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ÚVODEM

Někdy si říkám, že právě to nám,
Čechům (a Moravanům
a Slezanům) chybí – schopnost
dohlédnout dále, než za vlastní
humna. Dále, než za plot u vlast-
ního domku, za dveře své
klubovny, za hranice svého města
či kraje.
Zároveň mne však hřeje pocit, že si
tento handicap už začínáme uvědo-
movat a zápolit s ním. Mnoho
našich členů má vlastní meziná-
rodní kontakty či dokonce pevné
ukotvení v mezinárodních struktu-
rách. Avšak je i mnoho těch, kteří
je nemají. A to byl ostatně jeden
z důvodů, proč vznikla Česká rada
dětí a mládeže – chtěla nabídnout
a zajistit svým členům a dalším
organizacím po mnoha letech
konečně odpovídající mezinárodní
zastoupení za Českou republiku.
A zároveň s tím začít přispívat
k vytváření nové Evropy.
Naším cílem je ČRDM jako oficiální
reprezentant české organizované
mládeže a jejích sdružení na mezi-
národním fóru. Toho dosáhne
především tím, že získá nezpro-

středkované členství v Evropském
fóru mládeže a bude se aktivně
podílet na jeho činnosti, včetně
realizace jeho projektů v České
republice. Bude tím přispívat k
zapojování České republiky do
Evropské unie.
ČRDM bude, jak věříme,
v budoucnu hlavním partnerem
ostatních národních rad mládeže
a realizátorem dvoustranných
a vícestranných projektů za
Českou republiku. Bude zajiš6ovat
odpovídající informační servis
směrem vně a dovnitř České
republiky o aktivitách mládeže
a pro mládež. Zároveň bude infor-
movat o problémech, které se
v ČR i na evropské úrovni oblasti
dětí a mládeže týkají, a bude se
podílet na jejich řešení, bude
podporovat účast českých partnerů
na těchto projektech.
Zároveň předpokládáme, že členové
ČRDM tak budou uplatňovat svůj
pozitivní vliv na evropskou legisla-
tivu vůči dětem a mládeži, a to
ještě před vlastním vstupem naší
země do Evropské unie. Členské

organizace získají dobré kontakty
pro mezinárodní výměny všeho
druhu a výrazně stoupne účast
českých zástupců z řad členů
i nečlenů ČRDM na evropských
aktivitách.
Výraznou část této vize tvoří úsilí
o český příspěvek Evropě. Tedy
o něco, co vyžaduje aktivní napření
za nějakým cílem, nadšení a vytr-
valost. Mladí lidé v našich organi-
zacích jsou nositeli těchto vlast-
ností a tak nemáme obavy o to,
zda se nám to společně skutečně
podaří. Věříme, že je nutné klást si
před sebe velké cíle a usilovat
o jejich dosažení. 

V této Arše se dočtete o tom, jaké
jsou současné mezinárodní
kontakty jednotlivých členských
sdružení ČRDM, o tom, jaké
projekty připravují či se jich
účastní. Také o tom, jak v zahra-
ničí reprezentují naši zemi či jak se
starají o zahraniční hosty u nás.
Jak navazují kontakty a přispívají
k mezinárodnímu porozumění.
O tom všem bude tato Archa.
Přejeme vám v ní tedy příjemné
počtení a doufáme, že se její obsah
stane zajímavou inspirací.
Za pracovní skupinu ČRDM pro
zahraničí

Pavel Trantina, Junák

DDoohhllééddnnoouutt zzaa oobbzzoorr

Bambiriáda je přehlídka činností sdružení a organi-
zací dětí a mládeže, které se zabývají výchovou
a volným časem dětí a mládeže.
Bambiriáda proběhne ve dnech 25. – 28. května 2000
a pořádá ji Česká rada dětí a mládeže.
Na Bambiriádě mají děti a mladí lidé možnost
vyzkoušet si nabízené aktivity na vlastní kůži, a tak
zjistit, co je nejvíc baví a zajímá a vybrat si pravi-
delnou činnost pro volný čas. Rodičům Bambiriáda
představí možnosti aktivního využití volného času dětí
v široké paletě oddílů, klubů a sdružení. 
Letošní Bambiriáda proběhne na osmi místech repub-
liky!

