lací „podílet se přiměřeným způsobem". Stalo se tak
z dobrého důvodu: některý způsob spoluúčasti, který
dobře funguje ve velkém městě, je v malém městečku
méně účinný a na vesnici nereálný. Kromě toho mají
být tyto způsoby spoluúčasti uzpůsobeny potřebám
mládeže a nemají odrážet pouze svět dospělých, který
mladí lidé často zásadně odmítají.
Tak se vedle tradičních parlamentů mládeže objevují
také rady, kulaté stoly, konference mládeže, shromáž-
dění obyvatel ve prospěch mládeže - tedy mnoho
možností, aby se mladí lidé mohli podílet na politickém
denním životě „u sebe a přímo doma".
V důsledném uplatňování daleko sahajících práv na
spoluúčast dětí a mládeže stojí i Schleswig-Holstein
teprve na počátku. Uskutečnily se však četné malé
a jednotlivé kroky. Vládne nálada příznivá pro experi-
mentování a existuje výslovná politická vůle přenášet
na mládež dalekosáhlá práva v každodenní demo-
kracii.

Jochen Wedekind,
Kellinghusen, Německo

Z Bulletin of EAICY - YOUTH OF EUROPE, 
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Asociace křes>anských
sdružení mládeže zahr-
nuje občanská sdružení,
která ve své činnosti
zohledňují křes>anské
principy a zásady.
Charakter činnosti jedno-
tlivých členů asociace se
různí, vždy je však
zaměřen na neorganizo-
vanou mládež. 
Členy s nejrozsáhlejším
spektrem činnosti jsou
občanská sdružení Petrov
a Sarkander, která mají
své pobočky na celém
území Moravy a Slezska,
šíří záběru rozsáhlou
činnost provádějí
i občanská sdružení
Matěj a Pyramida. Jádro
činnosti zmíněných
subjektů tvoří pravidelné
setkávání dětí a mládeže
v kroužcích pod vedením
zkušených vedoucích.
V těchto kroužcích se
realizuje tvořivá činnost
mládeže, probíhá vzdělá-
vání mladých lidí, pořá-
dají se výlety i delší
prázdninové akce.
Dětských táborů pořáda-
ných členy asociace se
zúčastňuje cca 5 000
neorganizovaných dětí,
pravidelnou činností
v kroužcích se zabývá
kolem 2 000 mladých.
Jednorázových akcí
většího charakteru (jež
jsou pořádány většinou
jednou ročně) se zúčast-
ňuje celkem asi 5 000
mladých lidí (většinou
mládeže - příkladem je
diecézní setkání mládeže
pořádané občan-
ským

sdružením Petrov, jehož
se pravidelně zúčastňuje
2 000 mladých). 
Občanská sdružení
Jedlová a Křižovatka,
jakož i Petrov
a Sarkander vlastní dále
zařízení, kde fungují stálé
týmy mladých pracov-
níků, kteří jsou připra-
veni v kteroukoliv dobu
přijmout mladé lidi. Týmy
v těchto domech nepo-
skytují mládeži jen
ubytování, ale zajiš>ují
pro zájemce i kompletní
program využití volného
času s duchovním zamě-
řením. Pobytů ve zmíně-
ných centrech, které se
nacházejí uprostřed
přírody (Jizerské hory,
Orlické hory,
Hostýnské vrchy,
Českomoravská

vrchovina), využívá
v průběhu roku celkem
asi 9 000 mladých lidí,
jež samozřejmě nejsou 
ve sdruženích - členech
asociace organizováni. 
Asociace vznikla 29.
prosince 1997.  Od té
doby se zúčastnila orga-
nizace a průběhu
přehlídky činností občan-
ských sdružení dětí
a mládeže Hrad patří
dětem, ve spolupráci se
Sekcí pro mládež České
biskupské konference
připravila týdenní
národní setkání křes-
>ansky orientovaných
vedoucích mládeže, které
se za účasti cca 300
mladých lidí (také ze
Slovenska, Německa,
Itálie a Ukrajiny) usku-
tečnilo v srpnu 1998 
ve Světlé nad Sázavou.
Zahájila spolupráci
s celoněmeckou střešní
organizací katolické
mládeže Bund des
Deutsches Katholisches
Jugend (BDKJ)
a v březnu 1998 společně
s BDKJ uspořádala první

společné třídenní setkání
40 českých a německých
křes>anských organizá-
torů výměn mládeže
v Pasově (SRN) pod
názvem Evropa hledá
svou duši. Od svého
vzniku AKSM také úzce
spolupracuje se sloven-
skou střešní organizací
Hnutie kres>anských
spoločenstiev mládeže
(HKSM). Asociace křes-
>anských sdružení
mládeže je zakládajícím
členem České rady dětí
a mládeže. 
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AAKKSSMM

Co očekáváme od ČRDM?

Spojenou podporu tam, kde jde také 

o zájmy našeho subjektu dětí 

a mládeže, tedy AKSM. Zastupování

tam, kde nemáme přímé zájmy či

kvalifikované lidi. Veselou společnost,

jež nás podrží nad vodou, když je nám

ouha. 
Aleš V. P. Kratochvíl, jednatel AKSM

AAssoocciiaaccee 
kkřřeess9žaannsskkýýcchh ssddrruužžeenníí 
mmllááddeežžee
občanské sdružení dětí a mládeže
všeobecné

160 00  Praha 6 - Dejvice,
Thákurova ulice 676/3
tel.: 02/20181753 
fax: 02/24310144 
e-mail: ksm@email.cz
www.adam.cz

ppooččeett ččlleennůů:: 1 494 
(do 15 let: 231, 15 - 18 let: 268, 18 - 26 let: 700, nad 26 let: 295)
ppooččeett zzáákkllaaddnníícchh oorrggaanniizzaaččnníícchh jjeeddnnootteekk (právních subjektů): 7
oorrggaanniizzaaččnníí ssttrruukkttuurraa::
1. ústředí: Asociace křes9anských sdružení mládeže
2. členové AKSM: občanská sdružení Jedlová, Křižovatka, Matěj, Petrov,
Pyramida a Sarkander  - mají svou vlastní organizační strukturu. 
Individuální členy - fyzické osoby - mají jak členská občanská sdružení, tak 
i ústředí asociace. 



Asociace TOM je dobro-
volným zájmovým sdru-
žením dětí, mladých lidí
a vedoucích. Zabývá se
smysluplným naplňo-
váním volného času
a výchovou svých členů.
Členové Asociace TOM
rozvíjejí svou činnost na
poli turistiky, tábornictví,
sportovních, kulturních,
výchovných, sociálních
a charitativních aktivit.
Asociace TOM umožňuje
svým členům uspoko-
jovat jejich zájmy
a potřeby v oddílech
s celoročním působením,
zejména při výpravách
a táborech. Asociace
TOM se hlásí k myšlence
občanské společnosti
a podporuje vlastenectví,
aktivní občanství, úctu
k demokratickým
tradicím našeho státu.
Hlásí se k Úmluvě
o právech dítěte
a k Listině práv a svobod.
Asociace spolupracuje
s partnerskými občan-
skými sdruženími,
zejména s organizacemi
dětí a mládeže v České
republice a v zahraničí.
Za těmito několika body
se samozřejmě skrývá
nepřeberné množství
aktivit, námětů a zájmů
více než deseti tisíc
tomíků. V centru všeho
dění v našem spolku stojí
děti v oddílech a jejich
vedoucí. Na jejich
zájmech, invenci a chuti
do práce závisí kvalita
spolku. A snad také
můžeme napsat, že
posláním asociace
tomíků je i vytváření
alternativy. Alternativy
k televizi, videu, počíta-
čovým hrám, alternativy
k nudě.
Různorodost členské
základny se odráží přiro-
zeně v nejširší škále akcí

našeho sdružení - od
Pohádkového lesa pro
předškolní děti přes
výpravy, expedice
a výchovné a vzdělávací
akce pro vedoucí
a dorost. Nezapomínáme

ani na seniory našeho
sdružení, kterým připra-
vujeme speciální program
při sněmech a setkáních.

