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ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE
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ÚVODEM

říká Jana
Vohralíková,
předsedkyně
České rady
dětí
a mládeže
(ČRDM), orga-
nizace, která
zastřešuje
řadu
dětských
a mládežnic-
kých sdružení. O krátký
rozhovor jsme ji požádali ve
čtvrtek večer 1. března, bezpro-
středně po skončení mimořád-
ného valného shromáždění
ČRDM. 

Jaký máte pocit z jednání, splnilo
vaše očekávání?
Já si především myslím, že bylo
obdivuhodně klidné. To obvykle
nebývá. Dnes jsem třeba vůbec
nečekala, že rozpočet projde tak
lehce jako prošel. Takže dojem
dobrý. 

Mgr. Jindřich Fryč, ředitel odboru
pro mládež Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR, ve svém
vystoupení mimo jiné řekl, že pouze
asi 10% dětí je organizováno. To je
dost málo. Co dělá ČRDM pro to,
aby se i děti neorganizované mohly
ve volném čase bavit, aby se jen
tak netoulaly po ulicích a sídlištích? 
To je těžká otázka. On to potom
pan ředitel upřesnil, že těch 10 až
14 procent je členů občanských
sdružení dětí a mládeže. Další děti
jsou organizované v různých spor-
tovních klubech, chodí do zájmo-

vých kroužků, do domů dětí
a mládeže a podobně. Ale k tomu,
na co jste se ptal: To není vůbec
jednoduché. ČRDM sdružuje orga-
nizace, které mají své výchovné
řady, jsou to tradiční organizace
budované na členské základně.
A pak máme mezi sebou i organi-
zace, které se snaží oslovit děti
takzvaně neorganizované. Ale
nároky dnešní doby a dnešních
dětí a mládeže jsou čím dál tím
větší a myslím si, že se nám nedaří
je plně vnímat, naslouchat jim
a znát jejich potřeby. Proto se ne
vždy povede udělat atraktivní
programy. Vůle je hodně, ale je
málo prostoru a času a také lidí,
kteří by to chtěli dělat. Ale víme, že
je to potřeba a že je to jediná cesta,
jak pomáhat této společnosti. 

Kolik v současné době sdružuje
ČRDM organizací a dětí?
Je to asi 160 000 dětí a organizací
je ke třiceti. Ale to číslo je trochu
zavádějící, protože, jak už jsem
říkala, jsou mezi námi organizace,
které nebudují členskou základnu
a snaží se dělat otevřené programy
pro všechny.

Připravuje se nový zákon o mládeži.
Má ČRDM možnost do toho mluvit?
Nejen že ČRDM do toho může
mluvit, ale je vyzývána aby do toho
mluvila. To je jeden z velkých
výsledků, který se podařil. A této
šance využíváme. Na valném shro-
máždění zaznělo, že k návrhu
zákona přišla řada připomínek a to
nejen od různých orgánů, organi-
zací a funkcionářů, ale také od

jednotlivých klubů, oddílů a lidí,
kteří přímo s dětmi a mládeží
pracují. Te6 je otázkou, jakým
způsobem dát dohromady všechny
názory, náměty a připomínky
z diskusí, které probíhají jak
v představenstvu ČRDM tak
v organizacích.

ČRDM na valném shromáždění
navrhla svého člena do vznikající
Rady České televize. Proč?
Protože je v duchu poslání této
organizace, že se bude snažit měnit
společenské klima. Já pevně věřím,
že po „vánočním příběhu“ se podaří
sestavit takovou radu, která to
bude dělat. A když už je to naším
posláním, tak bychom tam rádi
měli svého zástupce. Navíc tato
kandidatura má pro mě další důle-
žitý aspekt. Návrh vzešel od
Junáků, kteří jsou někdy vnímáni
– obrazně řečeno  – jako „slon
v porcelánu“. Po představení
kandidáta se neozvala na valném
shromáždění jediná připomínka.
Bylo jasné, že je schopen garan-
tovat to, co řekl, tedy že v případě
zvolení nebude v Radě České tele-
vize zastupovat Junáky nebo jiné
sdružení, ale bude jednat v duchu
poslání ČRDM. Jsem ráda, že i ve
vědomí všech ostatních je to tak
bráno a vnímáno. To je, myslím si,
velmi důležitý výsledek dnešního
jednání, to je velký posun.

DTA
Poznámka:
Rozhovor s kandidátem ČRDM do
Rady České televize RNDr.
Tomášem Řehákem si můžete
přečíst na straně 9.

((NNeejjeenn)) ddoo ppřříípprraavv zzáákkoonnaa oo mmllááddeežžii mmlluuvvíímmee

Dne 1. 3. 2001 se konalo mimořádné jednání 10.
valného shromáždění  České rady dětí a mládeže.
Jako host mezi nás zavítal Mgr. Jindřich Fryč,
ředitel odboru pro mládež MŠMT. Jeho vystoupení
jsme vyslechli hned v úvodu jednání – informoval nás
zejména o zvažovaných změnách v systému dotací pro
tento rok. Dále nás ve svém vystoupení vyzval přede-
vším k zamyšlení nad problematikou práce s neorga-
nizovanou mládeží a nad tím, co pro ně sdružení
mohou v příštím roce podniknout. Netajil přitom
úmysl MŠMT zasáhnout do současného systému
programů podpory a ochrany dětí a mládeže právě ve
prospěch aktivit pro tzv. neorganizované.
Valnou část programu vyplnila obvyklá a naplánovaná
agenda. 

Nejdůležitějším bodem programu bylo projednávání
definitivní verze rozpočetu ČRDM na rok 2001, který
byl po obsáhlé diskusi přijat. 
Předložena byla další verze Výroční zprávy za rok
2000. 
Rozhodlo se o přijetí nového člena T. O. Střelka do
ČRDM.
Z diskuse o vydávaných publikacích vzešel návrh
zpracovat ucelený systém vnitřní oponentury v ČRDM. 
Nemalá pozornost byla věnována návrhu na jmeno-
vání kandidáta ČRDM do funkce člena rady České
televize. Členská sdružení se rozhodla navrhnout
společného kandidáta – pana RNDr. Tomáše Řeháka,
člena sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR.
Všichni přítomní delegáti se shodli, že v jeho osobě
vidí nejen člověka se vztahem k problematice dětí
a mládeže, ale především odborníka, kterého bude
možné považovat za aktivního a platného člena rady.

–tom, martin–

ZZ „„vvaallnnéé hhrroommaaddyy““ ČČRRDDMM
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Rozhovor s MUDr. Tmějovou - zpra-
covatelkou vyhlášky 106/2001
o hygienických požadavcích na
zotavovací akce pro děti

Viděno vašima očima – je nová
vyhláška ke spolkům, které pořá-
dají tábory, vstřícnější? Je pružná
a řeší s přiměřenou mírou citlivosti
hygienickou problematiku na
našich táborech?

Domnívám se, že nová vyhláška
je vstřícnější. Většina změn ve
způsobu rekreace dětí v posled-
ních letech je v duchu výchovy
dětí k samostatnosti, zdatnosti,
otužování a prohloubení vztahu
k přírodě.  Jsem ovšem zdra-
votník, vnímám citlivěji i rizika
všech těchto aktivit.  Vyhláška
je koncipována tak, aby pokryla
hygienická rizika z pohledu
zákona o ochraně veřejného
zdraví č. 258/2000 Sb. Z dlouho-
letých zkušeností terénních
pracovníků okresních hygienic-
kých stanic vyplývá, že nejrizi-
kovější oblastí je zásobování
pitnou vodou a stravování. Ve
vyhlášce jsou některé poža-
davky odstupňovány podle
rozsahu akce (počtu účastníků),
např. požadavky na stravování
ve stavbách – nutnost dodržet
vyhlášku o stravování
a možnost dětí podílet se na
přípravě stravy pouze před jejím
tepelným zpracováním a při
pomocných pracích, ve stano-
vých táborech -  stanovení
základních požadavků na
provoz kuchyně a možnost dětí
podílet se na celkové přípravě
a výdeji stravy do 50 účastníků,
dále možnost vlastní přípravy
stravy dětmi na putovních tábo-
rech, event. využívání provo-
zoven stravovacích služeb. Dále
pro potřeby vyhlášky o hygienic-
kých požadavcích na zotavovací
akce byly použity mírnější hygi-
enické limity stanovené pro indi-
viduální zásobování pitnou
vodou. Vyhláška umožňuje také
donášení nebo dovoz pitné vody,
nebo možnost používání balené
pitné vody. Při nedostatku pitné
vody lze k účelům osobní
hygieny a k úklidu používat

vodu z vodoteče, která vyhovuje
hygienickým limitům jakosti
vody ke koupání (kvalita povr-
chové vody třídy I. a II.).

Představme si následující situaci:
Na dubnové výpravě třicetičlen-
ného oddílu si družiny vaří v kotlí-
cích bramboračku, navíc možná
připravují oblíbené těstové „hady„
na klacících...
Kolem kráčí agilní hygienik... zcela
náhodou. Může nastat konflikt?
Je tato situace opravdu vyřešena
odstavcem 4 par. 7 v nové verzi
vyhlášky o zotavovacích akcích?

Ano, tato situace je  vyřešena §
7, odst. 4, vyhl.č. 106/2001 Sb.,
kdy i při podobné akci pro děti,
tj. např. i dubnová výprava,
kratší než 4 dny, může být zajiš-
těno stravování formou tak,
jako na zotavovacích akcích
(zajištění stravování dětí buA ve
veřejném stravování nebo si
mohou připravovat stravu sami
táborníci).

Anebo jiná situace. Parný červnový
den v okolí České Lípy. Oddíl na
konci puFáku bez peněz i bez
energie, zato s řádnou žízní. První
stavení na kraji města - a vedoucí
prosí o záchranu svěřenců. Jak ale
zjistí, že stařenka, která ve
džbánku vodu nabízí, ji načerpala
ze zdroje odpovídajícího hygienic-
kému limitu etc. etc.? Takovýchto

situací jsou desítky – mysleli tvůrci
normy v tomto smyslu na život?

Všechny životní situace nelze
ošetřit nařízeními, limity
a pravidly. V těchto situacích
má každý pracovník činný při
zotavovací akci určitou míru
zodpovědnosti na sobě, jak se
v různých situacích zachová
a jak tyto konkrétní situace
bude řešit. Praktická rada
– každá obec má prodejnu
potravin, obecní úřad, zdravotní
středisko, tj. místa, kde musí
být zajištěna  pitná voda.

Na druhou stranu - hrozí, že by
v reálu nastala situace, kdy právě
v tento moment (anebo následně)
hygienik zasáhne? Abychom se
nestrašili vymýšlením co by -
kdyby....