Přehled kontaktů na regionální koordinátory
• ČESKÉ BUDĚJOVICE

Petr Novák; Tylova 842, 389 01 Vodňany; 
tel.:0602/ 852 640; fax:0341/ 383 903 
Petr Kurz; Horní Brašov 257, Týn nad Vltavou;
tel.:0334/ 732 664; fax: 0334/ 731 766 
• CHOMUTOV

Martin Ritter; Výletní 5260, 430 05, Chomutov; 
tel.: 0396/52767, 0601/285993
Milan Merz; Jiráskova 4140, 430 03 Chomutov;
tel.:0396/ 255 02, 0396/ 624034 
• PRAHA

Pavel Hofrichter; V nové čtvrti 5, P-10, 102 00; 
tel.: 0603/840 883; info@borovice.cz
• BRNO

Kateřina Děkaníková; CVČ Lužánky, Lidická 50, 

Brno; tel.: 05/ 41210057-8, 0602/ 883 121; 
fax: 05/41210057-8; katka@luzanky.cz
• ZLÍN

Vít Madron; ATOM, Roztoky, 252 63; 
tel.: 02/ 20910394; fax: 02/ 20910460; 
ustredi@a-tom.cz
• MLADÁ BOLESLAV

Václav Horák; Holé Vrchy 6, 294 46 Semčice; 
tel.: 0602/ 340 991 
• PLZEŇ

Petr Beránek; Pod Švabinami 44, 312 08, Plzeň; 
tel.: 019/ 731 766, 019/ 7451659  
Martin Čechura; Paská 53, 323 27, Plzeň; 
tel.: 019/ 525 569 d., 019/ 7236054 p.
• KRNOV

Miloš Vyle6al; Pivovarská 3, 794 01, Krnov;
tel.: 0652/702327, 0603/368477; vyletal@pvtnet.cz
• ČRDM
Lenka Vasilevová, Martin Bělohlávek; Senovážné
náměstí 977/24, 116 47, Praha 1; 
tel.: 02/24102379, 02/24102209; fax: 02/24102541;
bambiriada@adam.cz
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Z MŠMT

AAkkttiivviittyy ooddbboorruu pprroo mmllááddeežž vv oobbllaassttii zzaahhrraanniiččíí
Motto:
Věrni neobvyklosti formy
našich příspěvků do Archy,
aktivity odboru pro mládež
MŠMT v oblasti zahraničí pro
větší přehlednost se pokusíme
utřídit do tabulek a grafů,
případně odkazem na webové
stránky, nebo6 kdybychom
chtěli naplnit obsahovou
osnovu příspěvku, vydalo by to
spíše na sebrané spisy. Navíc
touto formou můžete objevovat
další a další informace, protože
v této dynamické oblasti není
nic definitivní. 

Z Rady Evropy, EU (komuni-
tární program Mládež) popří-
padě z mezinárodních konfe-
rencí (např. Bukureš6 či
Lisabon), v oblasti práv dítěte
i od OSN získáváme dostatečné
množství informací a rovněž
i „úkolů", které se snažíme
implementovat do státní poli-
tiky vzhledem k mladé gene-
raci. Takže i motto dnešního
příspěvku je oprávněné….
a rozhodně pracovníci odboru
nepatří do kategorie „kongreso-
vých turistů". Z níže uvede-
ných pasáží budete moci
posoudit, zda tříčlenný tým
odboru pro mládež, který tyto
aktivity má na starosti, je
dostatečně pilný. Pokud
najdete a otevřete všechny
webovské adresy, objevíte i tým
pracovníků odboru pro mládež.
Do objevitelské činnosti vám
přejeme mnoho úspěchů
a těšíme se na další,
a o získané informace
i bohatší, spolupráci v oblasti
zahraničních aktivit.

Na vás myslící zahraniční tým
odboru pro mládež
- doplňte si:

1….....................................…… 

2…….....................................…  

3……….....................................

OSN: www.un.org

Rada Evropy
o činnosti RE: www.stars.coe.fr
stránky mládeže: www.coe.fr
členství ČR v mezinárodních struktu-
rách: www.czech.cz/czech/140.htm

CEI - státy středoevropské inicia-
tivy: www.ceinet.cz

MŠMT: www.msmt.cz

IDM – Institut dětí a mládeže
MŠMT:  www.idm-msmt.cz
• ČNA MPE – Česká národní agentura
„Mládež pro Evropu“: www.adam.cz
• Informační centrum mládeže
a Eurodesk: www.eurodesk.cz
(součást Evropské sítě, která rozšiřuje
informace EU zejména v oblasti vzdě-
lávání a mládeže, informace poskytuje
prostřednictvím telefonní služby
a Internetu)

Vysvětlivky, bez nichž to nejde, a odkazy na www. stránky, které
řeknou více:
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Tandem – Koordinační centrum
česko-německých výměn mládeže:
www.adam.cz

Komise mobility mládeže:
najdete ji na stránkách IDM
v „adamu“, a navíc zde naleznete
i své zástupce, včetně  kontakt-
ních adres, takže Vám mohou
leckteré  otázky zodpovědět. 

Společná Rada pro spolupráci
a výměny mládeže a smíšený
česko-francouzský výbor pro
spolupráci v oblasti mládeže
a sportu: schází se na základě
mezivládních dohod jedenkrát do
roka a z jejich jednání se pořizuje
zápis, který je zveřejňován na
stránkách Komise mobility
mládeže.

„Programy“: celý název –
Programy na podporu aktivit
občanských sdružení ve prospěch
dětí a mládeže: jsou zveřejňovány
na stránkách MŠMT  a „adama“,
podprogram Zahraničí by měl znát
každý, kdo uvažuje o zahranič-
ních aktivitách.