Bezesporu největší
tuzemskou akcí v r. 1997
Asociace TOM (spolu
s KČT) byl letní sraz
tomíků v Zahradách
u Rumburka. Červenco-
vého desetidenního tábo-
ření se zúčastnily na tři
stovky účastníků, a ač
sraz nebyl prost organi-
začních zádrhelů
(v předchozích letech na
ně nebyli účastníci dík
perfektní organizaci
zvyklí), lze ho hodnotit
jako zdařilý.

K významným akcím
organizovaným ústředím
patří květnové Toulky
jarní Prahou. Pod
taktovkou Jiřího Choura
se v roce 1997 k dová-

dění do Prahy sjely téměř
tři stovky dětí a jejich
vedoucích. Tehdy poprvé
byla akce obohacena
o rádiové kvílení - po
dohodě s Rádiem 1
kvílely na příslušné frek-
venci příšery a navigovaly
ubohé soutěžící do
temných pražských
uliček.

K Asociaci TOM neod-
mysli-

telně patří i Turistické
závody. Turistickým závo-
děním ze zabývá více než
padesát procent našich
oddílů. Závody prověřují
fyzickou zdatnost, znalost
reálií, turistické značky,
uzlování, stavbu stanu
aj. Nejde o bezduché
soutěžení - nacvičené
znalosti posléze nalézají
své
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ČČlleennsskkáá zzáákkllaaddnnaa:: Asociace TOM sdružovala v roce 1998 celkem 310 oddílů,
které dohromady čítaly 10221 členů.
do 15 let 
15 - 18 let 
18 - 26 let 

Na tu otázku, co bych si jako představoval od ČRDM - no, peníze, o hodně víc

než mají guruové Fondu majetku po bejvalým SSM či jak se to jmenuje, odra-

zový můstek pro představenstvo k ministerským postům (ale Josej by mi mohl

dělat maximálně šéfa odboru na školství nebo kultuře, sorry, vejš ne!), dobrý

jídlo a pití na schůzích, pohodlný křesla v zasedačce a schůzky náčelnictva

ČRDM ve Vídni. Miluju Vídeň. Mohlo by se bydlet u Frau Lowatschek, ta je

hodná. K Šénbrúnu je to kousek. 

TeQ mě má redakce v hrsti - jestli se tohle zveřejní - tak opravdu, opravdu

nevím.
Tomáš Novotný - A-TOM

Poznámka: jinak zcela příčetný autor této odpovědi se domnívá, že těch vážných přís-

pěvků už bylo dost...

AA - TTOOMM
AAssoocciiaaccee ttuurriissttiicckkýýcchh ooddddííllůů mmllááddeežžee ČČeesskkéé rreeppuubblliikkyy
Občanské sdružení dětí a mládeže
Ústředí A -TOM 
vila Alice Tiché údolí 192
252 63  Roztoky u Prahy 
tel.:  02 / 209 111 39, 02 / 209 103 14

vedoucí 
ostatní 
celkem 

750
252

10 221

6 315
1 838
1 066



Převážná většina základ-
ních článků jsou Dětské
tábérnické kluby
a Trampské osady, které
vyvíjejí celoroční činnost
především s dětmi
a mládeží. Zaměření je 
široké, nejvíce na pobyt
a pohyb v přírodě, její
poznávání a ochranu.
Velmi rozšířené je rovněž
vodáctví, sport, jezdectví,
hudební soutěže
a přehlídky, rýžování
těžkých minerálů.
ČTU byla založena v roce
1968. Činnost přerušila
v době tzv. normalizace
v roce 1970. Obnova
činnosti nastala v roce
1990. V prvním období
existence zaměřila ČTU
svoje působení a program
na podchycení mládeže
a trampské veřejnosti. Po
roce 1990 navázala na
historické tradice tramp-
ského hnutí a ideály lesní
moudrosti E.T. Setona,
přizpůsobené poža-
davkům doby. Spontánně
se stala jednou z největ-
ších organizací dětí
a mládeže v ČR. Rozvíjí
bohatou celoroční činnost
a pořádá množství veřej-
ných, kulturně společen-
ských akcí, jako jsou
festivaly Trampská Porta
a Brána, množství hudeb-
ních přehlídek a koncertů,
sportovních turnajů
a soutěží v rýžování zlata.
charakteristika činnosti 
ČTU spatřuje své hlavní
poslání ve výchově, přede-
vším mladé generace,
k poznání přírody a jejich
zákonů, k pohybu
a pobytu v ní a současně
k její ochraně. Poněvadž
přírodou není jen ona
sama a volnost, kterou
nabízí, ale i člověk a vše
krásné, co vytvořil, je
prostředkem k naplnění
hlavního poslání i výchova
vzory osobností

a příkladů. ČTU nabízí
mladé generaci formou
veřejných společenských,
kulturních a sportovních
akcí širokou alternativu
pro smysluplné naplnění
volného času.
Na Trampské Portě ´98
byl vytvořen český zápis
v Guinessově knize
rekordů v počtu společně
hrajících kytaristů, když
jich tři písničky v Letním
kině v Ústí nad Labem
hrálo 360.
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ČČTTUU

uplatnění v táborovém
životě oddílů i jednot-
livců. 
K ústředním akcím lze
počítat i dvě prázdni-
nové letní školy - poře-
šínskou a bystřickou.
Čtyřicet instruktorů
a rádců se v roce 1997
pod vedením lektorů
Asociace TOM seznámilo
se základy horolezectví,
rukodělnými pracemi,
orientací v terénu. 
Rok od roku je populár-
nější i trojboj (voda, běh,
cyklo) pro fyzicky dispo-
nované borce -
ŽELEZNÝ TOMÍK.. 

Asociace turistických
oddílů mládeže je
spolkem mladým.
Turistické a tábornické
oddíly, chvíli samo-
statně, chvíli pod křídly
jednotné tělovýchovné
organizace minulého
režimu, mnohé po revo-
luci zakotvily
i u junáků. Nejbližší

kontakty a spolupráci
má A-TOM s Klubem
českých turistů,
společně pořádají řadu
akcí.                              
Samostatné sdružení
tomíků budujeme
sedmým rokem. Práce to
není malá. Je však
radostná a užitečná.
Euforii prvních let
a snahu vydobýt si své
místo na slunci vystří-
dala v posledních letech
snaha stabilizovat naše
sdružení, zajistit mu
materiální a v nepo-
slední řadě také péči
o objekty  v majetku
asociace. Zdánlivě nená-
ročné cíle. Máme ale za
to, že kus práce za námi
vidět je. Asociace TOM
vznikla proto, aby oddíly
oslovila, zprostředkovala
jim prostředky pro
provoz, výchovu, letní
táboření, pokusila se pro
ně zajistit informační
a částečně ubytovací
servis.
Především se však usta-
vila jako autonomní
a svébytná organizace
s vlastním pohledem na
svět i na práci s dětmi
a mládeží. 

ppooččeett ččlleennůů,, rroozzdděělleenníí ppooddllee vvěěkkoovvýýcchh
kkaatteeggoorriiíí::
do 15 let 
15 - 18 let 
18 - 26 let 
a více let 
celkem  
ppooččeett zzáákkllaaddnníícchh oorrggaanniizzaaččnníícchh
jjeeddnnootteekk (právních subjektů): 206
oorrggaanniizzaaččnníí ssttrruukkttuurraa
Nejvyšší rada a celostátní ústředí 12
oblastí v ČR, řízených Velkými radami
oblastí 206 základních článků - tábor-
nické kluby (T.K.), dětské tábornické
kluby (D.T.K.), trampské osady (T.O.)
a dále jednotlivci - samotáři v celkem
63 okresech ČR.

Celkový počet táborů za rok 1998
byl 313, z toho 16 táborů integro-
vaných a 18 táborů jarních.