Hygienik bude zasahovat v tom
případě, pokud dojde  k onemoc-
nění dětí. Pak zjišCuje zdroje
nákazy. Otázka pití z nezná-
mého zdroje vody patří k rizi-
kovým oblastem.

V paragrafu 10  Zákona o veřejném
zdraví se říká, že na tzv. jiných
podobných akcích pro děti je orga-
nizátor povinen zajistit účast pouze
fyzických osob, které splňují
podmínky stanovené v par. 10. Ty
osoby musí být školené, způsobilé
zdravotně etc. A co rodiče? Lze

OO hhyyggiieenniicckkéé vvyyhhllááššccee    RRoozzhhoovvoorr ss MMUUDDrr.. TTmměějjoovvoouu ––
oo ppoožžaaddaavvccíícchh nnaa aakkccee pprroo dděěttii
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uspořádat výlet s rodiči, kteří jsou
takříkajíc neprověřeni, ale zato
jsou to  ...rodiče našich svěřenců? 

Pokud se rodiče akce účastní
jako osoby činné při zotavovací
akci, musí splňovat určité před-
poklady, které stanovuje zák.č.
258/2000 Sb., § 10.
Pokud se účastní jako rodinní
příslušníci, ne osoby činné při
zotavovací akci – organizátor
takové akce na sebe přebírá
určitou míru zodpovědnosti
vlastně i za tyto účastníky.

V paragrafu 3, odst. 4, se říká
doslova: „U stanových táborů lze
zajistit denní umývání dětí přímo
ve vodoteči, která odpovídá hygie-
nickým limitům  ukazatelů jakosti
vody ke koupání.“
Co přesně to v praxi znamená? Jak
má náš vedoucí postupovat, aby se
nedostal do konfliktu  se zákonem,
neohrozil zdraví dítek a zároveňń
nezešílel z telefonování a vyřizování
papírů?
Není odkaz na další normu příliš
komplikovaný? Nebylo by možné
tuhle problematiku  ošetřit jedno-
dušším způsobem?

Informace o kvalitě vody ve
vodoteči získá provozovatel od
referátu životního prostředí
v příslušném okrese nebo
správce místních toků (např.
Povodí Labe, Vltavy),
Zemědělských vodohospodář-
ských staveb. Kvalita vody,
která odpovídá třídě čistoty
vody I až II – přibližně odpovídá
hygienickým limitům jakosti

vody ke koupání. Je samo-
zřejmé, že na kvalitě povrchové
vody se podílí řada faktorů
(počasí, zemědělská činnost
apod.) a je tedy nutné přizpů-
sobit vlastní využití této vody
vlivům v průběhu celé akce.

Je možné taxativně vypočíst, kdo
má oprávnění poskytovat zdravot-
nická školení a kursy, resp. kdo má
k tomuto počinu státní zmocnění?

Zákon č. 258/2000 Sb. tuto věc
neřeší.

V zákonu 258/2000 o ochraně
veřejného zdraví - par. 10 - je podle
našeho mínění špatně definován
kurs pro zdravotníka. Váš názor?
Je tento problém spolu s dalšími
v zákoně obsaženými zralý pro
novelizaci?

Otázka kvalifikace zdravotníka
je řešena v § 11, odst. 1 a)
zákona č. 258/2000 Sb.  Abych
mohla iniciovat novelizaci
náplně kurzu první pomoci,
potřebovala bych od Vás podrob-
nější informace.

V témže zákonu je podle paragrafu
19 a vyhlášky MZ 490 (?) 2000
termín „osoba způsobilá k epidemi-
ologicky závažným činnostem“.
Nemohl by to být z titulu funkce
zdravotník?

Z titulu funkce zdravotníka ne,
protože  musí splňovat předpo-
klady pro výkon činností epide-
miologicky závažných uvede-
ných v § 19. zákona č.
258/2000 Sb., tzn. být k této
činnosti zdravotně způsobilý
(zdravotní průkaz) a mít
znalosti, které upravuje prová-
děcí předpis – vyhláška č.
107/2001 Sb. o hygienických
požadavcích na stravovací
služby a o zásadách osobní

a provozní hygieny při činnos-
tech epidemiologicky závaž-
ných.

Jako noční můra se na nás snáší
vidina drasticky zvýšených plateb
za tzv. malý rozbor vody. Která
norma tuto problematiku přesně
řeší?

Hygienické požadavky na vodu
jsou řešeny v zákoně č. 258/
2000 Sb. o ochraně veřejného
zdraví, v § 3, 4 a ve vyhlášce č.
376/2000 Sb., ve které jsou
stanoveny požadavky na pitnou
vodu, rozsah a četnost její
kontroly. Krácený rozbor (Váš
tzv. malý rozbor vody) je pouze
orientační a nemá vypovídací
hodnotu jako základní rozbor,
který se vyžaduje. Cena tohoto
rozboru je vyšší.

Řada našich vedoucích už „sondo-
vala„ u „svých„ hygieniků - někteří
okresní hygienici tvrdí, že i nadále
bude pro provoz tábora postačovat
tzv. zkrácený rozbor, jehož cena se
bude pohybovat i nadále maxi-
málně do 1500 Kč. Je to
v pořádku? Nebo riskují čelní
srážku se zákonem?

V pravomoci okresního hygie-
nika je, na základě znalosti
stability zdroje pitné vody,
počet vyšetřovaných ukazatelů
rozšířit, nebo naopak snížit.  

Jak je to  s vodou v případě, že
tábor odebírá vodu z obecního či
městského vodovodu? Stačí ústní
vyjádření radnice, že voda, kterou
pijí stovky obyvatel, je v pořádku,
nebo to bude chtít další papír ...

Ano. Stačí ústní vyjádření obec-
ního úřadu. Okresní hygienické
stanice mají přehled o kvalitě
vody ve veřejných vodovodech
a veřejných studnách.
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Postačí rozbor, který za úplatu
podstatně mírnější provádějí jedno-
tlivé VaK, tedy laboratoře společ-
ností, které provozují zásobování
vodou? V praxi to tak probíhá...

Je nutno mít zhodnocení proto-
kolu, zda voda splňuje poža-
davky na pitnou vodu dle
vyhlášky č. 376/2000 Sb., což
VAK běžně neprovádí. V případě
překročení mezní hodnoty někte-
rého ukazatele může okresní
hygienik na základě zhodnocení
zdravotního rizika  udělit
výjimku. Proto jsou vhodné
konzultace přímo na příslušné
okresní hygienické stanici.

Je pravda, že pokud bude rozbor
vody po všech stránkách
v pořádku, voda bude příslovečně
křišFálová, nebudou hygienické
stanice vyžadovat platbu?

Hygienická stanice provádí
rozbory vody jako placenou
službu. Záleží na konkrétní
dohodě mezi OHS a provozova-
telem zotavovací akce, zda mu
tato služba bude poskytnuta za
smluvní cenu, režijní nebo ev.
zadarmo, což běžná praxe není. 

Není norma, která problém „voda“
nastoluje, nesmyslně tvrdá? Nedalo
by se uvažovat – viděno vaším
pohledem – o novelizaci?

Vzhledem k nutnosti sladění
požadavků na pitnou vodu
(počet a hodnoty ukazatelů

s normami EU) nepředpokládám
zmírnění této normy.

Je možné, že by na některých tábo-
rech hygienik ještě požadoval tzv.
vzorky, tedy lahvičky s nechutnými
zbytky jídel...?

Odběr a uchovávání vzorků jídel
vyhláška č. 106/2001 Sb., § 7
nevyžaduje.

Jak je to s onou magickou hranicí
20 osob? Když se taková skupina
10-18-ti letých turistů rozhodne, že
vyrazí na vandr a přespí tu na
veřejném tábořišti, tu pod
širákem... vede ji plnoletý vedoucí
a je jich do dvaceti? Musí se starat
o nějaké normy, nebo jsou šFastní,
neznormovatelní ...

Na  skupinu, kde jsou děti pod
hranicí 15 let, musí vedoucí
zajistit podmínky  uvedené v §
12, zák. č. 258/2000 S., tj. zaji-
stit nezávadný stav zařízení,
zdroj pitné vody a vhodné
fyzické osoby - § 10. Okresní

hygienik tyto akce běžně nedo-
zoruje, zasahuje teprve při
řešení  stížnosti, epidemie, a to
i zpětně. 

Absolvovala jste nejeden rozhovor,
přečetla si mnoho kontroverzních
i trochu poplašných článků v novi-
nách. Jejich pisatelé však byli
vedeni snahou zabránit většímu
sešněrování našich aktivit příkazy,
normami a zákazy...

Zákon č. 258/2000 Sb.
o ochraně veřejného zdraví
stanovuje povinnosti pro provo-
zovatele, jak se mají chovat, aby
nebylo ohroženo zdraví lidí.
Okresní hygienik kontroluje, zda
tyto povinnosti jsou dodržovány.
V případě nedodržování těchto
povinností je oprávněn zakázat
činnost, dávat finanční postihy.
Proto v zájmu všech fyzických
i právnických osob je tento
zákon znát a dodržovat ho.

Budete i nadále s našimi sdruže-
ními spolupracovat - třeba
v případě, pokusí-li se o novelizaci
některých norem...?

Dopad nového zákona
i vyhlášek budeme hodnotit po
proběhnutí letních zotavovacích
akcí. Tak, jak budou známy
zkušenosti od pracovníků
z hygienických stanic, uvítala
bych i Vaše podněty a zkuše-
nosti.

Ptal se Tomáš Novotný, 
předseda Asociace TOM
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Bambiriáda 2001 je největší akcí svého druhu v České
republice, kdy se v deseti městech najednou představí
významná část sdružení organizujících volný čas dětí
a mladých lidí po školním vyučování a o prázdninách.
V Brně, Českých Budějovicích, Chomutově,
Liberci, Lomnici nad Popelkou, Mladé Boleslavi,
Ostravě, Plzni, Praze, Zlíně proběhne velký happe-
ning pro všechny děti a jejich rodiče. 