Systém implementace zahra-
ničních a českých dokumentů
v oblasti mobility mládeže !

VVííttee uužž,, ccoo jjee ttoo EEUURROODDEESSKK??
EURODESK
je INFORMAČNÍ SLUŽBA, která využívá stejno-
jmenné  databáze a informuje především o progra-
mech EU a národních programech zaměřených na
vzdělávání a mládež.
Je určena převážně mladým lidem z celé EVROPY, ale
i těm, kteří s nimi pracují, tj. pedagogům a jiným profe-
sionálním i dobrovolným  pracovníkům s mlá-deží.

EURODESK 
je od r. 1995 CELOEVROPSKOU informační službou
a je podporován Evropskou komisí – Direktorátem
pro Kulturu a Vzdělávání v rámci programu „Mládež
pro Evropu“.
V současné době má EURODESK více než 150 regio-
nálních partnerů ve 22 evropských zemích.

EURODESK poskytuje
• stěžejní informace o vzdělávacích a výměnných
programech EU (Mládež pro Evropu, SOCRATES,
LEONARDO da VINCI…) a národních programech pro

mladé lidi jednotlivých členských zemí zapojených do
projektu EURODESK.
• kontakty na velké množství střešních i národ-
ních organizací, které pracují na poli mládeže.
• napojení na další zdroje informací, které se týkají
politiky EU, zaměřené na mladé lidi, a to nejen
v oblasti vzdělávání a mobility, ale i v oblasti kulturní
a sociální.

EURODESK 
• zpřístupňuje informace týkající se mladých lidí
a těch, kteří s nimi pracují, a to i těm, kteří nemají
přístup na INTERNET
• zlepšuje spolupráci a informovanost vládních
i nevládních organizací pracujících na „poli mládeže"
• propaguje národní i nadnárodní aktivity jednotli-
vých členských zemí databáze EURODESK

Mládež pro Evropu – EURODESK
Na poříčí 12, 115 30 Praha 1

Tel./fax  24 87 22 80 
od 7. 3. telefonní služba 
- každé PO, ST od 15 - 17 a v PÁ od 9 – 12 
24 87 22 84

e-mail: eurodesk@youth.cz, www.eurodesk.cz
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ZAHRANIČNÍ AKTIVITY ČRDM

AAssoocciiaattiivvnníí žžiivvoott vvee FFrraanncciiii
V červenci 1999 se uskutečnila
cesta zástupců ČR do Francie,
jejímž cílem bylo seznámit se
s asociativním životem ve Francii
a zjistit možnosti výměn mládeže
mezi Francií a naší zemí. Jednání
se zúčastnil zástupce MŠMT
z odboru pro mládež, zástupce
ČRDM a KSDM.
Na Ministerstvu mládeže a sportu
nám vysvětlili strukturu tohoto
ministerstva a způsob, jakým
spolupracuje se sdruženími, jaké
mají mezi sebou vztahy a vazby. 
Sešli jsme se se zástupci čtyř
„střešních“ organizací (CEMEA,
ANACEJ, MILSET, REMPART).

CEMEA – střešní organizace,
hnutí pro mladé, zabývá se
školením vedoucích, výchovou,
vzděláním. Má akreditaci minis-
terstva na vzdělávání vedoucích.
Spolupracuje s ministerstvem na
problému vztahu dobrovolníků
a profesionálů. Nábor mladých
lidí dělá formou festivalů, zabývá
se i výměnami mladých, působí
jako středisko volného času, pořá-
dají tábory. V současné době
spolupracuje s DDM hl. m. Prahy
– Karlínské spektrum).
ANACEJ – střešní organizace
sdružuje děti od 9 do 18 let ze
zhruba 1000 hnutí. Hnutí pořá-
dají dětské parlamenty na úrovni
departamentů a regionů, ty pak
vyústí v celostátní dětský parla-
ment. Cílem je vytvořit místa
dialogu mladých, jejich zapojení
do místního života, aktivní vzdělá-
vání, vyjádření dětí a mládeže,
které vychází z úmluvy o právech
dítěte, sblížení nepolitických
občanů s politickými. Partnery
dětských rad jsou školy, staro-
stové. ANACEJ je členem
Evropského fóra mládeže. 
MILSET – je sdružení podporující
rozvoj dětí a mládeže v oblasti
vědy a techniky. Na ploše 1,5
x 0,6 km bylo vystavěno centrum
vědy a techniky, jež nabízí infor-
mace z mnoha oborů vědy a tech-
niky (matematika, fyzika, chemie,
biologie, …). Přitažlivou formou se
tu děti a mládež mohou naučit
školním předmětům a něco zají-
mavého se dozvědět, navíc mají
možnost si vše vyzkoušet v praxi.
Milset několik let spolupracuje se
sdružením AMAVET.
REMPART – střešní organizace,
jejímž cílem je záchrana kultur-
ního a historického majetku. Vždy
jednoho projektu na záchranu
jedné konkrétní památky se
účastní dobrovolníci (od 13 let)
nebo studenti studující související

obory. Mají i program pro problé-
movou mládež – mladí lidé pracují
na projektech po dobu jednoho
roku a nakonec dostanou výuční
list. V současné době má dva
kontakty se Sochařskou školou
(Jižní Čechy) a DDM (Praha
– Karlín).