5.257
1.673
1.679
1.530

10 139
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Nejlepší pozvánkou pro
prospektory celého světa
na Mistrovství světa
KOCÁBA ´99, bylo vítěz-
ství člena ČTU Jardy
Sýkory v kategorii
amatérů na Mistrovství
světa ´98 v Colomě,
v Kalifornii, v USA.

Počet uskutečněných
letních táborů a dlouho-
dobých soustředění se
pohybuje 160 - 180,
včetně zimních.

K nejlepšmí, nejzajíma-
vějším, největším akcím
v posledních 3 letech
patří:

TRAMPSKÁ PORTA
Historický, celostátní
festival trampské
a country & western
písně, založený v roce
1967. Soutěž probíhá
každoročně v celé ČR za
účasti několika set
skupin, duet a sólistů.
Vrcholí vždy první červnový víkend

národním finále v Ústí
nad Labem.
BRÁNA
Mladší sestra Porty, zalo-
žená v roce 1990, jako
celostátní soutěžní
festival písniček k tábo-
ráku, do přírody, do
klubovny i na pódia, pro
děti do 18 let.
MISS VANDR
Celostátní soutěž v tábor-
nické všestrannosti
a dovednosti pro dívky do
15 let.
EXZIT
Experimentální zimní
táboření, konané každo-
ročně, na přelomu roku

v tvrdých podmínkách
Českomoravské
Vrchoviny na ústředním
tábořišti ČTU Slunečná
Paseka pod
Křemešníkem.
RÝŽOVÁNÍ ZLATA
ČTU pořádala v roce
1997 Mezinárodní mist-
rovství České a Slovenské
republiky v rýžování zlata
KOCÁBA ´97, jako ověřo-
vací podnik před pořá-
dáním Mistrovství světa
v rýžování zlata 
KOCÁBA ´99 za účasti
prospektorů z 21 států
světa, pod záštitou 
World goldpanning 
association a MŠMT ČR.

ČČeesskkáá ttáábboorrnniicckkáá uunniiee
občanské sdružení, pracující s dětmi a mládeží
Slovinská 1, Praha 10 - Vršovice 101 25
tel.: 02/71724836, fax: 02/71724874, e-mail: tu@adam.cz
www.adam.cz

OdpověQ na otázku, co by ČTU chtěla, aby poskytovala střešní organizace dětí

a mládeže, zásadně nechápeme jako prosté vyjmenování našich potřeb a poža-

davků. V tomto případě se budeme snažit naplňovat slova závěrečné písně

z filmu Pekařův císař: "ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady

uděláme moc". Není uměním, mám-li málo sil, všude křičet o pomoc a nata-

hovat ruku. Zdá se nám, že lepší je soustředit svoje síly na to, co umíme, s čím

máme největší praxi a zkušenosti, na co máme relativně dost prostředků

a lidského potenciálu. To pak můžeme nabízet ve prospěch celku. V našem

konkrétním případě jsou to především celostátní hudební soutěžní festivaly: pro

děti do 18 let BRÁNA a pro mládež TRAMPSKÁ PORTA. Dovedeme si představit,

že nabídneme prostřednictvím informačního servisu ČRDM účast v těchto soutě-

žích zájemcům ze všech sesterských organizací a těšíme se na to! Nabídnout

můžeme i úzce odborná školení vedoucích a instruktorů v některých neběžných

disciplínách, jako je horolezectví, potápění, přežití v extrémních podmínkách

apod.
Pomoc a zastupování bychom uvítali především v oblasti mezinárodní činnosti.

Rovněž se domníváme, že společnými silami budeme moci lépe a účinněji

působit na potenciální donátory, dárce a sponzory, nebo9 ČRDM reprezentuje

úctyhodnou sílu dětí a mládeže republiky. Nebylo by možná od věci pracovat

v tomto smyslu agenturním systémem získávání sponzorů. Dělení kořisti pak už

nebude problém!

Petr Křivohlávek místonáčelník ČTU

Co očekáváme od ČRDM?

Naše představa je zhruba následující: poskytnutí právního zázemí, opory,

určité finanční zajištění, propagační akce - prezentace na veřejnosti, zpro-

středkování kontaktů na ostatní organizace pracující s dětmi a mládeží ….

Jitka Klímová, Mládež Českého Červeného Kříže

Z hlediska svého poslání a náplně práce by NICEM uvítal od ČRDM:

Zabezpečení poradenské činnosti v otázkách ekonomických a právních

činností (sestavování dohod, možnosti, jak v souladu s předpisy si

vydělat pro organizaci peníze, z čeho platit daně apod.). 

Pomoc při získávání informací od mezinárodních mládežnických organi-

zací (nejedná se o akce, ale o zkušenosti z jejich činnosti).

Pomoc při vyhledávání potencionálních provozovatelů Informačních center

mládeže v regionech ČR (případně i účast na jejich provozování).



Pokud donedávna v Latinské
Americe nevěděli, kde leží Česká
republika, po velkém skautském
setkání v lednu tohoto roku, které
proběhlo v Chile, to vědí zcela
bezpečně. Tu malou zemi upro-
střed Evropy si budou dlouho
pamatovat hlavně díky sympa-
tickým bloneatým modrookým
dívkám a zvláštním stanům na
dřevěných podstavcích, kterým
Středoevropané říkali podsady.
Češi se světového skautského
jamboree zúčastnili s oficiální
výpravou po více než 51 letech.
A usilovná, jedenapůlletá  příprava
přinesla své ovoce - naši se mezi
34 tisíci spolutábořícími ze 158
zemí rozhodně neztratili.
Výprava přiletěla do chilského
Santiaga 27. prosince a okamžitě
se musela vypořádat s více než
třicetistupňovým vedrem. To
účastníky provázelo po celý pobyt
na jižní polokouli a domorodci
potvrzovali, že se jedná o největší
horka za posledních třicet let.
V tomto nezvyklém prosincovém
počasí (na jižní polokouli byly
právě letní prázdniny) vyrostl na
louce poblíž vesničky Picarquín
klasický český podsadový tábor -
a okolo něho tisíce dalších stanů
nejrůznějších tvarů a barev. 

VVeellkkýý mmuummrraajj nnáárrooddůů 
Jamboree nabízí jedinečnou příle-
žitost setkat se doslova s celým
světem a celému světu také před-
stavit svoji zemi, kulturu, styl
skautování. Češi přichystali expo-
zici, která se těšila velkému zájmu
návštěvníků, z nichž si každý
domů odnášel něco českého - třeba

dárek z pod vánočního stromku,
pohlednici s razítkem výpravy nebo
časopis. Stejný zájem jevili
návštěvníci o české, zde exoticky
vyhlížející podsadové stany. Naši
skauti tu dokonce na táborovém
náměstíčku školili potomky argen-
tinských gauchos v lasování.
A když potom zahrála kapela
a čtyři páry tanečníků spustily
polku, zůstávali diváci sedět s nelí-
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ČČeeššttíí sskkaauuttii ppoodd JJiižžnníímm kkřříížžeemm
ssttřřííppkkyy zz CChhiillee - 
1199.. ssvvěěttoovvéé sskkaauuttsskkéé 
jjaammbboorreeee

Třicetitisícové stanové město

Jamboree se účastnili skauti a skautky ze stopadesátiosmi zemí světa.



čeným obdivem. Pravé bramboráky
a pardubický perník byly zase
chutným zpestřením jídelníčku.

Všichni účastníci během jamboree
poznali život na chilském venkově,
jeden den pomáhali
například na
ovocné farmě, strá-
vili noc pod širým
nebem s milióny
hvězd, jimž
kraloval Jižní Kříž.
Týden po skončení
Jamboree prožili
mnozí, včetně
Čechů, v rodinách v Santiagu.
Domů si pak, třeba kromě somb-
rera či jiných suvenýrů, odváželi
nejen nezapomenutelné zážitky, ale
hlavně kontakty na nové přátele.