NĚCO NAVÍC
• Ukázky sokolnického výcviku dravců, autíčka,

skákací hrad, ukázka vojenské techniky (Brno) 
• Vodní hrátky, koncert folkových skupin + film,

aerobic, pejsci (Chomutov)
• Mistrovství ČR v orientačním potápění, ukázky

činnosti vodních záchranářů (Liberec)
• Letecké modely, jízda veteránů, soutěž Mokrá

sranda, Večer otevřených srdcí (České Budějovice)

• Dětská módní přehlídka, řezbářská dílna, horole-
zecká stěna, DDM TOUR BMX (Lomnice nad
Popelkou)

• Historický vláček tažený parní lokomotivou poveze
děti po pražských nádražích

• Monstrum z PET lahví, koloběžkový závod (Zlín)
• Čajovna, lasování, výroba svíček, hašení hořícího

auta, výstava o Mozambiku (Ostrava)
• Keltský večer s hudbou a řemesly (Mladá Boleslav)
• Výstup na hrad Rabyně, soutěž ve skládání puzzle

(Plzeň)

Místa a termíny:
Brno 25.-27.5.
České Budějovice 25.-26.5.
Chomutov 25.-27.5.
Liberec 25.-26.5.
Lomnice nad Popelkou 25.-26.5.
Mladá Boleslav 25.-27.5.
Ostrava 25.-27.5.
Plzeň 25.-27.5.
Praha 24.-27.5.
Zlín 25.-26.5.

Další informace na str. 14
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V polovině ledna jsme přijali nabídku ČRDM a zúčast-
nili jsme se veletrhu GO a REGIONTOUR 2001 v Brně.
Konec konců, proč nevyužít takovou hojně navštěvo-
vanou akci k vlastní propagaci. Měli jsme svůj stánek
nejen ve vyhrazeném prostoru pro ČRDM na galerii
pavilonu B, ale také místečko s počítačem ve „žlutém
koutku“ internetových projektů pro děti a mládež
v pavilonu A (vedle Sídliště, NICEMu, ADAMa
a Borovice). Prostě od 11. do 14. ledna jsme se přestě-
hovali do „hlavního města Jižní Moravy“. Do Brna
jsme převezli nejen naše rozhlasové studio, ale
i výstavu o možnostech recyklace obalů nazvanou
Tonda Obal na cestách. Kromě ukázek z našeho inter-
netového vysílání si každý zájemce mohl vyzkoušet,
jaké to je mluvit do mikrofonu. Této nabídky využívaly
děti opravdu v hojné míře. Možná i proto, že každý kdo
si dodal odvahy, dostal jako odměnu tričko s logem
DTA nebo dětského serveru Majáky. Na výstavě Tonda
Obal na cestách se návštěvníci nejvíce zajímali
o desky vyráběné z nápojových kartonů a tepelné
izolační materiály z PET lahví. 
Bylo nás tam šest. Tři dospělí a tři děti.

Co nás zviditelňování stálo
Dva dny dovolené. Všichni se totiž živíme „prací“
a činnost Klubu Domino, Dětské tiskové agentury je
naší „zábavou“ ve volném čase. A taky jeden víkend.
Nebyl to ani první a jistě ani poslední, který jsme
věnovali dětem nebo propagaci naší činnosti. Pak
trochu fyzické námahy při stěhování studia, počítačů
a výstavy. To znamená rozpojit kilometry kabelů,
zabalit rozhlasovou techniku a exponáty výstavy,
přenést do auta a na místě zase rozbalit a zapojit
a po čtyřech dnech opět rozpojovat, balit, přenášet
a doma pak v opačném pořadí počtvrté to samé.
Zkuste si na podobnou akci přijet bez propagačních
letáků! Takže v kolonce "dal" se objevily náklady na
jejich zpracování a rozmnožení. A těsně před
odjezdem bylo zapotřebí ještě sáhnout do klubové
kasy na zaplacení nafty a doma vysvětlit, že čtyři dny
nebude rodinný rozpočet zatěžován tím, co projíme,

takže jakési kapesné na párek v rohlíku nebo třeba
večeři v restauraci by se docela hodilo.

Co nám zviditelňování dalo
Čtyři dny, při kterých jsme se vzájemně zase o něco
více poznali. Procvičili jsme si svaly při stěhování
a hlavy při zapojování technického vybavení. Setkali
jsme se s mnoha zajímavými lidmi, které bychom asi
jinde nepoznali. Okoukli jsme, jak se prezentují jiní,
v čem jsme ještě pozadu a naopak, co umíme lépe.
Rozdali jsme spoustu letáčků a tisícům návštěvníků
tisíckrát opakovali, co jsme zač, co děláme, co nabí-
zíme. Zapsali jsme si do diáře několik pozvánek
a termínů na prezentaci ekologické výstavy. Získali
jsme nové kontakty a možná nové spolupracovníky
i sponzory. Natočili jsme několik rozhovorů, reportáží
a anket.

Zážitky
Návštěvníky veletrhu oficiálně pořadatel dělí na dvě
velké skupiny: na odbornou veřejnost a veřejnost (to
jsou všichni ostatní). Pro veřejnost pak ještě pořádá
Den juniorů a Den seniorů. Díky programu a slevám,
které pro tyto kategorie nabízí, se to skutečně na
věkovém složení veřejnosti pozná. Já osobně bych
ještě doporučoval zařadit speciální dny nebo alespoň
hodiny pro sběrače. Tak říkám lidem, kteří přijdou
s prázdnou a odcházejí obtěžkáni mnoha naditými
igelitkami. Najdou se jak mezi odborníky tak těmi
ostatními. Systematicky obcházejí stánek od stánku
a sbírají nabízené prospekty a letáky, tu si vezmou
bonbon, jinde ochutnají chlebíček nebo alespoň
slanou tyčinku a u dalšího stánku to zapijí vínem,
pivem, kořalkou nebo v nejhorším případě nějakou
tou kyselkou. Mimochodem, člověk se tak docela
dobře nají a napije. Pokud nezná míru, odchází
s bolavým žaludkem a vrávoravým krokem. Dopravit
pak všechny nasbírané předměty bezpečně domů, to
je úctyhodný výkon. Jedna taková paní si odnesla
z naší ekologické výstavy docela pěknou pozornost.
Jak tak automaticky sahala po letáčcích, hrábla
rychle a obratně i do nádobky s ukázkou rozemletého
nápojového kartonu. Jsou to takové pestrobarevné
kousky krabic od nápojů. Strčila je do kapsy. Výklad
neposlouchala a tak možná dodnes neví, že si
odnesla trochu rozemletých odpadků z kontejneru.
Třeba jí zdobí doma obývák. 

JJaakk jjssmmee ssee zzvviiddiitteellňňoovvaallii
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Po návratu
Zpracováváme všechno, co jsme si přivezli. Kromě
natočených zvukových materiálů také probíráme
vizitky, nasbírané letáčky, poznámky a postřehy
z bloku. Píšeme dopisy a čekáme, co z nově získaných
kontaktů bude. Zhodnotí se? Zvýší se poslechovost
našich pořadů, návštěvnost našich webových
stránek? Nezapomene ten či onen obchodní zástupce,
manager, PR director a další na slib, že by jejich
firma mohla sponzorovat některou z našich akcí?
Uvidíme. A začínáme se chystat na další akci. Hned
následující víkend se budeme zviditelňovat na soutěži
leteckých modelářů, jeden z únorových víkendů strá-
víme na veletrhu Holiday World v Praze, pak nás čeká
Juniorinternet, finále ankety Zlatý Ámos,
Bambiriáda, letní soustředění …..Kromě toho „naše
děti“, členové Klubu Domino, DTA, vedení zájmových
kroužků v Centru Dětské Komunikace, vyúčtování
poskytnutých dotací, psaní žádostí o granty…..

Tak sakra, jsme už konečně vidět?

Co řekli o zviditelňování další zúčastnění?
Všichni dostali tři stejné otázky:
1. Splnila prezentace na GO 2001 vaše očekávání?
2. Popište stručně jeden zážitek
3. Co je podle vás nutné zlepšit?

Pavel Kadrmas, Sídliště
1. Rozhodně byla zajímavá. Získali jsme hodně

kontaktů a podnětů. Jestli něco přinesla ukáže
budoucnost, podle toho, co z těch kontaktů bude
realizováno.

2. Potkal jsem tu několik lidí, které jsem se marně
snažil dosáhnout e-mailem. Přesvědčil jsem se, že
osobní komunikace je ta nejrychlejší a nejlépe
fungující věc, protože jsem se s nimi domluvil
velice rychle a snadno.

3. Pexeso, více pexesa. (pozn. autora: ekologické
pexeso, které je součástí výstavy Tonda Obal na
cestách, šlo tzv. na dračku)

Terezie a Jakub - Kancelář ČRDM
1. Prezentace na veletrhu byla jistě přínosem v tom,

že byla zviditelněním ČRDM (jen máo lidí o nás ví)
a že jsme zde navázali nové kontakty. Zcela určitě
veletrh splnil naše očekávání.

2. Zaujaly nás první dva dny veletrhu, kdy jsme nava-
zovali kontakty s firmami. Terezii zaujal design
jednotlivých měst, toho jak měla udělané své

stánky. Jakuba pak to, jak se lidé ptají, i když
nechtějí brát v úvahu odpově6.

3. Více atraktivnějších materiálů a více spolupracují-
cích sdružení.

Pavel Hofrichter, ČRDM, Borovice
1. Povedlo se jak umístění prezentace ČRDM (v pavi-

lonech A a B) tak i mnohonásobně vyšší zapojení
sdružení do přípravy této akce. Na ploše 100 m2
v pavilonu B bylo dostatek prostoru pro aktivní
prezentaci členských sdružení ČRDM a partner-
ských organizací. Myslím, že jakékoliv zviditelnění
ČRDM a jednotlivých sdružení má smysl. A celá
řada návštěvníků veletrhu uvítala informace
o sdruženích, akcích, táborech, dále kontakty
atd…

2. Zážitek? No, po jedné večeři v pohádkové restau-
raci Sandonorico jsem se nemohl pohnout. Porce
jídla (300g) mne zdolala. Ale jinak opravdová
radost, že jsme dokázali předat informaci jedné
malé návštěvnici na vozíčku, která chce jet na
tábor. A co se mi nelíbilo? Sběrači kalendáříků,
prospektů, plakátů…

3. Když už mám takovouhle možnost prezentace na
veletrzích a výstavách, které mají vztah k volnému
času, tak ji musíme využít. Je třeba zlepšit naše
informační materiály, vizitky, letáčky. A také je
vůbec dodat. Snad se příště zapojí více sdružení,
nejlépe účastí při společné prezentaci, minimálně
však dodáním materiálů.