Z francouzské strany je zájem
o spolupráci (výměny) ze strany
ministerstva i ze strany asociací.
V závěru cesty vyplynula možnost
„výměnné burzy“, kde by se sešla
jednotlivá sdružení z obou států
a došlo by k navázání kontaktů
a následné dohodě o výměně. 
Mají členská sdružení zájem
o účast (a hlavně uspořádání)
takové burzy? Ozvěte se na
adresu Kanceláře ČRDM.
Kontaktní adresy na sdružení
jsou tamtéž.

J. Syslová, ČRDM

RRaaddaa mmllááddeežžee SSlloovveennsskkaa
V listopadu 1999 byli Radou
mládeže Slovenska pozváni
zástupci ČRDM a KSDM na
poradně-kontaktní návštěvu pořá-
danou v rámci Valného shromáž-
dění RMS. 
Byli jsme seznámeni se struk-
turou, aktivitami a plány do
budoucna Rady mládeže
Slovenska. Zvláště její zahraniční
aktivity jsou velmi zajímavé.
Při setkání s Máriou Bošňákovou
(tehdejší vedoucí odboru mládeže)
na Ministerstvu školství SR jsme
se dozvěděli, že Rada mládeže
Slovenska je pro MŠSR nejvý-
znamnějším
partnerem,
podílí se na
přípravě
většiny mate-
riálů, dotýkají-
cích se dětí
a mládeže
a má největší
zastoupení
v nejrůznějších komisích při
MŠSR. Na Slovensku existují dva
způsoby financování mládežnic-
kých organizací: Přímá podpora
OS (zázemí) a Grantové řízení.
MŠSR má zájem na spolupráci
obou republik a hodlá projekty
podporovat, a to hlavně v podobě
bilaterálních výměn dětí
a mládeže. Finance nejsou
takovým problémem, jako nedo-
statek projektů s tímto záměrem.
Naše návštěva však nebyla jen
kontaktní, ale také pracovní.
V hrubých rysech jsme připravili
projekt, který byl v současné
době, ve spolupráci s KSDM,
Českou radou dětí a mládeže

dopracován a podán do programu
Přímé dotace na MŠMT ČR. Jedná
se o Setkání zástupců mládežnic-
kých organizací ČR a SR.
Původně bylo toto setkání naplá-
nováno na duben 2000, v součas-
nosti se uvažuje o jeho uskuteč-
nění v červnu letošního roku.
O dalším postupu vás budeme
informovat.

Pabli

BBaayyeerriisscchheerr JJuuggeennddrriinngg
–– BBaavvoorrsskkýý kkrruuhh mmllááddeežžee
V prosinci loňského roku se dele-
gace zástupců ČRDM spolu se
zástupci Kruhu sdružení dětí
a mládeže zúčastnila návštěvy
Bavorského kruhu mládeže se
sídlem v Mnichově. Tato čtyřdenní
návštěva měla velmi pestrý
a nabitý program. Od návštěvy
bavorské státní kanceláře, přes
debaty s prezidentem BJR
– Gerhardem Engelem a ředitelem
německé pobočky TANDEM Dr.
Carstenem Lenkem, návštěvu
mnichov-
ského kruhu
mládeže až
po přímé
navazování
kontaktů se
zástupci
mládežnic-
kých organizací z celého
Bavorska.
Hlavním výsledkem této návštěvy
se stal dokument nazvaný
„Perspektivy spolupráce
Bavorského kruhu mládeže,
Kruhu sdružení dětí a mládeže
v České republice a České rady
dětí a mládeže“. V tomto doku-
mentu se uvažuje o uspořádání
obdobného setkání v České
republice ve dnech 20. – 24. 9.
2000. Na toto setkání byl Kruhem
SDM, ve spolupráci s ČRDM,
podán projekt do programu
„Přímé dotace“ na Ministerstvo
ŠMT a na Česko–německý fond
budoucnosti pod názvem
„Česko–bavorská burza výměn“.
Další rovinou spolupráce mezi
BJR a ČRDM, respektive KSDM,
by měla být vzájemná informova-
nost o aktivitách jednotlivých
národních rad mládeže. BJR nás
již zve na některé své akce,
kterých se naši zástupci účastní.
Naposledy to byla účast P.
Trantiny (Junák) a K. Měš6ákové
(Pionýr) na 115. Valném shromáž-
dění Bavorského kruhu mládeže,
kterého se zúčastnil také ředitel
odboru pro mládež MŠMT Mgr.
Jindřich Fryč.