II lliivvee iinn ppooddssaaddaa
Peruánský novinář Juan Zaráte
v něm s obdivem popisuje český
vynález - podsadové stany, které
naši skauti používají již od roku
1913, kdy první prototyp vyrostl
na táboře nedaleko Sázavy.

Naše výprava na jamboree byla
díky podsadám zavalena po celý
den návštěvami - ostatně proto
stany do Chile s nemalými náklady
dopravila předem lodí. Ve světě jde
o unikát, na krátkých letních tábo-
rech v zahraničí by se typické
dřevěné městečko stavět nevyplá-
celo, nehledě na nedostatek dřeva.
Slovo „podsada" na jamboree
zmezinárodnělo a po Čapkově
„robotu" se možná stane dalším
českým výrazem v mezinárodním
slovníku.
Podsady nejen posloužily prezen-
taci České republiky, staly se navíc
prvním darem nově vytvořenému
národnímu centru dětských aktivit
v Chile. Celý areál, na němž se
jamboree konalo, bude totiž sloužit
chilské mládeži.

ČČeecchh „„mmiissáákkeemm““  jjaammbboorreeee
Na jamboree se tvrdilo, že jsou tři
typy děvčat: nehezká, hezká
a česká. Nebylo divu - české dlou-
hovlasé blondýnky byly mezi
tmavými Latinoameričankami
opravdovou vzácností a málokterý
účastník jamboree se s nimi nevy-
fotil.
O to více překvapilo, když v soutěži
krásy nezvítězila česká skautka,
ale v konkurenční chlapecké
soutěži český skaut. Olomoucký
Plaváček vyhrál i díky tomu, že
přišel oblečen do moravského lido-
vého kroje, v němž po celé
jamboree tančil.

„„ČČeekkoo““
V prosinci minulého roku se pan
prezident Havel v médiích poprvé
veřejně přiznal k tomu, že byl také
skautem. Stalo se to v Lánech,
když přijal delegaci padesáti
českých skautek a skautů před
odletem na jamboree do Chile.
Nepřijal je však jako představitele
Junáka, ale proto, že těchto
padesát mladých lidí jelo reprezen-

tovat Českou republiku před celým
světem. 
Ostudu našemu národu určitě
neudělali. Jestliže se říká „tempe-
ramentní jako jihoameričan", pak
se stalo „Čeko" pro účastníky
jamboree synonymem pro ukázně-
ného, zručného, zkrátka správného
skauta. Pavel Trantina
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O exotická setkání (nahoře)či exotické aktivity nebyla nouze



Folklorní sdružení České
republiky je občanským
sdružením dětí
a mládeže, zaměřeným
na uchovávání a rozvíjení
lidových tradic a národ-
ních kulturních hodnot,
zejména v oblastech
lidové hudby, zpěvu
a tance. Je nejpočetnější
organizací zájemců
o lidové umění v ČR.
Pořádá každoročně
Mezinárodní festival
dětských folklorních
souborů střední Evropy
v Luhačovicích (září),
Zemskou přehlídku
dětských folklorních
souborů (červen), regio-
nální přehlídky folklor-
ních souborů Prameny
(4-5x ročně), přehlídku
dětských zpěváků lido-
vých písní Zpěváčci
(květen), podílí se na
organizování 35 lidových
slavností a folklorních
festivalů (květen - říjen).
Sdružení spolupořádá
kurzy a semináře pro
vedoucí souborů, choreo-
grafy a tanečníky. Vydává
časopis Folklor
(6x ročně), podrobný
Kalendář folklorních akcí

v ČR, metodické, reperto-
árové a propagační publi-
kace. Sdružení spolupra-
cuje s kulturními
institucemi a organiza-
cemi (Ústav lidové
kultury ve Strážnici,
Valašské muzeum
v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm, Sdružení
lidových řemeslníků
a další) v oblasti lidového
umění v celé ČR. Je
členem mezinárodních
organizací CIOFF, IOV
a IGF.

Folklorní sdružení
ČR bylo založeno vedou-
cími folklorních souborů
ustavující valnou
hromadou v květnu roku
1990. První řádná valná
hromada se uskutečnila
v listopadu téhož roku.
V letech 1990 - 1992 šlo
především o zorganizo-
vání činnosti, zařazení
nové organizace do pově-
domí odborné i laické
kulturní veřejnosti,
o získání nových členů.
V dalších letech (1993 -
1996) se pak začal rozši-
řovat a prohlubovat
program sdružení.
Zahájily cykly dosavad-
ních přehlídek souborů

i sólistů - zpěváčků,
zkvalitnila se spolupráce
se členskými soubory
i institucemi a pořadateli
folklorních festivalů,
začala spolupráce se
zahraničím, vznikla
samostatná regionální
sdružení, začaly vycházet
kvalitní publikace
a propagační materiály.
V posledních letech (1997
doposud) se zaměřuje
naše organizace na
prohloubení a zkvalitnění
vnitřní a vnější činnosti
i jejich výstup na veřej-
nost, více spolupracu-
jeme s poslanci a sená-
tory, podporujeme práci
souborů i regionů.
Zážitek? Mohlo by jich
být mnoho. Při činnosti
našich dětí a mládeže se
vždy najde úsměvná
příhoda nebo zážitek.
Největší radost a úsměv
nám však vždy přinesou
naše nejmenší děti -
zpěváčci nebo tanečníci
svou přirozenou hravostí
a nepředstíraným
projevem. Stává se to
pravidelně na všech
našich přehlídkách
a jsme rádi, že zájem dětí
o lidovou kulturu
a folklor dovedou vedoucí
našich souborů podchytit
u dětí již předškolního
věku.

František Synek
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FFooSS ČČRR
Folklorní sdružení České republiky (FoS ČR)
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
tel.: 02/24102218, 24102395
fax: 02/24214647, 24102256
e-mail: psenica@adam.cz
www.adam.cz

Česká rada dětí a mládeže by měla především cíleně řešit ty úkoly či

problémy, které přesahují rámec časových, kompetenčních či jednoduše

lidských možností představitelů jednotlivých členských organizací. Zde

mám na mysli především vedení jednání o obecných otázkách týkajících

se hnutí dětí a mládeže s představiteli vlády, ministerstev, poslanecké

sněmovny i senátu apod.

Měla by umět hájit práva a zájmy dětí a mládeže i jejich organizací,

prospěšné by bylo, kdyby poskytovala servis informací ze zájmové

oblasti celého hnutí (majetek, finance, granty, legislativa, práva dětí i

mládeže, spolupráce se školami či MŠMT a MK, včetně udržování kvalit-

ních kontaktů apod.).

Rada by měla vytvářet jednotnou společnou základnu pro činnost

dětských organizací i pro hnutí dětí a mládeže (ale i pro děti neorgani-

zované), měla by umožnit pravidelnou vzájemnou výměnu názorů,

zkušeností, poznatků i poskytnout radu a pomoc svým členům i jiným.

Prostřednictvím svého periodika (časopisu) by měla podávat obsáhlý

informační servis o široké činnosti své i jednotlivých dětských organizací.

František Synek, Folklorní sdružení ČR

oorrggaanniizzaaččnníí ssttrruukkttuurraa::
Valná hromada - nejvyšší orgán;
Výbor sdružení - devítičlenný orgán
volený VH na 2 roky; 
Předseda - volený člen výboru na dva
roky; 

ČČlleennsskkáá zzáákkllaaddnnaa - folklorní soubory
a jednotlivci - FoS ČR sdružuje 372
členských souborů, působících v 15
autonomních regionálních sdruženích

ppooččeett ččlleennůů::
do 15 let 
15 - 18 let 
18 - 26 let 
nad 26 let 
celkem 

7 786
1 056
1 011
3 077

13 376



Táboření v romantických
zákoutích, vycházky do
přírody, dobrodružné hry,
schůzky ve vlastnoručně
vyzdobených klubovnách,
společenství přátel - to
všechno jsou prostředky,
kterými skautští vedoucí
podporují rozvoj osob-
ností dětí v oddílech. Být
připraveni plnit povin-
nosti k sobě samým,
k bližním, vlasti, přírodě
a celému lidskému spole-
čenství i jeho duchovním
principům - to je celoži-
votní úkol, ke kterému se
všichni skautky a skauti
zavazují slibem.