Slávek Hrzal, DTA

ČČRRDDMM nnaa vveelleettrrhhuu
Ve dnech 8. - 11.2.2001 se konal na pražském
Výstavišti veletrh cestovního ruchu Holiday World. Na
tuto akci měli zavítat zástupci mnoha domácích
i zahraničních společností a ČRDM chtěla této příleži-
tosti využít k vlastnímu zviditelnění a prezentaci
činnosti své i členských sdružení, k navázání
kontaktů a získání partnerů pro potenciální spolu-
práci. 
Těžko ale pro neziskovou organizaci jako ČRDM
vyhovět podmínkám účasti nastaveným na komerční
společnosti s mnohdy astronomickým obratem, a tedy
v tomto směru i mnohem většími možnostmi. Naděje
ale umírá poslední, a tak jsme se pustili do jednání
s agenturou TRIUMF, jež veletrh pořádala. Možná, že
na vedení agentury nejvíce zapůsobila možnost
obohatit nabídku návštěvníkům o ojedinělý prvek,
jímž jsme v rámci veletrhu rozhodně byli, možná
sehrála hlavni roli potřeba pomoci dobré věci
a podpořit neziskový sektor. AF už tak či onak,
výsledek byl ten, že nám agentura TRIUMF poskytla
stánek o rozloze 15m2 včetně nábytku, osvětlení,
přívodu proudu a k tomu ještě navrch 12 vystavova-
telských průkazů pro vstup, a to vše zcela bez nároku
na finanční úhradu. Te6 již bylo jenom na nás,
abychom se této možnosti jaksepatří zhostili
a ukázali, že si jí ceníme. Bez přílišné skromnosti
musím říct, že se nám to zdařilo, protože se u našeho
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stánku zastavilo mnoho lidí, někteří se chtěli jen tak
podívat, co jsme to vlastně zač, jiní bu6 věděli nebo
se rychle zorientovali a dali se s námi do řeči
o činnosti naší i jejich, o možnostech spolupráce
nebo třeba o aktualitách z oblasti práce s dětmi
a mládeží. Zažili jsme spoustu zajímavých,
a doufejme, že i přínosných setkání, zviditelnili se
a navázali v budoucnosti snad oboustranně přínosné
kontakty. Celkově tedy veletrh Holiday World splnil
naše očekávání a bezesporu nám pomohl dostat se
o krůček dál v povědomí veřejnosti, za což si agen-
tura TRIUMF zaslouží veliký dík. 

Jakub Kořínek

Sekce mládeže České biskupské
konference zorganizovala koncem
loňského roku na Velehradě
Konferenci o mládeži. Zúčastnilo se
jí téměř padesát zástupců hnutí,
církví, komunit a dalších subjektů,
které se na křesOanské bázi zabý-
vají výchovou dětí a mládeže. 

Vážení přátelé,

zdravíme vás z Velehradu ze 6.
konference o mládeži, kde se
setkali ti, kteří v katolické
církvi pracují pro mladou gene-
raci.

Hodnotili jsme posledních deset
let naší práce. Celkově jsme
v přímém kontaktu s několika
desítkami tisíc mladých lidí
v ČR. Není to sice mnoho, ale
proto, že mládež je citlivou
skupinou společnosti, která
reflektuje její stav, obracíme se
na vás s touto výzvou.

Mladí lidé dnešní doby jsou
„stejní i jiní“. Stejní v hledání
základních hodnot – lásky,
pravdy, krásy a dobra , ale
současně jiní - díky světu
nových technologií, médií
a globalizace. Naše desetileté
zkušenosti potvrzují, že pro

štěstí a plný život mladého
člověka je důležitější „být“ než
„mít“ a že plná realizace
a štěstí člověka se odehrává
v jeho srdci a svědomí.

Myslitelé i někteří moudří poli-
tici současného světa hovoří
jasně o tom, že budoucnost
světa III. tisíciletí je v „novém
člověku“. Tedy člověku, který je
solidární, respektuje práva
a důstojnost druhého člověka, je
ochoten k nezištné službě atd.
Takoví lidé se však neobjevují
sami od sebe. 
Je to otázka výchovy a doprová-
zení – času a lásky. Jsme
přesvědčeni, že v této oblasti je
úloha křesCanských církví,
a tedy i katolické církve, neza-
stupitelná.

Chceme vás požádat o podporu
a vytvoření podmínek pro naši
práci. Věnujeme se jí
s nadšením, ale potřebujeme pro
mladé i pro sebe takové
prostředí, které nám všem dá i
v této oblasti naději na „trend
trvale udržitelného rozvoje“.

V době, kdy se věnují desítky
miliard na vybudování materiál-
ních statků (viz budování mnoha

Gygamarketů), by bylo chybou
neinvestovat do lidí, tedy přede-
vším do mladých lidí v jejich
volném čase.  Za to nejpodstat-
nější zde považujeme formaci
zralé lidské osobnosti v jejím
celém duchovně – tělesném
rozměru.

Proto vidíme nutnost pozměnit
ekonomické „priority“, aby
došlo ke spravedlivějšímu rozlo-
žení materiálních statků. VždyC
preventivní činnost, kterou
přímo nebo nepřímo konáme ve
společnosti, jí ušetří těžko vyčís-
litelné hmotné i morální
hodnoty. (Jak vyčíslíme, co nás
stojí jedno rozbité manželství,
jeden mladý člověk ve vězení,
jeden drogově závislý člověk
– a co to stojí jeho? A co společ-
nost?)

Milí přátelé,
předkládáme vám tuto naši
výzvu s nadějí, že vám pomůže
k reflexi této situace a že s vaší
podporou budeme schopni účin-
něji sloužit naší společnosti na
prahu III. tisíciletí.

Účastníci 
Konference o mládeži, 

Velehrad

PPrreevveennccee nneebboo nnáápprraavvaa šškkoodd?? PPoosseellssttvvíí ČČBBKK

SSLLUUNNOOVVRRAATT && HHUUDDBBAA
7. Evropský svátek hudby 2001 v ČR

SVÁTEK MUZIKANTŮ známý pod názvem Evropský
svátek hudby se každoročně koná na počest letního
slunovratu 21. června ve více než 100 zemích světa
a 200 městech naší republiky. První slavnost se usku-
tečnila ve Francii v roce 1982.
Evropský svátek hudby patří všem hudebníkům
a hudbymilovné veřejnosti celého světa, kteří přijímají
jeho poselství. V den slunovratu, tj. první letní den
vycházejí hudebníci, zpěváci a tanečníci do ulic,
parků, na náměstí, a na další místa. Svátek hudby je
setkáváním s hudbou i v místech, kde většinu dní
v roce vládne smutek a beznaděj. Dobrovolné koncerty
v nemocnicích, v diagnostických ústavech, v dětských

domovech, v domovech seniorů a uprchlických tábo-
rech jsou krásným dárkem umělců všem, kteří se
nemohou Svátku hudby aktivně zúčastnit.
Svátek hudby je nekomerční slavností, kde hudebníci
vystupují dobrovolně bez nároku na honorář. Veřejná
prostranství pro koncerty Svátku hudby jsou
umělcům a veřejnosti volně přístupná. Další infor-
mace získáte na adrese:

Kontaktní adresa:
Evropský Svátek hudby -ČR, 
Rámová 4, 110 00  Praha 1,

Tel.: 02.24 81 83 97, Fax: 02.232 27 30
E-mail: info@svatekhudby.cz
http://www.svatekhudby.cz

Zúčastněte se také aktivně Svátku hudby! 
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Můžeš říct něco málo o sobě? 
Je mi 37 let, jsem ženatý, mám dva
syny. Stačí to?

To asi ne. Prozra? třeba, co děláš
jako své zaměstnání.
Pracuji v Městské knihovně v Praze
jako náměstek ředitelky. Zodpovídám
za „strategický rozvoj knihovny“, což
mimo jiné zahrnuje modernizaci našich
provozů, otevírání nových poboček,
zavádění informačních technologií
apod. A jak název funkce napovídá – mám také za úkol
koordinovat zpracování a revizi strategického plánu
podniku.

To není první strategie, na které pracuješ, vi??
To skutečně není. V posledních letech jsem si strategií
docela užil. Pracoval jsem už na předchozím strategickém
plánu Městské knihovny, který se připravoval před pěti
lety. Podílel jsem se na přípravě Strategie Junáka do roku
2005 a vedl jsem skupinu, která připravovala strategii
ČRDM.

Tím se trochu dostáváme k tvým aktivitám ve volném
čase.
Ve volném čase? Co to je? Ale vážně – mimo své zaměst-
nání se věnuji jako dobrovolný činovník práci v Junáku
– svazu skautů a skautek ČR. Oddíl jsem vedl od roku
1982, do listopadu 1989 to samozřejmě nebyl oficiálně
skautský oddíl, ale pracoval tak. Od roku 1990 se podílím
na činnosti ústředních orgánů Junáka, momentálně ve
funkci místonáčelníka a zpravodaje pro výchovu činov-
níků.

Zdá se, že máš poměrně náročné zaměstnání, práce
v Junáku ti taky bere spoustu času – proč ses ještě
rozhodl k tomu všemu kandidovat do Rady ČT?
Tak především nikoliv k tomu všemu. Můj mandát končí
na Valném sněmu Junáka v říjnu tohoto roku a kandi-
dovat do ústředních orgánů už nebudu. Takže řekněme,
že práce v Radě ČT by mohla být alternativou k dobro-
volné funkci, kterou momentálně dělám.
A proč Rada ČT? Těch důvodů je samozřejmě více. První
je ten, že mě několik dobrých přátel usilovně přemlouvalo,
že by to byla dobrá věc. A jelikož jsou to lidé, kterým
důvěřuji, nechal jsem se přesvědčit. Ten druhý a hlavní
důvod se ale opírá o pocity, které jsem měl na přelomu
minulého a letošního roku. Koukal jsem se na černou
obrazovku s bílým nápisem, který mi oznamoval, že něco
je špatně. A něco určitě špatně bylo. Do dnešního dne se
nedokážu úplně ztotožnit ani s jednou z obou stran sporu
a ze všeho mi zůstal především pocit, že problém je
mnohem hlouběji, než by se mohlo zdát na první pohled. 

Za jednu z hlavních příčin toho průšvihu považuji, že
česká společnost jakoby rezignovala na spoustu důleži-
tých věcí. Především na pocit spoluodpovědnosti za věci
veřejné. Já se nechci pouštět do polemiky, zda demon-
strace na podporu té či oné strany byly nutné nebo
nikoliv. Je docela dobře možné, že bez nich by se problém
jenom zametl pod koberec. Ale demonstrace na náměstí
jsou poměrně krajní podobou přijetí odpovědnosti. Když
k něčemu takovému dojde, je to již jasná známka před-
chozího selhání. Proč nám začalo tak strašně moc záležet
na televizi, až když se krize vyhrotila? To jsme si předtím
neuvědomovali, jak důležitým médiem je? Jak zásadní

dopad má na vývoj celé společnosti? Věnovali jsme
dostatek času a úsilí tomu, abychom zřetelně formulovali
své představy o fungování veřejnoprávní televize? 
Každý podnik musí mít nějakého vlastníka a ten musí
managementu toho podniku průběžně říkat, co si přeje
a co potřebuje. Vlastníkem veřejnoprávní televize je veřej-
nost. To je vlastník dost málo akceschopný, ale přesto se
té odpovědnosti musí chopit. Znamená to dost o věcech
přemýšlet, zvažovat fakta a mít určité občanské sebevě-
domí: na mém hlasu záleží taky.