Pavel Růžička, ČRDM
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Praha 1. března 2000
Ka–007/00

Otevřený dopis členským sdružením Kruhu sdru-
žení dětí a mládeže a zahraniční komisi Kruhu
sdružení dětí a mládeže

„Hledejme věci, jež jsou nám společné a spolupra-
cujme v zájmu českých dětí a mládeže.“

Vážené dámy a vážení pánové,
Dovolte nám, abychom jménem ČRDM a zejména její
pracovní skupiny pro zahraničí reagovali na některé
základní problémy, jež jsou v poslední době rozdílně
reflektovány oběma našimi střešními organizacemi ve
vztahu k zahraničí.
Naším zájmem je zastavit štvavou kampaň, která ve
svém důsledku škodí veškeré organizované i neorgani-
zované mládeži v naší zemi. Ba více, rádi bychom
aktivně přispěli k vyřešení onoho velkého problému,
který se nazývá česká reprezentace v evropských
mládežnických strukturách.
Navazujeme tak na zpočátku slibně se rozvíjející rozho-
vory na jaře roku 1998 mezi některými členskými sdru-
ženími KSDM a jeho nečleny, které vyvrcholily
podpisem většiny účastníků pod společnou dohodou
o konzultacích (pravidelná setkání nejvyšších předsta-
vitelů zainteresovaných sdružení) a posílení významu
Komise mobility MŠMT (vlastní text v příloze). Cílem
bylo vytvoření ovzduší důvěry, tehdy tak pošramocené
některými osobními vztahy.
Bohužel, jak je v českých krajích nedobrým zvykem,
namísto otevřeného dialogu a využití této ohromné
možnosti, kdy po mnoha letech zasedli k jednomu stolu
představitelé tak reprezentativního vzorku sdružení
s vůlí podílet se na řešení navozených otázek, došlo na
žabomyší války a pomlouvačné kampaně. I díky nim se
dnes nacházíme ve velmi nešJastném stavu.
Pokusme se konečně oprostit od jakýchkoliv osobních
averzí a partikulárních zájmů a začněme vážně spolu-
pracovat v zájmu našich dětí a mladých lidí našich
organizací. PojKme přispět k lepšímu obrazu České
republiky v zahraničí. V době sjednocování Evropy
nesmí především mládež být zátěží, ale měla by se
naopak stát katalyzátorm těchto sjednocovacích
procesů. Alespoň my v to pevně věříme.
Na společné schůzce ČRDM a KSDM 17.12.1999 jsme
s velkým zájmem vyslechli Váš vstřícný návrh ohledně
vytvoření společné „střechy střech“ pro reprezentaci
České republiky vůči zahraničí. Nemohli jsme tehdy
jasně říci své ano, a to především ze tří důvodů:
(i) šlo o návrh, na nějž jsme nebyli připraveni a tudíž
bez  mandátu  svých členů;
(ii) ČRDM již na jaře 1999 podala svou kandidaturu do
Evropského fóra mládeže, a to především proto, že ze
strany KSDM neexistovala ochota k dohodě v oblasti
zahraničí
(iii) návrh jde proti názorům, jež tlumočili mnozí členové
Byra YFJ našemu zástupci při posledním setkání na
prosincové konferenci ve finském Tampere, totiž že
„střechy střech“ jsou pro členství v YFJ v současné
době neakceptovatelné a jediným řešením by bylo slou-
čení těchto národních rad mládeže v jednu, jež by byla
pro YFJ přijatelná.

Přesto v neverifikovaném návrhu zápisu ze zmíněné
schůzky 17.12.1999, ve vyjádření některých zástupců
KSDM (např. č. 9/99) je ČRDM obviňována ze snahy
blokovat spravedlivé zastoupení České republiky v YFJ.
ČRDM je dávána nálepka nekooperativní a k jakékoliv
spolupráci apriorně neochotné organizace. Budujeme
tak příkopy a zbrojíme, namísto abychom mezi sebou
bourali umělé přehrady a stavěli mosty, na nichž česká
mládež společně vstoupí k evropským přátelům.
A přece můžeme sledovat i pozitivní momenty, kdy se
vzájemná spolupráce daří. Vzpomeňme například
ČRDM iniciované vzájemné konzultace při vyplňování
dotazníku od YFJ či současné aktivity v oblasti akcí
bilaterálního charakteru s Radou mládeže Slovenska či
Bavorským kruhem mládeže. Cítíme, že se mohou stát
obratem v trendu dosavadních vztahů.
Jsme přesvědčení, že nám naši členové dali mandát
k zastupování, abychom jim umožnili účastnit se v co
největší míře evropských projektů a přispět k úspěchu
věcí společných – aby se mohli v klidu realizovat coby
sebevědomí občané civilizovaného státu, jehož prioritou
je začlenění do významného kulturního společenství,
jaké dnes představuje Evropská unie.
U vědomí závažnosti takového směřování, předkládáme
Vám následující návrhy a věříme, že mohou přispět
k vzájemnému nalézání důvěry na obou stranách.