Junák svými metodami
výchovy, činností plnou
zážitků i opravdového
přátelství zcela nepopíra-
telně ovlivnil nejen
několik skautských gene-
rací, ale i většinu ostat-
ních našich dětských
a mládežnických organi-
zací, a to bez ohledu na
vlastní pohnutou historii
(trojí zákaz - 1940, 1950
a 1970). Prosazováním
demokratických, vlaste-
neckých a občanských
principů v každodenním
občanském životě se
Junák rovněž spolupo-
dílel a spolupodílí na
osmdesátileté historii
českého státu.

Byli to právě skauti, kdo
se přihlásil svojí kurýrní

poštou ke službě rodící
se Československé repub-
lice v roce 1918
a skautské poštovní
známky z té doby jsou
vlastně prvními znám-
kami samostatného
Československa.
V nedávné době svoji
připravenost prokázali
skauti například při
pomoci obyvatelům
oblastí postižených
povodněmi.
Základem činnosti je
celoroční všestranný
a velmi rozmanitý
program skautských
oddílů (tradiční tábor-
nické dovednosti,
duchovní výchova, netra-
diční i klasické sporty
atd.), vyvrcholením jsou
letní tábory. Dospívající
mládež si připravuje
vlastní bohatou činnost,
a také dospělí -
„oldskauti“ mají své akti-
vity, například pro mladé
rodiče s dětmi, nebo
třeba putování za hranice
všedních dnů. Říká se, že
skauting je hra - není to
však jen hra pro děti - je
to nikdy nekončící
program, vedoucí k aktiv-
nímu životnímu stylu. 
Velká pozornost je věno-
vána vzdělávání dospíva-
jících a dospělých členů.
Vedoucím skautského
oddílu se nemůže stát
každý - zájemce musí
nejprve projít náročnými

kurzy a zkouškami, které
prověří dovednosti
a znalosti z psychologie,
pedagogiky, zdravovědy
a dalších oblastí. A kdo
nechce ustrnout, čeká na
něj pestrá nabídka prázd-
ninových lesních kurzů
a lesních škol, to vše
podle komplexního
a uceleného vzdělávacího
řádu.
Junák je součástí mezi-
národního skautského
hnutí, které sdružuje  
35 000 000 mladých lidí
bez ohledu na barvu pleti
či náboženství v organi-
zacích WOSM (World
Organization of Scout
Movement),  WAGGGS
(World Association Girl
Guides and Girl Scouts)
a ISGF (International
Scout and Guide
Federation).
Junák vydává časopisy

pro všechny věkové kate-
gorie členů: časopis
Skaut - Junák je vůbec
nejstarším dětským časo-
pisem v ČR (od r. 1915),
metodický a informační
měsíčník Skauting je
určen oddílovým
vedoucím a všem
dospělým, Světýlko pro
děti do deseti let, Kmen
se zaměřuje na dospíva-
jící mládež - rovery
a rangers.
Vycházejí i metodické
publikace, například díky
libereckému nakladatel-
ství Skauting vlastní
Junák snad největší
odbornou skautskou
knihovnu v Evropě -
jedná se přitom o tituly
napsané v posledních
sedmi letech.

V roce 1996 se naši
zástupci účastnili celo-

11

PŘEDSTAVUJEME ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENY ČRDM

Nad hlavou mi tiše šuměly větve a setřásaly smutně neviditelné krůpěje, melancholicky pleskající o rozvlhlou lesní prs9. 
Dumal jsem u posledního našeho táborového ohně na poslední své táborové hlídce. Necítil jsem chladu, jen přítomnost čehosi smutného - rozloučení. Co dojmů bylo
ztajeno v těch stromech velikánech, v jejichž stínu se krčily naše domečky. O kolika zdrojích radosti šeptal potůček, tiše zurčící kolem snícího tábora! 
...Stál tu dosud téměř netknut. Kamna stála, jako by měla vydržet ještě sto let, a stany, rozestavěné v půlkruhu kolem náměstíčka, jemuž jsme hrdě přezdívali „forum“,
snily ještě o dlouhém životě.
Usedl jsem na pohodlné březové křeslo, vlastní rukou zrobené, a rozhlížel se kolem, chtěje si vštípit v pamě9 každý rys milého tábora....

I leckterý dnešní skaut či skautka by mohli vyjádřit podobně své dojmy z tábora. Tato slova však napsal na jednom z prvních táborů českých junáků v r. 1916 
do svého deníku šestnáctiletý student, pozdější slavný básník Jiří Wolker

JJuunnáákk
Junák - svaz skautů a skautek České republiky
občanské sdružení dětí a mládeže
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
tel: 02 / 24 102 284, fax: 02 / 242 148 25
e-mail: skaut@junak.cz
www.skaut. cz



světového setkání
skautské mládeže Rover
Moot ve Švédsku a již
dnes se chystají na Moot
do Mexika.
Fénix 97 v Praze
úspěšně obnovil tradice
setkávání skautů střední
a východní Evropy (první
tábory se konaly také
v Praze v roce 1931). 
Byl to desetidenní mezi-
národní tábor se
spoustou aktivit pro více

než 1 200  účastníků,
včetně průvodu 6 000
skautů a skautek
Prahou. Na Fénix navázal
o rok později Eurocor na
Slovensku a letos nás
čeká San v Polsku.
Zvláště naši starší
členové se podíleli na
spontánní i centrálně
organizované pomoci
v oblastech postižených
povodněmi (1997, 1998)
v rámci dobrovolné
skautské služby a přís-
pěvků na konto "Nejste
sami".
Junák je spolupořada-
telem celostátní akce
Květinový den v rámci
boje proti rakovině,
stovky skautů a skautek
v tento den organizují
sbírku dobrovolných přís-
pěvků na vývoj léků proti
této nemoci. Jen v Praze
se i zásluhou skautů
vybralo přes milion
korun.
Na přelomu letošního
roku naši vlast se ctí
reprezentoval padesáti-
členný kontingent skautů
a skautek na meziná-
rodním skautském
setkání, které se koná
jednou za čtyři roky -
XIX. World Jamboree
v Chile.
Junák pořádá pravidelně
několik postupových
soutěží: pro skauty
a skautky je to Svojsíkův

závod, jehož discipliny
mají prověřit všestrannou
připravenost hlídek, pro
mladší věkovou kategorii
je jeho obdobou Závod
vlčat a světlušek. Ani
umělecké disciplíny
nezůstávají pozadu - ti
nejmenší se setkávají na
akci Zpívající šestka
nebo zasílají své výtvarné
práce do soutěže
Zažíháme světýlko.
Vodní skauti každoročně
pořádají závod plavidel
Napříč Prahou přes tři
jezy a regatu oplachtě-

ných pramic Skare. Mezi
tradiční akce vodních
skautů patří jednou za tři
roky sraz Navigamus
s více než 800 účastníky.
Suchozemští skauti pořá-
dají mnoho různých
tradičních regionálních
akcí, z nichž největší je
asi Západočeské
Jamboree. Také na
každoročním předvá-
nočním rozvozu
Betlémského světla mají
lví podíl právě skauti.

PŘEDSTAVUJEME ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENY ČRDM

Junák byl založen v r. 1911 profe-
sorem Antonínem Benjaminem
Svojsíkem. 

Od roku 1990 je největší dětskou
organizací v republice. V roce 1998
pracovalo ve všech okresech ČR okolo
3 000 oddílů, v nichž bylo 41 106
chlapců a děvčat do 18 let a 15 873
dospělých.