Takže abych se vrátil obloukem k tvé otázce. Kandiduji do
Rady ČT, protože bych se nerad za nějakou dobu zase
díval na černou nebo jinak jednobarevnou obrazovku
a nadával si, že jsem se nepokusil nic udělat a jenom
jsem čekal, že to za mě někdo zařídí. Tu jednobarevnou
obrazovku samozřejmě myslím i symbolicky: obrazovku,
která nabízí jen jedno jediné vidění světa.

Čím můžeš Radě ČT přispět?
To je otázka na tělo. Abych na ní odpověděl, tak musím
říkat, že něco umím dobře, a to je ošidné. Ale zkusím to.
Jak už zaznělo na začátku, mám nějaké zkušenosti se
strategickou a koncepční prací. A deset let práce ve vrcho-
lových orgánech mne naučilo něco o tom, jak se dělá poli-
tika. Te6 myslím politiku v širokém smyslu toho slova
– tedy správu společných věcí. Znamená to přijmout
určitý mandát a hájit názory lidí, kteří ti dali důvěru.
Střetáváš se přitom s názory těch, kteří mají legitimní
mandát od někoho jiného k prosazování cílů třeba zcela
odlišných. Hledáte tedy společné body, oboustranně uspo-
kojivá řešení a občas také kompromisy. A někdy někdo
někoho přehlasuje. Zkrátka demokracie.

Máš nějaký „volební program“? Něco, čeho bys v Radě
ČT chtěl dosáhnout?
Za prvé – naléhat na občany, aby se chovali jako odpo-
vědní majitelé. Už jsem řekl, že vlastníkem veřejnoprávní
televize je veřejnost. Musíme tedy hledat cesty, jak tohoto
vlastníka přimět k zamyšlení, co si s tímto svým
majetkem počne. K čemu jej potřebuje, co od něj očekává,
jakou má vůči němu odpovědnost. Hledání takových
odpovědí nebude lehké, ale musíme se o něj snažit.

Za druhé – mít jasná a obecně přijímaná pravidla. Krize
na přelomu roku  ukázala, že když dojde na lámání
chleba, není shoda ani o pravidlech zcela zásadních. To
není otázka jen zákonů a vnitřních norem, ale obecného
společenského konsensu, že některé věci se nedělají.
Nikdy. 

Chceš v radě hájit něčí zájmy?
Myslíš třeba zájmy Junáka nebo ČRDM? Určitě ne jako
zájmy jedné konkrétní skupiny občanů a tím méně pak
jako organizace. To ani zákon nedovoluje a já si myslím,
že je to dobře. Není možné, aby měly všechny různé
skupiny v radě své zastoupení a nelze diskriminovat ty,
kteří se tam nedostanou.

Existují ale určitě zájmy, které jsou ČRDM vlastní a které
považuji za zájmy celospolečenské. Takže přidávám třetí
bod „volebního programu“ – hájit výchovu. Domnívám se,
že veřejnoprávní televize nemá odpovědnost jen
k současným vlastníkům, ale i k těm budoucím. Jinak
řečeno – měla by v praxi naplňovat obecně proklamo-
vanou zásadu, že investice do výchovy jsou po všech
stránkách nejlépe investovanými zdroji občanské společ-
nosti. -Red-

NNáášš kkaannddiiddáátt ddoo RRaaddyy ČČeesskkéé tteelleevviizzee - RRNNDDrr.. TToommáášš ŘŘeehháákk
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OOtteevvřřeennéé aakkccee vv PPiioonnýýrruu
Stanovit přesně, kterou akci pořádáme pro veřejnost
a kterou jen sami pro sebe, je obtížný úkol. Oddíly si
zvykly zvát na své akce, tábory, víkendy a schůzky
i děti, které dosud nejsou našimi členy. Spoléhají
přitom na to, že se tak podaří představit naši činnost
nezkresleně a natolik zajímavě, že se k nám budou
tyto děti vracet. Všichni také vědí, že nejrůznější celo-
republiková finále (ringa, vybíjené, Dětské porty) jsou
otevřená pro všechny děti – nezřídka se dokonce
stane, že vítězem takové akce je dítě z řad Junáka či
A-TOMu.
Připravujeme však mnohé akce (a to oddíly počínaje
a celou republikou konče), které jsou určeny mnohem
širší veřejnosti. Udat jejich vyčerpávající popis je asi
nemožné, dovolte mi tedy vyjmenovat alespoň jako
střípek mozaiky některé z nich.

Pálení čarodějnic je název zábavného odpoledne pro
děti a jejich rodiče, doplněné nejrůzněšími hec-discip-
linami, ve  kterých děti mohou vysoutěžit drobné
ceny. Odpoledne uzavírá přehlídka nejúspěšnějších
čarodějnic. Pro dobrou pohodu vyhrává i coutry
kapela. Pozvat na takovou akci vás může například PS
Záře z Prahy 8, která ji pořádá na hřišti ZŠ Dolákova.

Volnočasový klub Osmička se zaměřuje na nejrůz-
nější masové akce pro děti ze sídliště. Pořádají napří-
klad dětské diskotéky doplněné rozmanitými pátra-
cími soutěžemi – třeba o to, kdo přinese nejstarší
vysvědčení. Populární jsou i turnaje ve vybíjené či
v házení šipek. S mimořádným úspěchem se setkala
překážková dráha vybudovaná v tělocičně jedné ze
spolupracujících škol. Klubů, které se zabývají přede-
vším rukodělnou činností, jsou dnes desítky. Najdeme
je opravdu po celé republice a děti se v nich i řadu
věcí naučí.

Čaj o páté je pro změnu určen především pro rodiče,
kterým představujeme naši činnost a ukazujeme, co
zajímavého jsme za poslední rok udělali, co chystáme
na rok příští. Na jeden bychom vás mohli pozvat do
klubovny PS Omega z Prahy 7. Pokud přijdete
i s dětmi, které nás ještě neznají, můžete s nimi
některé úryvky našeho programu přímo vyzkoušet
a třeba se jim naše činnost zalíbí.

Ledová Praha aneb kam o pololetních prázdninách.
Nápad doplnit naši tradiční akci Benefiční koncert
nabídkou dalších pogramů se setkal s pochopením
řady muzeí, výstav a především spolupořadatele
– Nadace Dětem 3. tisíciletí. Díky tomu maji všichni,
kdo si na Ústředí Pionýra vyzvednou vstupenku,
možnost ve dnech 2. – 3. února 2001 navštívit za
zvýhodněných podmínek či zcela zdarma Národní
muzeum, Lobkovický palác, Náprstkovo muzeum,
Muzeum Antonína Dvořáka, Muzeum voskových
figurín a celou řadu dalších...

Z uvedených příkladů je, doufám, vidět, že akce, které
pořádáme, nejsou určeny jen pro naše členy. Snažíme
se tak naplnit jednu z preambulí našeho Statutu, ve
které tvrdíme, že hájíme zájmy dětí. Ne, nechceme

opravdu mluvit jménem všech dětí, ale chceme pro ně
něco udělat. Třeba pomocí v naplnění jejich práva na
aktivní využití volného času.
Mrzí nás proto dvojnásob, pokud někdo náš význam
pro společnost srovnává třeba s golfovým klubem (a to
mám golf ve velké úctě) a tvrdí o nás, že přece pracu-
jeme jen pro své členy....

(tom)

ZZllaattýý ÁÁmmooss 22000011 
Korunovace letošních Zlatých Ámosů

Osmý ročník ankety o nejoblíbenějšího učitele České
republiky vyvrcholil v pátek 23. března odpoledne
veřejnou soutěží šesti finalistů. Ve dvouhodinovém
maratónu soutěžních úkolů, museli učitelé mimo jiné
krátkým vystoupením představit sebe a školu nebo
trefit houbou živý cíl, udělat vlaštovku či nafouknout
žvýkačkovou bublinu. Porota tradičně řízená spisova-
telem a psychiatrem Janem Cimickým neměla rozho-

dování vůbec jednoduché. Totéž
platí o dětské porotě složené ze
zástupců škol, kde finalisté učí.
Jako první převzala od zpěvačky
Moniky Absolonové malou
korunku Monika Březinová ze
základní školy v Pardubicích. Ta
se počtem 99 998 hlasů stala
Ámosem sympaFákem. Pak
zveřejnila své rozhodnutí dětská
porota. Zvítězil u ní učitel ze

základní školy ve
Vlachovicích Petr
Daněk. Dosavadní
Zlatý Ámos Libor
Sládek z pražského
gymnázia Jaroslava
Heyrovského dle
rozhodnutí dospělé
poroty předal „peda-
gogickou korunu
a žezlo“ na jeden  rok
svému kolegovi
Václavu Kuříkovi ze Základní školy Úprkova
v Hradci Králové.

Kantorský bál byl plný překvapení

V sobotu 24. března oslavili učitelé v Národním domě
na pražských Vinohradech svůj svátek. Na tradičním,
už sedmém, Kantorském bále se sešli zástupci škol

z Kladna, Pardubic,
Znojma, Liberce,
Prahy, Hradce
Králové, Luhačovic,
Prachatic a mnoha
dalších míst. Mezi
pedagogy zavítali
i náměstek ministra
školství, mládeže
a tělovýchovy pan
Jaroslav Müllner,
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mluvčí ministra školství Vladimíra Al Malikiová, před-
seda školských odborů Jaroslav Rössler, zástupci
hlavního města Prahy a mnoho dalších osobností.
Kantorský bál byl už tradičně také místem, kde byl
oficiálně korunován nový „král českých pedagogů“
Zlatý Ámos 2001 - letos pan Václav Kuřík. 

Milým překvapením pro všechny zúčastněné byla
přítomnost historicky prvního zahraničního Zlatého
Ámose pana Jaromíra Bílka z chorvatského
Daruvaru. Zvolili ho žáci místní základní školy 
J. A. Komenského, kde se učí česká menšina. 