1. Navrhujeme v co nejširší míře vzájemně se infor-
movat o všech nabídkách akcí, projektů a nabídek, jež
naše sdružení získají. AJ již bude spolupráce na tomto
poli probíhat způsobem automatického kopírování
přišlých nabídek či prostřednictvím pravidelných
(měsíčních?) osobních konzultací zástupců našich
zahraničních komisí, jde především o efektivní předá-
vání informací a jejich sdílení.

2. Cítíme potřebu pokračovat v pozitivním trendu spolu-
práce na bilaterálních mezinárodních projektech,
jakými jsou česko–slovenské a česko–bavorské setkání
pro letošní rok.

3. Konečně v otázce zastupování ČR v YFJ navrhujeme
toto:
- protože věříme, že v horizontu několika let je
nezbytné, aby v naší zemi existovala pouze jedna
skutečná národní rada mládeže, nehledě nyní na to,
jak k ní dospějeme, a protože do té doby by byla větší
část organizované české mládeže bez evropského
zastoupení, předkládáme návrh, aby se veškerých ofici-
álních jednání YFJ účastnili zástupci obou našich orga-
nizací. Bylo by to možné tehdy, pokud by KSDM na
setkáních YFJ umožnil vedle svého delegáta s hlaso-
vacím právem účast zástupci ČRDM jako pozorovatele.
- oba zástupci by se společně radili na hlasování
a hlasovali tak v případě vzájemné shody, zastupujíce
tak skutečně reprezentativní část české mládeže.
- samozřejmě náklady na účast svého zástupce by
nesla ČRDM sama.
Věříme, že námi navrhovaná řešení jsou akceptovatelná
a výrazně přispějí k vzájemnému respektu obou stran.
Věříme, že ukazují směr, jakým se musíme ubírat,
nechceme-li zůstat „zemí evropského výchdu“. Věříme
konečně, že naši členové si nás proto vybrali
– abychom nejen zakopali tomahawky a vykouřili spolu
dýmku míru, ale postavili i bytelné pueblo, jež bude
dobrou ochranou všech „kmenů“ a zároveň vítaným
místem setkávání se zástupci jiných národů.
S přátelským pozdravem za ČRDM

Pavel Trantina                            Ing. Jana Vohralíková
zmocněnec ČRDM pro zahraničí      předsedkyně ČRDM

OOtteevvřřeennýý ddooppiiss ččlleennůůmm KKSSDDMM
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OO pprroojjeekktteecchh
Pracovní schůzka
k výměně názorů na
dokument MŠMT
„Metodické pokyny …„
Schůzka se konala
v budově AGM, a.s.,
a její účastníci si
navzájem sdělovali
dojmy z výběrového
řízení k projektům
podávaným na MŠMT.
Výběrové řízení pro rok
2000 probíhalo podle
poměrně výrazně
změněné metodiky.
Názory se však nelišily
příliš dramaticky.
V některých případech
jsme si sami museli
přiznat, že další zpřís-
nění a zvýšení nároků
způsobilo určité
problémy, ale přispělo
i k zamyšlení a většímu
pořádku. Bodový
systém nabízí celkem
spravedlivé srovnání.
Zazněl též názor, že tzv.
„boj mezi malými
a velkými sdruženími“
byl způsoben pouze
špatným čtením
„Metodických pokynů…“
nebo jejich záměrným
zkreslením.
Účastníci se shodli, že
pečlivě prostudují nový
dokument MŠMT vyhlá-
šený pro rok 2001
– bude-li dán k dispozici
(dnes již víme, že byl
dán k vyjádření) a své
připomínky z uplatnění
dokumentu na rok 2000
i k návrhu předají
písemně.

MMaajjeetteekk aa FFDDMM
Pracovní schůzka
k problematice
majetku bývalého SSM
Přestože se jednalo
o téměř „historickou
relikvii“, proběhla
schůzka ve velice
vstřícném ovzduší opět
v budově AGM, a.s.
Všem přítomným byla
poskytnuta obšírná
informace o vývoji
problému a zodpově-
zena řada otázek.
Diskutován byl zejména

nový záměr Fondu dětí
a mládeže na rozvoj
činnosti. Původně
očekávaná „bojovnější
debata“ se nekonala…
Argumenty, které zazní-
valy „pro“ i „proti“, byly
totiž zcela věcné – stejně
jako celá rozprava.
Představena byla i nová
pracovní skupina,
jmenovaná představen-
stvem ČRDM: Ing. Petr
Dobrovolný, Ing. Lee
Louda, Ing. František
Šmajcl. Bylo prospěšné,
že se tito kolegové
schůzky také zúčastnili
a aktivně přispěli
k formulování závěrů
z ní. Ty byly předány
přítomným členům
představenstva ČRDM
s doporučením, aby je
akceptovalo jako stano-
visko ČRDM a zahájilo
kroky k jejich realizaci
– nejpodstatnějším
výsledkem bylo, že se
všichni přítomní shodli
na tom, že ČRDM by
měla podporovat postup
směřující k postupnému
zániku FDM a nikoli
k jeho renesanci.
(Představenstvo tyto
návrhy přijalo a na
jejich základě oslovilo
i další partnery: MŠMT,
KSDM a SeSDM
s výzvou ke společnému
postupu v této věci.)