Oddíly Junáka v r. 1998 pořádaly 1
361 táborů, kterých se zúčastnilo 32
177 dětí. Podílelo se na nich 6 321
dospělých, kteří se dětem věnovali
bezplatně, většinou v době svých
řádných dovolených. Pro vedoucí se
uskutečnilo celkem 93 vzdělávacích
akcí.
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Je první den našeho příjezdu. Unavení po letu, unavení čtyřhodinovým čekáním na odvoz z letiště a časovým posunem procházíme tábořištěm Picarquín. Všude prach. Od
května v Chile nezapršelo a teploty na slunci dosahovaly padesátky. Dnes je naštěstí jenom třicet šest ve stínu. A v tohle úmorném vedru je třeba postavit náš tábor...
Naše delegace přitahovala pozornost už od prvních okamžiků. A nebylo to jen táborem s vodáckým stožárem, podsadovými stany a vázanou bránou. Tak třeba po večerce
přišel vedoucí Argentinců, abychom vzbudili vedoucího našeho tábora, že jedno jejich děvče má problémy s dýcháním. Na svém požadavku trval - náš Bohouš byl totiž tak
trochu doktor pro celý subcamp Bororos. Michal Schrötter - Mish, člen mezinárodního servistýmu
Myslím, že oproti jiným národům jsme si dokázali poradit s problémy. A9 už to bylo nedostatečné vybavení, nebo nedostatek informací o programu.

Josef Tillich - Bohouš, vedoucí českého tábora
Tyto poznámky, pravda, poněkud jiné, nežli v úvodu, si zaznamenali účastníci letošního 19. světového jamboree v Chile. Časy se mění ...

Co očekáváme od ČRDM?

Měla by být partnerem, který bude prosazovat zájmy a potřeby dětí a mládeže,

organizované v jednotlivých sdruženích - působit tak, aby platné předpisy

usnadňovaly získávat finanční zdroje, klubovny, tábořiště, pojištění, uvolňování

vedoucích na tábory, sociální výhody (slevy apod.) - tedy řešení společných

starostí všech organizací. Předpokládáme, že ČRDM bude mít větší sílu

a vážnost než jednotlivá sdružení.

ČRDM by ale měla především hájit zájmy VŠECH DĚTÍ a mládeže v duchu

úmluvy OSN o právech dítěte, které jsou mnohdy přehlíženy, měla by podpo-

rovat mladé lidi a podílet se na řešení jejich každodenních i perspektivních

problémů a připravovat je k odpovědnému občanství.

Je nutno hledat společné cesty k ozdravění společnosti prostřednictvím výchovy,

tady by se ČRDM mohla stát platformou pro komunikaci s ostatními spolky 

a sdruženími, aby bylo možno společně řešit obtíže, přesahující jednotlivé orga-

nizace a přitom sledující obecně výchovné a prospěšné záměry.

ČRDM by však neměla zasahovat do vnitřního života jednotlivých spolků a sdru-

žení a jejich cílů. Josef Výprachtický, Junák

OOrrggaanniizzaaččnníí ssyyssttéémm JJuunnáákkaa:: ústředí - 22 oblastí (+několik
městských rad) - okresní rady Junáka (ORJ) ve všech 88
okresech ČR,  612 středisek (s právní subjektivitou), 2 842
oddílů, které se člení dále na družiny
ČČlleenněěnníí ppooddllee vvěěkkuu::
světlušky a vlčata (6 - 11 let) 
skautky a skauti (11- 15 let) 
roveři a rangers  (15 - 26 let) 
roveři, rangers a vedoucí (18 - 26 let) 
vedoucí a oldskauti (nad 26 let)  
počet členů v r. 1998 celkem: 

19 523
16 860

4 723
5 279

15 873
56 979



Hlavním prvkem naší
činnosti je hra. Ta umí
nejen pobavit, ale
i poučit. Pomocí hry je
možno řešit problémy,

budovat pocit sounáleži-
tosti ke skupině vrstev-
níků apod.
Prostřednictvím nejrůz-
nějších herních aktivit
umožňujeme dětem
vyniknout v jejich indivi-
duálních dovednostech
a přitom budovat kladný
vztah ke kolektivu. Hrami
se také snažíme u dětí
vzbudit vztah
k hodnotám zakotveným
v našich ideálech
(Pravda, Pomoc,
Přátelství, Pamě>,
Poznání, Překonání,
Příroda). 
Pokud se budete chtít
seznámit s naší činností
důkladněji, můžete o nás
získat bližší informace na

naší kontaktní adrese
nebo na internetu.

Největší akce posled-
ního roku: 

Republikové setkání
oddílů, které se koná
pravidelně u příležitosti
MDD, ale vždy na jiném
místě - tradici zahájila
Česká Skalice, na ni
úspěšně navázal Rožnov
(účast 1 485 dětí)
a Mohelnice.
Kulturně-uměleckou
soutěž „Pionýrský
Sedmikvítek“ loni
poprvé uzavíral bene-
fiční koncert „Děti
dětem“ (pořádaný
s nadací Dětem).
Pionýrská stezka je
všestranně zaměřenou
soutěží s nejdelší tradicí
- koná se od roku 1991.
Základních, okresních
a oblastních kol se
každoročně účastní
kolem 15 000 soutěží-
cích.
Tábornická stezka -
turisticko-tábornická
soutěž vychází
z programu činnosti 
„Rok táborníka"
Ve výčtu akcí bychom
mohli pokračovat,
nicméně za zmínku
určitě ještě stojí
Mezinárodní dílna vedou-
cích. Tato netradiční
forma  odborného vzdělá-
vání vedoucích má již
tříletou  tradici a každo-
ročně se jí účastní kolem
150 zájemců od nás i ze
zahraničí. Ku příkladu
letos jsme přivítali mezi
hosty i návštěvníky
z Indie.

Samostatné občanské
sdružení dětí, mládeže
a dospělých - „Pionýr“ -
obnovilo svoji činnost
v lednu 1990 (20.1.)
a navázalo tak na tradice
samostatné organizace
Pionýr z let  1968-70
(založené ve dnech 20.-
23. 6. 1968). Jednalo se
o samostatnou organizaci
(nezávislou na organizaci
mládeže), která aktivně
podporovala pluralitu
dětského hnutí a jako
základní platformu
přijala

dokument OSN z r. 1958
„Deklarace práv dítěte“.
Ale tradice sahají ještě
dál - do období 1. repub-
liky - do počátků
dětského hnutí u nás
(vznik organizací a insti-
tucí sociální ochrany
jako sdružení dospělých,
později také organizace
zahrnující mládež
a postupně i děti).
Dnes je naše sdružení
druhým nejpočetnějším
svého druhu u nás. 
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Pionýr
Pionýr
všeobecné sdružení dětí a mládeže
Senovážné nám. 24, Praha 1, tel 24 102 299,  www. pionyr.cz, crp@adam.cz

V každém případě bych byl rád, aby se organizace, která sdružuje

subjekty našeho typu, začala projevovat v činnosti jednotlivých oddílo-

vých vedoucích. Je to asi skoro nerealistický požadavek, ale myslím si,

že by existence ČRDM měl být schopen postřehnout každý pracovník

s dětmi a mládeží. Oddíloví vedoucí  vykonávají během schůzek i v době

nejrůznějších víkendovek a táborů spoustu užitečné práce a právem si

myslí, že na nějaké „paktování" a „politiku" nemají čas.  Chtějí pro děti

připravovat hodnotný program, který by je nejen pobavil ale i poučil a dal

jim něco do života. Úkolem každého sdružení dětí a mládeže je připravit

pro takového vedoucího podmínky k práci. Myslím si však, že v současné

době jsou již vyčerpány možnosti pro vytváření podmínek pro každé

sdružení samostatně. 

Abychom mohli postoupit na vyšší úroveň bude nutné spolupráce co nejšir-

šího okruhu sdružení dětí a mládeže, zejména na komunální úrovni. 