To však nebylo překvapení poslední. V půlnoci totiž
přišla na řadu dražba papírové vlaštovky, kterou
den předtím při soutěži vyrobil nový Zlatý Ámos.
Vyvolávací cena byla 500 Kč s tím, že peníze z dražby
věnují organizátoři na zakoupení učebnic pro české
děti v Daruvaru. Cena se nakonec vyšplhala na 4000
Kč a majitelem vlaštovky se stal odstupující Zlatý
Ámos Libor Sládek. K této částce pak jeden z návštěv-
níků Kantorského bálu mimo dražbu přidal ještě
dalších 5000 Kč a ředitelka jedné pražské mateřské
školy 40 zimních bund. „Za získané peníze koupíme
pro naše žáky nové učebnice českého jazyka.“ uvedl
při poděkování pan Bílek. 

2x DTA

TToommáácckkéé aakkccee pprroo vveeřřeejjnnoosstt
Akce pro „širokou veřejnost“ nemám rád, ale čas od
času se jim přece nevyhneme. Říkám si, že nejde jen
o prezentaci našeho oddílu, ale i celého spolku (jak
nám vštěpuje náš „avatár“). Ale řekněte sami, když na
perfektně zorganizovaném a připraveném Pohádkovém
lese leje jako z konve (logicky sedí všichni doma),
anebo další rok je vedro jako na poušti v poledne
(logicky zase všichni leží – tentokrát u vody), tak vás
to příšerně naštve a částečně i odradí, zvláště, když se
i děti podílely na přípravě atrakcí. Doufáte, že to za
rok určitě vyjde. A ono to skutečně vyšlo! Počasí bylo
tak akorát, přišla dokonce i široká veřejnost a přivedla
i své děti. Oddílové týpí zářilo do dálky a jako maják
ukazovalo cestu nově příchozím. Konečně tedy nebylo
naše úsilí a snažení zbytečné. Byl to pořádný šrumec,
žádná Hospoda na mýtince, kam nechodili žádný
lidi… Ale tak jsme si to přece celé roky přáli! Chvílemi

jsme nestíhali u atrakcí,
chvílemi jsme nestíhali
směňovat v butiku zboží
za vydělaná „týpíčka“,
o obsluze táboráku ani
nemluvím. 
Leč akce to byla zřejmě
poslední, neboF „indiáni
ze Slavína“ čekali letos
tuhou zimu, poničili
nám plot a uloupili
nejen všechny tyče
k týpí, dokonce rozebrali
náš dřevník a odnesli ho
celý i se dřevem. Banda
jedna zlodějská! Po sobě
zanechali jen zkázu

a nám zbyly oči pro pláč.
No, co se dá dělat…
Zkusíme „Den otevřených
dveří“ a ukážeme všem naši
klubovnu, naše kroniky
a dnes již historické foto-
grafie z našich táborů!
Myšlenka výborná, ještě
uvaříme čaj, požádáme
o vyhlášení obecním
rozhlasem a dáme článek
do místních novin. Dnem
D byla sobota 9. prosince.
Zatopili jsem v klubovně
a očekávali první návštěv-
níky. Nebýt našich rodičů
a pár známých a členů oddílu, tak bychom zůstali jen
u „očekávání“. Snad jedině udělat šot do televize,
jinak už nevím. Já říkám pořád, je to „začarované
město“, kde nikdo nikam nechodí. 
Na druhé straně máme super rodiče našich dětí,
ochotné pomoci vždy a jakkoliv. Naše „akce pro
širokou veřejnost“ jsou tedy akce pro rodiče tomíků
a přátel tomíků. Přes to všechno se nám podařilo
získat letos i několik nováčků a začne nová práce
s jejich rodiči. To už bude hračka! Protože, když
získáte pro věc děti, získáte i jejich rodiče. A to je taky
přece veřejnost! 

Vratislav Florián, 
TOM Klub lesní moudrosti, Roudnice nad Labem

RRookk vv cchhrruuddiimmsskkéémm ppaarrkkuu
Rok v parku je cyklus každoročních šesti akcí, v chru-
dimském parku Střelnice, který díky nadaci
Partnerství obnovil Český svaz ochránců přírody
44/16 Chrudim. Právě ochránci přírody jsou hlavním
organizátorem cyklu, do kterého zapojují nejrůznější
sdružení, od křesFanů až po vodáky, včetně našeho
Občanského sdružení Altus. Každá akce přináší něco
nového, ale také typického. Pro děti      (i rodiče) jsou
nachystána stanoviště se soutěžemi. Často bývají
doplněna také nějakým zpestřením, např. vystou-
pením skupiny historického šermu, hasičským
útokem či vystoupením kapely. Opékaní uzeniny na
závěr akce bývá už zažitým pravidlem. Účast i něko-
lika stovek návštěvníků není zvláštností. 
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Fotografie najdete na http://altus.adam.cz. Ale ještě
lepší bude, když zavítáte přímo do Chrudimi na
některou z akcí:

30. 4. 2001 Čarodějnění na
Střelnici – to snad ani nepotře-
buje komentář.
1. 6. 2001 Střelené odpoledne
na Střelnici – je oslava Dne
dětí. Jedná se o největší akci
cyklu, které se vloni zúčastnilo
přes 800 dětí a do které se
zapojilo na deset neziskových
organizací.
31. 8. 2001 Slavnost modrých
lodiček - akce na rozloučení

s prázdninami, na jejímž závěru děti vypouštějí papí-
rové lodičky po řece Chrudimce.
29. 9. 2001 Cesta za
Sluníčkem – začíná babí léto
a děti putují za Sluníčkem.
Tentokrát jsou pro ně připra-
veny především poznávací
stanoviště. Každé dítko si
odnese domů na památku
přívěsek se sluníčkem
(většinou z nepálené hlíny
apod.).
17. 11. 2001 Slavnost pada-
jícího listí – akce zaměřená
na nápaditost dětí se velmi
osvědčila. Vstupenkou na tuto akci byla vlastnoručně
vyrobená pokrývka hlavy z přírodních materiálů.
23. 12. 2001 Vánoční zpívání v parku – je poslední
akcí v roce. Bývá v duchu vánoc, zpívání koled
u ohně, pouštění svíček v ořechových skořápkách, ale
také rozdávání Betlémského světla, které nám předají
místní skauti.

Na všechny akce je vstupné zdarma (na akce přispívá
město Chrudim). Máte-li chuF se dozvědět ještě další
podrobnosti, můžete kontaktovat naše sdružení nebo
přímo ČSOP 44/16, Klub ochránců SPR Habrov,
Široká 31, 537 01 Chrudim, tel.: 0455/622691 či 
e-mail : zelenydum@centrum.cz.

Roman Málek
jednatel o. s. Altus

BBaalloonnoovváá sshhooww 
&& FFeessttiivvaall rreeggiioonnáállnnííhhoo žžiivvoottaa
Občanské sdružení Altus i jiné chrudimské a okolní
neziskové  organizace, se připojily k České vzducho-
plavební společnosti, aby zorganizovali „týden pro
lidi“.
O tom, že každý z návštěvníků si mohl přijít na své,
svědčí malá rekapitulace z minulého ročníku Balonové
show, která se konala    v Seči u Chrudimi od 24. -
29. července 2000.
Balonová show – se konala každý den, kdy přálo
počasí. Ráno i večer vzlétlo na dvacet balonů. Nebe

zaplněné balony, k tomu ještě krásná příroda,
sluníčko na nebi – není to romantika?
Festival regionálního života – byl doprovodný program
Balonové show a skládal se z několika samostatných
oblastí:

Kulturní program zahrnoval 
-  Den s Frekvencí 1, s povídáním, písničkami
a soutěžemi  o ceny 
-  Den Pardubicka – bohatý kulturní program od
šermu, přes vystoupení   rómské   skupiny,   až po
taneční  vystoupení
- Den Chrudimska – opět kulturní program, od
dechovky, přes mažoretky až po folk

V Internetové kavárně – bylo návštěvníkům k dispo-
zici přes dvacet počítačů i s odbornou obsluhou, která
vždy ochotně poradila. Všichni si mohli zdarma
v příjemném prostředí „zasurfovat“ na internetových
sítích. 

Balonovou poštu – ocenili zejména filatelisté, když
mohli poslat pohlednici s oražením speciálního razítka
vyrobeného a použitého pouze pro tuto příležitost. Po
ukončení Balonové show bylo razítko umístěno do
poštovního muzea. 

Jarmark řemesel – předvedl ukázky práce nejen
našich dědečků a babiček.

Kromě výše zmíněných aktivit byly dny vyplněny
Dětským koktejlem, tedy směsí soutěží pro děti
i jejich rodiče. Speciálně byl také připraven program
pro handicapované děti. Každý den se objevila mini-
málně desítka soutěží. Pro příklad: kreslení na obří
roli papíru, hod šipkami, Indiánská stezka, lanová
lávka, chůze na chůdách, střelba z luku apod.  Právě
tyto aktivity patřily k těm největším, kde se náš 40-
členný tým zapojil.

Turistické a cykloturistické trasy v okolí Seče - si
každý mohl vybrat podle svých požadavků. 
Pokud jste náhodou nevěděli, kde co najdete, pak
členové a přátelé našeho sdružení Vám rádi poradili.

Určitě se podívejte na webové stránky této akce
http://balloon-show.eunet.cz, ale ještě předtím si
vezměte k ruce kalendář a napište si:

6. - 11. srpna 2001 Balonová show 2001
v Chrudimi
Už se těšíme na shledání s vámi. Roman Málek

jednatel o. s. Altus 
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TÉMA MĚSÍCE - NAŠE AKCE PRO VEŘEJNOST

Skauti se každoročně podílejí na nejrůznějších aktivi-
tách pro veřejnost. V jednotlivých městech či větších
obcích pořádají hry a soutěže pro děti nejen ze svých
oddílů pod nejrůznějšími názvy – Pohádkové lesy,
Skauti dětem a podobně. Nacvičují divadelní předsta-
vení, organizují karnevaly, Akademie či vánoční
besídky, plesy a countrybály, výstavy svých výrobků
a kdovíco ještě. Četnost a velikost záleží na aktivitě
vedoucích, vstřícnosti a pochopení obecního zastupitel-
stva či zájmu obecenstva. Pochopitelně se skauti zapo-
jují i do činností společně s dalšími sdruženími, jako
jsou například regionální Dny dětí a Bambiriády.
Nezanedbatelnou část programu skautských oddílů
tvoří také veřejně prospěšné akce – péče o zeleň, pomoc
v lese, humanitární sbírky jako Květinový den nebo
srdíčka Výboru dobré vůle.  V posledních letech se
rozmáhá nová tradice:

BBeettlléémmsskkéé ssvvěěttlloo aa sskkaauuttii
Každoročně uprostřed prosince zažíhá vybrané dítě
v jeskyni v Betlémě, kde se údajně narodil Ježíš
Kristus (asi 8 km od Jeruzaléma), světlo, které se pak
stává pro řadu z nás symbolem pokoje a lidské souná-
ležitosti o svátcích vánočních. Světlo z Betléma též
připomíná, že Vánoce znamenají víc než jen kupované
hmotné dary. Odtud je dopraveno letadlem ve zvláštní
lampě do Rakouska. Dále pak putuje převážně po
železnici.
S nápadem rozvážet Betlémské světlo přišli pracovníci
Rakouského rozhlasu a televize v roce 1986 na
podporu charitativní sbírky. O dva roky později se
k akci přidali rakouští skauti. A již následující rok
– před Vánocemi 1989 – mohli poprvé přivézt vídeňští
čeští exiloví skauti, vedení bratrem Pavlovcem
– Bleskem, Betlémské světlo na pražské Hlavní
nádraží. Ve vestibulu je čekala delegace nově se tvoří-
cího Junáka. Celý průvod po přivítání zamířil k soše
sv. Václava a pak i na Vyšehrad ke hrobu A. B.
Svojsíka. Byl to náš první svobodný kontakt se zahra-
ničními skauty, a také první světlo z dalekého
Betléma u nás.
Z Vídně Betlémské světlo každoročně přivážejí skauti
do Brna do katedrály sv. Petra a Pavla, a odtud se
lavinovitě šíří po celé České republice. Světýlko se
rozváží po železnici a vagón se světlem bývá viditelně
označen. Na zastávky přicházejí další kurýři, kteří

donesou světýlko na další stanoviště. V Brně je rozvá-
žela dokonce historická vánoční tramvaj. Základním
stanovištěm bývá místní kostel, fara, radnice či obecní
úřad, vánoční strom na náměstí, a samozřejmě
skautská klubovna a dobrovolníci. Každým rokem je
těch míst více a více. Osamělým starým lidem
a nemocným světlo přinášejí skautky a skauti až
domů nebo do domovů důchodců a do nemocnic.
O možnosti, kam si pro světýlko z Betléma přijít, rok
od roku častěji informují místní média, skautská
vývěska a také internet: www.betlemske-svetlo.sky.cz,
http://vanoce.atlas.cz/betlemske_svetlo_vlaky.asp.
nebo odkaz na www.skaut.cz.
Světlonoši časem získávají zkušenosti. Pro přepravu
používají převážně lucerny, ale i krabice s délehoří-
cími svíčkami s kryty proti větru. Vždy je tu nebez-
pečí, že plamínek nějakým otřesem, prudším závanem
větru, zakopnutím či jinou nehodou zhasne a vše je
zmařeno. Zapálit světlo znova zápalkou by znamenalo
přerušení štafety a žádnému ze světlonošů by to
svědomí nedovolilo. Každý jej opatruje s posvátnou
úctou a oddechne si, až když světlo klidným
plamenem ozáří domov, pokoj ve kterém je vánoční
stromeček a okolo něj ti nejmilejší. Starosti s živým
světlem jsou vyváženy pocitem dobrého skutku
a poděkování příjemců je hřejivou a plně postačující
odměnou. – Ano, Betlémské světýlko je v dnešním
zkomercionalizovaném světě opravdu zadarmo!
Poděkování patří nejen světlonošům, ale i našim
dráhám, které vyšly vstříc řadou rychlíků a dalších
spojů po celé síti ČD: Brno - Karlovy Vary, Brno -
Žilina (Beskyd), Brno - Jeseník (Praděd), Brno -
Bylnice (Javořina), Brno - Česká Třebová, Brno -
Plzeň (Junák). Vyjmenovat všechna místa, kam
o posledních Vánocích dorazilo Betlémské světlo, je
nad možnosti tohoto článku – a stejně by nebyla
všechna. Betlémské světlo skauti ve vlacích šíří i do
dalších 14 zemí Evropy a dokonce až do dalekého
Vladivostoku.
Zář Betlémského světla rok od roku přibývá na inten-
zitě a šíří se celou společností, o čemž svědčí televizní
šoty a mnoho článečků v tiskovinách. Jen v prosinci
2000 doručila Výstřižková služba přes padesát
výstřižků o této skautské akci, což je absolutní rekord
v medializaci jediné skautské akce.
Až zase o Vánocích budete hledět do živého plamene,
přineseného až k vám do pokoje, pomyslete na to,
kolika rukama prošel, a že nás – lidí dobré vůle – je
zase více. 

Václav Nosek - Windy, Junák
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CELOSTÁTNÍ AKCE ČRDM

NEZISKOVÁ SDRUŽENÍ  PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
- jedinečné prostředí pro výchovu 
Nenahraditelný význam pro duševní růst dítěte či
mladého člověka má pobyt ve skupině vrstevníků,
komunikace s nimi, zapojení do společné činnosti
a sdílení nějakých kolektivních hodnot. Skupina vytváří
jedinečné podněty, které vedou v této fázi života
k rozvíjení důležitých sociálních dovedností a zážitků,
jež se člověku bohatě zhodnotí v dospělosti. Neziskové
dětské a mládežnické organizace nabízejí právě takové
prostředí plné skupinových prožitků, které prospívá jak
dítěti, tak společnosti.

PaeDr. Soňa Hermochová

aanneebb MMOOŽžNNOOSSTTII PPRROO VVOOLLNNÝÝ ČČAASS DDĚĚTTÍÍ
Bambiriáda 2001 je největší akcí svého druhu
v České republice, kdy se v deseti městech
najednou představí významná část sdružení orga-
nizujících volný čas dětí a mladých lidí po školním
vyučování a o prázdninách.

V Brně, Českých Budějovicích, Chomutově, Liberci,
Lomnici nad Popelkou, Mladé Boleslavi, Ostravě,
Plzni, Praze, Zlíně proběhne velký happening pro
všechny děti a jejich rodiče. 
Předpokládaná návštěvnost je letos více než 
100 000 návštěvníků.
Letos je Bambiriáda ve většině měst pořádána
s mottem „Jsme na jedné lodi“. Ano, dětská sdružení
jsou na jedné lodi, a tak se návštěvníci setkají
s námořníky, kapitánským můstkem a mnohými
soutěžemi na námořnické téma.

CCOO JJEE PPRROO NNÁÁVVŠŠTTĚĚVVNNÍÍKKYY PPŘŘIIPPRRAAVVEENNOO??
Soutěže a hry. Formou her a soutěží se dětští návštěv-
níci i rodiče seznámí s programem jednotlivých sdru-
žení a jejich základních článků. Na místě je možné
vybrat si zájmovou činnost pro celý rok.

Pódiová vystoupení zejména dětských souborů
a sólistů. Dětské hudební skupiny (rock, folk,
country…), zajímavá taneční vystoupení, mladí diva-
delníci, dětské folklórní soubory, vážná hudba či jazz
– to vše bude podmalovávat dění na Bambiriádě
z centrálních pódií. Za každým vystoupením se skrý-
vají stovky hodin příprav a nacvičování.

Zajímavé ukázky z táborů a činnosti dětských
sdružení. Na Bambiriádě čeká návštěvníky živá indi-
ánská vesnice s ukázkami rituálů i ručních prací,
pravěká či keltská vesnička, šermířské vystoupení,
ukázky bojových umění, opičí dráhy a lanové aktivity
s oblíbenou lanovkou. Na vodě je připravena flotila
lodí, kanoí a raftů, v Praze bude návštěvníky vozit
navíc parník.
Podrobnosti o jednotlivých městech najdete na str. 5

DDOOPPRROOVVOODDNNÉÉ AAKKCCEE
Kromě bohatého programu v samotném areálu
Bambiriády pořadatelé v jednotlivých městech připra-
vili i řadu doprovodných akcí – celostátní sportovní
turnaje, závody, diskomaratón. 
Dětský sněm
Téměř ve všech městech Bambiriády se uskuteční
zajímavá doprovodná akce – Dětský sněm. Dětští
zástupci regionů se pak sjedou do Prahy na Dětský
sněm v Senátu Parlamentu ČR.
A po Bambiriádě…
Každý návštěvník Bambiriády získá navíc vstupenku
opravňující k volnému či zlevněnému vstupnému do
muzeí, památkových objektů, zábavních center, zoo
a dalších institucí.

Taková akce je velkou příležitostí setkat se s lidmi,
kteří jsou jako vedoucí s dětmi v každodenním
kontaktu, a získat tak informace přímo u zdroje. Tuto
možnost ocení především rodiče, chtějí-li najít
vhodnou  činnost pro své dítě přiměřenou věku
i zájmům. Každý si bude moci vybrat „to své“, od dětí
předškolního věku až po mládež do 26 let..

TTrraaddiiccee aa ssmmyyssll sseettkkáávváánníí 
ssddrruužžeenníí dděěttíí aa mmllááddeežžee::
Bambiriáda 2001 je pokračováním tradice setkávání
organizací dětí a mládeže. V minulých letech akce pod
názvy Hrad patří dětem v roce 1998 a Bambiriáda ´99
proběhla pouze v Praze, loni se Bambiriáda 2000 se
již uskutečnila v osmi městech, letos se rozšiřuje i do
dalších měst ČR. Loňského ročníku  se zúčastnilo
100.000 návštěvníků.
Cílem Bambiriády je poukázat na význam, jenž
mají tato sdružení pro aktivní a nekonzumní
využívání volného času dětí v rámci prevence
kriminality, užívání drog a závislosti na počítačích
a televizi. 

PPOOŘŘAADDAATTEELLÉÉ 
AA SSPPOOLLUUPPRRAACCUUJJÍÍCCÍÍ IINNSSTTIITTUUCCEE::
Organizátorem  Bambiriády je Česká rada dětí
a mládeže reprezentující 31 sdružení pracujících
s dětmi a mládeží v ČR. V současné době zastupuje na
180 tisíc individuálních členů. 
Spolupořadatelem je Sdružení pracovníků DDM ČR.
Záštitu nad akcí převzali Ing. Karel Březina, ministr
vlády ČR a vedoucí Úřadu vlády ČR, 
RNDr. Vladimír Vetchý, Csc., ministr obrany, Mgr.
Eduard Zeman, ministr školství, mládeže 
a tělovýchovy. Bambiriáda se koná za podpory
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy,
Ministerstva obrany a Armády ČR.
V jednotlivých místech záštitu nad akcí převzali primá-
toři, respektive starostové těchto měst.