VVzzdděělláávváánníí 
vveeddoouuccíícchh
Pracovní schůzka
k diskusi
o přípravě/vzdělávání
vedoucích
Bohužel toto byla jediná
schůzka, které sdružení
věnovala menší pozor-
nost. Navíc zase byli
přítomni i hosté:
pracovníci Institutu dětí
a mládeže MŠMT
a Policejního prezidia
ČR, kteří přispěli do
probíhající diskuse
zcela konkrétními
podněty.
Přítomní se shodli na
potřebě připravovat
všechny, kdo pracují
s dětmi a podpořili

myšlenku, aby byl
hledán základ, který byl
měl být vnímán všemi,
kteří vzdělávají své
vedoucí, při plném
respektování autonomie
jednotlivých sdružení,
ta nech6 si svoji
přípravu mohou libo-
volně doplňovat, rozši-
řovat a provádět.
Byl učiněn pokus o defi-
nici základních oblastí
obecného základu,
s tím, že by mezi
znalostmi neměly
chybět: vědomosti
z oblasti práva, první
pomoci, bezpečnosti
a ochrany zdraví, peda-
gogiky a psychologie
a hospodaření. Byla
také připomenuta
opakovaná diskuse
z Celostátní Velké
Výměny Zkušeností.
V té souvislosti byly
doporučeny závěry
směrem k představen-
stvu ČRDM a dalším
sdružením s výzvou na
aktivní řešení tohoto
problému, které se
může stát pro sdružení
vysoce prestižním
a odlišit je tak zásadním
způsobem od různých
„agenturních zlato-
kopů“.
Představenstvo ČRDM
ocenilo výsledky jednání
a jednoznačně doporu-
čilo sdružením, aby se
do této diskuse co
nejaktivněji zapojila –
nejlépe prostřednictvím
pověřených zástupců.

AAdd kkrraajjee
Pracovní schůzka
k řešení dopadů
reformy státní správy
na sdružení dětí
a mládeže
Toto jednání proběhlo

v Paláci YMCA a po
prvotním rozpačitém
zahájení se celkem
nečekaně protáhlo.
Účastníci vyslechli
v úvodu shrnutí všech
kroků, které ČRDM
v této věci dosud vyko-
nala – například zpraco-
vání koncepčního mate-
riálu k možnému dělení
úkolů na různých stup-
ních státní správy
a samosprávy, infor-
maci o jednáních (na
ministerstvech vnitra
a školství, mládeže
a tělovýchovy, stejně
jako v Poslanecké
sněmovně Parlamentu
ČR atp.) i v již organizo-
vaných akcích.
Poté se rozběhla
diskuse ve dvou okru-
zích – v rovině námětů
na řešení dotačních
postupů (více či méně
centralistický model)
a v oblasti konkrétních
kroků v jednotlivých
krajích.
První část diskuse byla
velmi obšírná a zapojili
se do ní opravdu
všichni účastníci
setkání. Ve velmi věcně
vedené rozpravě byly
vedle sebe kladeny
důvody pro oba
přístupy. V závěru bylo
provedeno shrnutí,
v němž bylo konstato-
váno, že se většina
účastníků kloní
– alespoň v určitém
přechodném období
– k zachování více cent-
ralismu; především
z důvodů nejasnosti
celé (státní) koncepce.
Státní administrativa
má však začít plnit své
úkoly již za několik
měsíců…
Druhá část diskuse byla
velmi konkrétní
– o skutečných organi-
začních postupech,
které by měly vést
k navázání kontaktů
sdružení ve všech
čtrnácti krajích ČR, aby
tak bylo možné vytvořit
důstojného partnera
postupně se rodícím
institucím na krajské
úrovni.               Martin