K tomu bude nutné začít představovat veřejnosti dětský neziskový sektor

jako celek, který se dokáže shodnout na celé řadě společných cílů, a to

by měla být právě úloha společné organizace. Vím, že cesta před námi je

moc dlouhá, ale věřím, že po čase i ten obyčejný oddílový vedoucí musí

zjistit, že ČRDM dokáže proměnit postoj veřejnosti ke sdružením dětí

a mládeže. 

Problémy, které je  potřeba řešit, možná ani nedokáže obyčejný oddílový

vedoucí pojmenovat, ale od toho tu má být  střechové sdružení, aby doká-

zalo problémy analyzovat dříve, než v plné tíži na všechny oddíly

dopadnou. ČRDM tedy musí předvídat, připravovat a občas i za nás trochu

roztáhnout deštník, aby do těch našich oddílů tolik nepršelo.
Jiří Tomčala, Pionýr

Vyvrcholením celoroční činnosti jsou letní tábory. V loňském roce na našich  637
táborů odjelo více než 33,5 tisíce účastníků. Navíc se v rámci našeho sdružení
uskutečnilo 6 táborů integrovaných.
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Letní činnost chápeme
v našem sdružení jako
vyvrcholení naší celo-
roční práce. Oddílový
vedoucí má na letním
táboře fůru práce
a povinností. Snaží se,
seč mu síly stačí, aby se
děti nejen dobře bavily
a prožily zajímavý
program, ale trochu se
i poučily a prověřily si
něco z dovedností,
kterými se zabývaly
během roku. Mimo jiné si
však musí také pečlivě
všímat toho, jak se děti
opravdu mezi svými
vrstevníky chovají, jak
snášejí odluku od svých

blízkých ... 
Tu a tam se proto musí
vedoucí zeptat, jestli se
jim nestýská po rodičích,
babičkách apod. Ty
starší na takové otázky
zpravidla už nenachytá,
naopak ti nejmladší se
naopak svěří sami.
Jeden vedoucí se zkusil
opatrně zeptat desetile-
tého chlapce, který byl
toho roku na táboře
poprvé: 
"Kajdo, vypadáš nějak
smutně, nestýská se ti?"
Na to se hoch zazubil
a odvětil otázkou, kterou
řekl vše: 
"A po kom?"

Křes>anské sdružení
nabízí pestrou paletu
aktivit pro kvalitní
trávení volného času dětí,
mladých lidí a všechny
další mladé duchem.
Činnost je zaměřena  na
harmonický rozvoj celé
lidské osobnosti - těla,
ducha a duše.
Je otevřeno všem lidem
bez ohledu na pohlaví,
rasu, národnost a poli-
tické přesvědčení.
K účasti na programech
není nutné křes>anské
vyznání. Celosvětově
sdružuje na ekumenické
bázi křes>any různých
církví s lidmi bez jasného
světového názoru. 
YMCA vznikla v roce
1844 jako prostředek
křes>anské pomoci
mladým lidem 
„ztraceným" v rychle se
industrializujících
a odlidš>ujících městech
Anglie. Od té doby se
rozšířila po celém světě.
U nás od druhé poloviny
19. století fungovala
prostřednictvím tzv.
„Křes>anských spolků
mladíků" nebo tzv.
„Křes>anských sdružení
mládeže". Po několika
letech fungování v rámci
Čs. Legií a poté Čs.
Armády u se u nás YMCA
od roku 1921 rozšířila
masově především díky
vydatné pomoci z USA
a za přispění elit národa:
T.G.M., Ing. V. Havla
a dalších. Svoji činnost
nuceně ukončila v roce
1951 a přes neúspěšné
pokusy okolo roku 1968
o znovuzaložení, obnovila
svoji činnost až v roce
1990. Česká YMCA byla
ustanovena v roce 1992

vzhledem k blížícímu se
dělení Československé
federativní republiky.
Pravidelné akce:
Ten Sing (hudebně soci-
ální program);
YMCA Skaut (program

skautské výchovy s křes-
>anskými principy);
Manželská setkání
(o zvládání krizí
v manželském životě);
Živá rodina (společná
setkávání rodin);
Tábory YMCA (dětské,
mládežnické, rodinné,
integrační);
ICCP (vysílání vedoucích
na tábory v USA);
Mateřská centra; 
Dětské oddíly, Kluby
mladých;
Zájmové a polytechnické
kroužky;  
Integrace rómské mino-
rity a tělesně postižených;
Porady v otázkách sekt

YYMMCCAA

Se členy Pionýra se můžete setkat na celém území republiky. Koncem loňského
roku bylo ve sdružení registrováno 26 219 členů, a to 16 620 ve věku do 15 let,
2 542 ve věku 15-18 let,  3 247 dospělých do 26 let a 3 248 členů starších.

Česká rada Pionýra v současné době registruje 83 územních organizačních
jednotek (na úrovni okresů). Nejnižší organizační jednotky s právní subjektivitou
jsou pionýrské skupiny (553).

Vlastní činnosti probíhá v oddílech, těch je více než 1 100. Převládají oddíly
věkově prostupné a koedukované. Jejich zaměření je různé - turistické, kulturní,
sportovní, přírodovědné, technické apod. Podobně různorodá je i činnost samotná,
a to jak v obsahu, tak i formách.

YYMMCCAA vv ČČRR - KKřřeess9žaannsskkéé ssddrruužžeenníí mmllaaddýýcchh lliiddíí 
((YYoouunngg MMeennss´́ CChhrriissttiiaann AAssssoocciiaattiioonn))
občanské sdružení dětí a mládeže  
Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1
tel.: 02/24872004, 24872040 fax: 02/24811884
e-mail: ymca@ymca.cz http://www.ymca.cz

Počet základních organizačních
jednotek:
25 místních a specializovaných sdru-
žení bez právní subjektivity

OOrrggaanniizzaaččnníí ssttrruukkttuurraa::
Valné shromáždění - Předsednictvo -
Ústřední výbor - Generální sekretář -
Ústředí - Místní/specializované sdru-
žení - Valná schůze - Výbor míst-
ního/specializovaného sdružení -
Klub, oddíl, kroužek... - Činný člen -
Běžný člen

VVnniittřřnníí ččlleenněěnníí::
místní sdružení (dle místa)
specializované sdružení (dle speciali-
zace - rodiny, partnerské vztahy, skau-
ting…)



a náboženství, drogové
závislosti; Psychologické
poradny; Informační
centra; Vzdělávací semi-
náře a přednášky
Počet letních táborů: 80
stanových i chatových
pro 5 000 účastníků

Zajímavé akce:
Mana (´96,´97,´98) -
pravidelný každoroční
festival dobrovolníků,
pracovníků a přívrženců
YMCA  s pracovními
skupinami a výměnou
zkušeností
Camphilia ´97 - meziná-
rodní tábor YMCA pro
děti a mládež 
ČeskoSlovenský TS
festival ´98 - přehlídka
činnosti Ten Singu u nás
a na Slovensku
a možnost společného
sdílení radosti z tvořivosti
(TS festivaly se konají se
každoročně od r. 1996)
Gospel Night - pravi-
delné vánoční setkání

Ten Singových skupin
z Čech naposled
snímané Českou telel-
vizí pro pořad o Ten
Singu.
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CCoo ooččeekkáávváá YYMMCCAA oodd ČČRRDDMM??