Generálním partnerem Bambiriády 2001 je
PojišOovna Generali a. s.
Mediálními partnery jsou Česká televize, Český
rozhlas 1, Deníky Bohemia, Učitelské noviny.
Podrobné informace o akci, fotografie i logo lze najít na
www.bambiriada.cz. 
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NÁŠ PARTNER

Existuje dost pádných důvodů,
proč zvolit životní pojištění

V roce 2000 byl v České republice
zaznamenán rostoucí zájem
o životní pojištění. Tento vývoj,
vzhledem k změnám v daňové
politice státu, bude mít rostoucí
tendence i v roce 2001 a dalších
letech. Není to ale jen   o možnos-
tech, které nyní nabízí daňové
zvýhodnění. Rostoucí úlohu hraje
postavení a síla pojišOoven na
českém finančním trhu. Zastavme
se  u této skutečnosti, protože
z tohoto úhlu pohledu hraje
významnou roli pojišOovna
Generali. Je součástí světové
skupiny Generali Group, která se
řadí mezi sto největších společ-
ností světa a v oblasti životního
pojištění je evropskou jedničkou.

Budoucnost potřebuje jistotu
To není fráze. Dnes je většina lidí
odkázána na vlastní rozhodnutí,
jak se zajistí pro další život. Tím
nemyslíme jen důchod, ale jsou
situace, které představují zlom
v životě člověka nebo jeho
nejbližších. Pro tyto případy je
zde kapitálové životní pojištění.
Jedná se o tzv. pojištění pro
případ dožití nebo smrti. Tento
druh pojištění slouží především
k zajištění členů rodiny v případě
tragické události, ke zvýšení
životního standardu, zlepšení
finanční situace ve stáří apod.
V případě dožití se konce pojistné
doby pojišFovna vyplatí pojiště-
nému sjednanou pojistnou
částku zvýšenou o tzv. podíly na
zisku. Jednotlivé druhy tohoto
pojištění se mohou lišit
způsobem výplaty pojistného
plnění v případě úmrtí pojištěné
osoby. Když si odmyslíme ty nejt-
ragičtější chvíle v životě, můžeme
uvažovat o tzv. důchodovém
pojištění. V tomto případě má
pojištěný možnost rozhodnout se,
jakým způsobem mu bude vypla-
ceno pojistné plnění - zda formou

důchodu, jednorázové výplaty
a nebo kombinací obou variant.

Co se děje s vašimi penězi
Když říkáme, že životní pojištění
je běh na dlouhou traF, obrazně
tím myslíme nejen fakt, že jde
o dlouhodobou investici, ale
především to, že každé pojistné
plnění z kapitálového pojištění je
doplněno o zhodnocení pojist-
ných rezerv životního pojištění.
Co to znamená, si můžeme
ukázat na příkladě. Generali
PojišFovna a.s. garantuje ve
svých sazbách minimální dosa-
žený výnos  na úrovni 4%.
Zkušenosti velkého mezinárod-
ního koncernu, velký objem
investic a jejich dlouhodobý
charakter však umožňují docílit
výnosnosti podstatně vyšší.
Bu6me ale konkrétní a ukažme
si to na tabulce připisovaných
výnosů v minulých letech
(v porovnání s mírou inflace, viz
tabulka dole)
Navíc, kapitálové životní pojištění
lze v případě zájmu vhodně kombi-
novat s různými variantami doplň-
kového pojištění jako je například
plná trvalá invalidita způsobená
úrazem, smrt způsobená úrazem,
rizikové doplňkové pojištění, pojiš-
tění plné invalidity nebo pojištění
závažných onemocnění.

Jak vybírat
Proč zvolit životní pojištění právě
u pojišFovny Generali? Důvodů je
řada: variabilita, šíře nabídky
a možnost výběru. Zkušenosti
evropské jedničky umožňují
Generali nabídnout životní pojiš-
tění v mnoha podobách.
Flexibilita. Ta vychází
ze stavebnicového systému
s nímž lze optimálně přizpůsobit
každou smlouvu potřebám
klienta. Finační prostředky musí
být chráněny před inflací.
V tomto případě Generali nabízí
tzv. indexovou doložku. Dále je
zajímavá možnost čerpat finanční

prostředky
v průběhu
smlouvy.
Významnou
preferencí
Generali je
rovněž rych-
lost a tak je
možné
vyplácet pojistné plnění již za tři
dny po obdržení podkladů. Bez
důležitosti není ani to, kdo si
kterou pojišFovnu vybírá. U
Generali jsou to například obce,
významné firmy, svazy a sdru-
žení. Vycházejí při své volbě
z jednoduché logiky: jestliže je
někdo jedničkou v Evropě a má
zázemí v silné finanční skupině,
dává jistotu, že vložené
prostředky nezmizí v neznámu.
VždyF pojišFovna Generali má
u nás tradici už od roku 1832.

Generali PojišQovna a.s.

Generální ředitelství
Bělehradská 132, 

120 84  Praha 2
Telefon (02) 21091 000
Telefax (02) 21091 300

Bezplatná infolinka: 
0800 150 155

E-mail: odbyt@generali.anet.cz
Internet: www.generali.cz
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Setkání A-TOM Motýlek
proběhlo 19. ledna
v divadle Skelet a zúčast-
nilo se jej 250 tomíků
v rolích diváků i aktiv-
ních účastníků večera.
V bouřlivém potlesku,
jaký Trávníčkovo divadlo
jistě dlouho nezažilo,
zvedla všechny ze židlí
skvělá romská skupina
Čhavorikani Luma.
K výborné atmosféře
večera přispěli i šermíři,
folková skupina poupata
a další. Cenu pro nejlep-
šího oddílového ouřadu
roku 2000 si odnesl
vedoucí TOM Čmoudík
RosFa Kašovský.
Společenský večer navští-
vili hosté z jiných sdru-
žení i z Českého rozhlasu
a časopisu Turista.

7.  březen 
– T. G. Masaryk
Na mnoha místech
republiky se v tento den

konaly vzpomínkové akce
při příležitosti 151. výročí
narození našeho prvního
prezidenta a protektora
skautů. Současný prezi-
dent Václav Havel
tradičně pokládal věnec
a kytici na Masarykův
hrob v Lánech, a samo-
zřejmě zde nechyběli
zástupci Junáka.

V mnoha městech se
kladly věnce k pomníkům
T. G. M. a i tam většinou
stáli čestnou stráž skauti
a skautky, např. na
Hradčanském náměstí
v Praze, v Kutné Hoře,
a také, jak o tom svědčí
fotografie, ve Zlíně.

Vodácké odmykání
S prvním klíče otočením
tobě se řeko, 
vodo, živle
klaním…
Mimoňští vodní skauti,

kteří obhájili loni titul
mistrů republiky v závodě
„Napříč Prahou – přes tři
jezy“ se již nemohli
dočkat, a tak zahájili
vodáckou sezónu. Víc než
stovka přátel řeky
Ploučnice se shromáždila
17. března u loděnice 2.
oddílu v Mimoni.
Obrovským klíčem
a hurónským řevem 
„ÁÁÁ – hóóój!“ slavnostně
otevřeli svoji řeku. A pak
se 28 lodí a lodiček
vydalo na svoji první
letošní plavbu.
Teprve o týden později
24. března se otevírala
Vltava v Praze a Bečva
ve Vsetíně. Poslední břez-
nový den se odemykala

Doubrava v Ronově n/D,
Lužnice v Suchdole
n/L a Sázava v Týnci
n/S.

Haštal
Místem skautského
soutěžení v netradičních
disciplínách byl tradičně
Hořínský park poblíž
soutoku Labe s Vltavou.
Akce 10. oddílu Toronto
Mělník  se konala 24.
března 2001 již počtvrté.

Lomnické hudební jaro
Na 2000 mladých inter-
pretů z celé ČR a i ze
zahraničí (SRN, Polsko,
Slovinsko, Slovensko,
Litva) se představily ve
dvaceti hudebních, taneč-
ních a pěveckých katego-
riích na 7. ročníku
Lomnického hudebního
jara, který se konal 21.
a 22. dubna v Lomnici
nad Popelkou. 

30. 4. VI. ročník sletu železnohorských 
čarodějnic, Ronov n. Doubr., Junák

4. - 6. 5. RF Přírodovědné stezky, ORP 
Jablonec n/N, Pionýr

5. 5. Přehlídka dětských folklorních 
souborů, Luhačovice, FoS

11. - 13. 5. Železný tomík - turistický triatlon, 
Litoměřice,  ATOM

12. - 13. 5. Zpěváčci - celostátní soutěž dětských 
zpěváčků lidových písní - Velké Losiny, 
Fos

16. 5. Květinový den – Liga proti rakovině 
a Junák

18. - 20. 5. Setkání zástupců všech okresních 
a krajských rad Junáka. Havlíčkův Brod,
Junák

19. 5. 12. ročník Memoriálu Rudolfa Plajnera 
Tesák - Hostýn a odhalení pamětní desky 
na Hostýně, Junák

19. 5. pracovní seminář skautských historiků 
a pamětníků obnovy Junáka 1989,
Historická komise Junáka 

19. - 20. 5. Zelená stezka - Zlatý list - přírodovědná 
soutěž, pražské kolo v Troji. ČSOP a DDM
Praha 7

24. - 27. 5. Bambiriáda
25. - 26. 5. Zkouška krále Artuše (pro R+R), pod 

Kralickým Sněžníkem, Junák 
25. - 27. 5. Sbratření - setkání s kulturou a sportem 

- Slavičín, FoS
26. 5. Turnaj v kopané, Světlá n/S, Junák

28. 5. Skautská universita Pardubice - před
náška a diashow Tulákem po kontinen-
tech, Junák

1. - 6. Den dětí s „Posázavským pacifikem“, 
žst. Praha - Braník, České dráhy

1. - 2. 6. Dětská Strážnice, Strážnice, FoS
1. - 3. 6. RUPRNO 01 - VI. ročník netradičního 

triatlonu smíšených dvojic, Junák
1. - 3. 6. 9. sraz tur. oddílů, Valašské meziříčí, 

ATOM
2. 6. RF Pionýrské stezky, Chomutov, Pionýr
2. 6. Nostalgické muzeum zábavy - kulturní 

program s Jiřím Suchým - Šemánovice, 
Werichovci

2. 6. Pohádkový les, Balkovo peklo 
u Stojičína, FoS

8. - 9. 6. Přehlídka dětských folklorních 
souborů, Jihlava, FoS

8. - 10. 6. Dětský folklorní festival - kulturně-
sportovní slavnost - Liptál, FoS

10. 6. Crosscountry - 2. ročník závodu na 
horských kolech v Olomouci, Junák

13. - 17. 6. Kunovské léto - dětský folklorní festival 
s mezinárodní účastí - Kunovice, FoS

15. - 17. 6. BHCO - Branná hra cestou odhodlání - 
Krušné a Doupovské hory, Klub přátel 
Kadaň 

23. 6. Jižní město zpívá, hraje a tancuje, 
Praha, FoS

30. 6. Romská píseň, Rožnov pod Radhoštěm, 
FoS