• informační servis (zahraničí, ministerstva, regiony…)

• informace o akcích, které se dějí v jiných sdruženích  s možností 

účasti či aktivního zapojení při organizaci

• společná propagace činností zaměřených na děti a mládež

• databáze médií s kontaktními osobami, které se zabývají neziskovým sektorem

• doporučené knihy, brožury z výše uvedené problematiky (možnost   knihovny)

• monitoring tisku pro oblast výchovy a volného času dětí a mládeže 

• databáze objektů a tábořiš9 vhodných pro akce dětí a mládeže, 

objekty pro školení, semináře…

• celorepubliková databáze táborů

• informace o slevách v ČR a zahraničí 

• společné vzdělávací a setkávací akce s cílem výměny informací a zkušeností

• společný ples Ing. Ingrid Kubiczková, YMCA

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 z 29. 3. 1999
Redakce: Martin Bělohlávek, Michala Rocmanová
Adresa redakce: Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1 
tel: 02/24102209, fax: 02/24102541
e-mail: crdm@adam.cz
Grafická úprava DTP LOTOS
Fotografie z archívů sdružení v ČRDM
Příspěvky přijímáme nejlépe ve WORD 7.0
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PPOOZZVVÁÁNNKKAA
DDlloouuhhooddoobbéé šškkoolleenníí ppssaanníí aa rreeaalliizzaaccee mmeezziinnáárrooddnníícchh pprroojjeekkttůů
European Youth Centres, Strasbourg and Budapest, 27. 9. - 10. 10. 1999; 2. - 13. 5. 2000
Podmínky: věk 20 - 35 let; dále stejné jako u předešlých kurzů. Jazyky: A/F Výdaje: 350 FF
žádosti a termíny: vyplněnou přihlášku spolu s doporučujícím dopisem od vysílající organizace musí kandi-
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TTiisskkaařřsskkýý ššootteekk využil toho, že jsme měli plné ruce práce s dětskými nemocemi prvního čísla Archy
a parádně si v něm zařádil. Zvláště si oblíbil číslovky - tak například na str. 15 v textu pod horní fotografií
se jednalo o 19. světové skautské jamboree, nikoliv o 29., na str. 16 na konci článku je datum 23. ledna
1993 - pochopitelně se jednalo o rok 1999, nebo9 dříve ČRDM neexistovala. Dále se omlouváme za
některé méně srozumitelné zkratky, i když většinou byly vysvětleny dále v textu, zvláště shluk písmen
v titulu Josefa Ježka, poslance PS PČR (ODS), člena výboru VVKMT (obálka a str. 10), tedy poslance
v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (za Občanskou demokratickou stranu), člena výboru
pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Všem pozorným čtenářům se velice omlouváme.
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YMCA v Olomouci
pořádala 7. dubna
moderovanou diskusi
na téma Jsi rasista?,

v níž se účastníci snažili
pátrat po kořenech
problému.

V Jindřichově Hradci se
o víkendu 9. - 11. 4.
bojovalo s provazy, lany
a uzly v Uzlařské regatě,
kterou organizoval
Pionýr.

10. dubna se na
skautské základně na
přehradě v Českém
Těšíně konal již 4. ročník
turnaje čtyřčlenných
družstev ve hře Ringo.

Slovácká stuha se jmeno-
vala přehlídka dětských
zpěváčků ve Veselí nad
Moravou, pořádaná FoS
ČR
11. dubna.

24. dubna oslaví skauti
po celém světě svůj
svátek -

jejich patronem je totiž
svatý Jiří, bojující proti
zlu. V tento den skauti
v mnoha oddí-

lech u nás skládají svůj
slib, pořádají slavnostní
schůzky, výpravy na
památná místa apod. 

Jako každým rokem,
i letos budou  v sobotu
24. dubna putovat
skupinky trampů, skautů
a dalších spřízněných
duší k mohyle na
Ivančeně na Lysé hoře,
aby uctili přiložením
svého kamínku či
balvanu památku
skautů, kteří položili
životy za vlast na konci
války. 

SSttaalloo ssee ......

21. 4. Beseda Jak u vás dělá...? - jazykozpytná 
taškařice, Olomouc, YMCA

22. 4. Přehlídka zpěváčků - Zazpívej, kohoutku, 
vesele..., Chrudim, FoS ČR

23. 4. Den otevřených dveří AČR, Praha - 
Staroměstské náměstí, Armáda ČR

23. - 25. 4. 24 hodinový závod roverů a rangers
pro čtyřčlenné hlídky (16-19 a 20-25 let), 
Krušné hory, Junák

24. 4. Skautská pou3 na horu Říp pro všechny, 
sraz 10.30 hodin na úpatí Řípu 
od Roudnice, Junák

24. 4. Den otevřených dveří AČR v posádkách, 
celkem 52 posádek v ČR, Armáda ČR

30. 4. Pálení čarodějnic - tradiční lidový zvyk, 
Moravské Budějovice, Rudice, FoS ČR

30. 4. Májový ples, Humpolec, Fos ČR
30. 4. Stavění obecní máje, Vyškov Dědice, Kyjov, 

Svatobořice-Mistřín, FoS ČR
30. 4. - 2. 5. 1. Republikové finále v Pentatlonu, 

Praha 4 - MČ, Pionýr

1. 5. Hledání Olomouckého pokladu - akce pro 
děti školního věku, YMCA Olomouc

1.-2. 5. Letecký den Brno, Armáda ČR
5. 5. Výprava do meditační zahrady v Plzni, 

Kulturní rada Junáka
7.-9. 5. Loučeňský debl - recesistický závod dvojic, 

Junák Lysá nad Labem
7. 5. Tuchlovická pou3 - středočeský folklorní 

festival, Tuchlovice, FoS ČR a další
8.  5. Festival Roudnice, přehlídka rockových 

kapel, YMCA Krabčice
8. 5. Vzpomínky na napoleonské války, Rožnov 

pod Radhoštěm, kluby vojenské historie ČR, 
SR a Rakouska

9.  5. Rodinný koncert - koncert rodičů a dětí, 
Praha, YMCA kluby

14.-16. 5 Republikové finále Přírodovědné stezky 
v Příbrami, Pionýr

15. 5. Den pozemního vojska Armáda ČR: 
BAHNA 1999 - vojenský výcvikový prostor 
Strašice u Rokycan, Armáda ČR

15.-16. 5. Zpěváčci - celostátní přehlídka dětských 
zpěváčků lidových písní, Velké Losiny, FoS ČR

27.-30. 5. Bambiriáda na ostrovech, prezentace 
sdružení dětí a mládeže, Praha, ČRDM

bbuuddee ......

Velikonoční zvyky byly začátkem dubna náplní akcí Folklorního sdružení téměř po
celé republice. Jen namátkou jmenujme: velikonoční hrkání ve Svatobořicích-
Mistříně, v Prostějově pořádali tradiční velikonoční zvyk - honění Jidáše, velikonoční
trhy se konaly v Uherském Hradišti, v Telči to byla zase velikonoční jízda městem.

Republikové finále Ringo 1999 pořá-
dala stejně jako v minulých letech
Okresní rada Pionýr Karviná.
Uskutečnilo se o víkendu 12. - 14.
března, tentokrát v blízkém
Bohumíně. Počet přihlášených druž-
stev předčil očekávání. Z celé repub-
liky se sjelo 62 družstev z 12 PS,
oddílů a ZŠ, celkem s organizačním
štábem přes 200 účastníků.

Přímým úkolem ČRDM by mělo být zastupovat a hájit společné zájmy českých

organizací mládeže všude tam, kde je k tomu třeba jediný partner - to jest jedno

společné, demokraticky legitimované stanovisko. To znamená v těchto třech

prakticky nesmírně významných vztazích: vůči nadnárodním a mezinárodním

organizacím dětí a mládeže, vůči státu v oblasti legislativní (parlament a vláda)

i dotační (MŠMT), vůči FDM a jím dosud spravovanému majetku. Dokud totiž

naše organizace dětí a mládeže vystupují každá pro sebe nebo dokonce proti

sobě, mají všichni jejich partneři alibi - buA k tomu, aby rozhodovali libovolně,

anebo ještě hůře, aby nedělali nic. Ale je tu i stejně důležité poslání nepřímé,

dlouhodobé: naučit organizace dětí a mládeže spolupracovat. To znamená vědět

o sobě, respektovat se navzájem a hledat to, co je společné.
Doc. Dr. Jan Sokol, CSc.