8

Z NAŠICH SDRUŽENÍ MEZINÁRODNĚ

Folklorní sdružení ČR patří v současné době
k největším národním kulturním organizacím svého

druhu v Evropě i ve světě. Je to dáno
množstvím folklorních kolektivů, které

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
působí. Zhruba polovina z nich je
členy naší organizace (367 souborů,
15 regionálních sdružení a 38 festi-
valů). Jsou ovšem země, a nemusíme

chodit daleko – např. Slovensko, kde
při polovičním počtu obyvatel existuje

téměř stejné množství souborů, členy národní organi-
zace – Folklórní únie na Slovensku (která vznikala ve
stejné době a na stejných principech, jako české
Folklorní sdružení) je ovšem pouhý zlomek z nich. Ani
v řadě jiných, folklorně velmi silných zemí (např.
Polsko, Španělsko, Turecko, balkánské země, bývalé
sovětské země aj.) takto silná kulturní mládežnická
organizace nemá obdoby. Složitě proto nacházíme
partnery ke komunikaci o sdílených zájmech v bilate-
rální rovině. O to víc se orientujeme na mezinárodní
spolupráci aktivním členstvím v nadnárodních organi-
zacích.
K tradičním kontaktům patří spolupráce s CIOFF
(Mezinárodní rada organizací pro folklorní festivaly
a folklorní umění při UNESCO), Od svého založení
v roce 1970 jediný státem podporovaný, resp. tolero-
vaný mezinárodní subjekt v oblasti tradiční lidové
kultury. Sdružuje na 200 festivalů v celém světě.
Folklorní sdružení se stalo hned po svém vzniku
členem Československé sekce této organizace a v roce
1993 spoluzakladatelem České národní sekce CIOFF,
jejímž sídlem je Ústav lidové kultury ve Strážnici.
Nutno podotknout, že festivaly, konané ve světě pod
vlajkou CIOFF, patří k těm nejrenomovanějším.
Z našich se k nim řadí dva naše členské festivaly
– Mezinárodní folklorní festival Brno (25. – 31. 8.
2000) a Mezinárodní dudácký festival Strakonice (24.

– 27. 8. 2000). A samozřejmě vzor a mekka všech
našich folkloristů – státní Strážnice (23. – 25. 6.
2000).
Avšak největší světovou organizací se 179 členskými
zeměmi je IOV (Mezinárodní organizace pro lidové
umění se statutem NGO – tedy nevládní organizace
spolupracující s UNESCO) se sídlem ve Vídni. Tato
organizace vznikla v roce 1979, má širší záběr, od
folklóru a folklorních festivalů, přes lidové umění
a lidové řemeslníky, až po skanzeny, národopisná
muzea aj. Garantem členství za naši zemi a zřizova-
telem sekretariátu České národní sekce IOV je právě
Folklorní sdružení ČR. Čestnou standartou IOV se
u nás může pochlubit 5 členských festivalů
– Rožnovské slavnosti (5. – 9. 7. 2000), Šumperk (17.
– 20. 8. 2000), Červený Kostelec (23. – 27. 8. 2000),
Strakonice (viz výše) a Liptálské slavnosti (23. – 28. 8.
2000). Řada našich členů byla poctěna funkcemi
v odborných komisích této organizace, což nepo-
chybně přispívá k propagaci českého folklorního hnutí
ve světě.
Naopak nejstarší mezinárodní folklorní organizací je
IGF (Mezinárodní unie folklorních sdružení, souborů
a skupin) se sídlem ve francouzské Nizze. Vznikla již
v roce 1947. Naše sdružení se stalo řádným členem
v roce 1990, ještě předtím však naši republiku v této
organizaci po pět let zastupoval – tak trochu tajně
– folklorní soubor Radhoš6 z Rožnova pod Radhoštěm.
Tato unie se nejvíce zaměřuje na reciproční výměny
folklorních souborů, upevňování přátelských vztahů
mezi mladými lidmi v Evropě a ve světě, poznávání
národních a menšinových kultur. Členové Folklorního
sdružení ČR zastávají v této organizaci dvě ze tří
nejvýznamnějších funkcí (1. viceprezidenta a předsedy
revizní komise). IGF také naši organizaci poctilo již po
druhé v krátké době organizováním svého prestižního
putovního festivalu (v roce 1995 v Rožnově a nyní
v roce 2000 v Liptále v době Liptálských slavností).

Poslední desetiletí našeho století vnesla do našeho
života i myšlení celou řadu zásadních změn, tak
zásadních, že řada autorit stojících v čele uznávaných
institucí a organizací nestíhala reagovat a přizpůsobit
se stejně rychle, jako jejich mladší a dravější kolegové.
Tradiční lidová kultura, to už dnes není jen folklór
a lidové umění a jejich scénická či muzejní prezen-
tace. Dnes už si jej neumíme představit bez obrazové
a zvukové dokumentace stále dokonalejšími technolo-
giemi, bez snadno dostupných informací o folklorním
dění kdekoli na světě na internetu, bez jeho komerč-
ního využití v oblasti turistiky, a6 už se jedná o folk-
lorní show, kvalitní suvenýry (lidové hračky, typické
hudební nástroje, charakteristické předměty spojené
se zvykoslovím nebo pracovní činností, krojové

FFOOSS ČČRR
aa jjeehhoo zzaahhrraanniiččnníí ppaarrttnneeřřii

Hosté z Chile

Rumunští tanečníci
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součástky a doplňky aj.) nebo o lidovou stravu.
Folklór se stal oblastí vědeckého zájmu i odborného
a uměleckého vzdělávání. V rámci nadnárodní masové
kultury v integrující se Evropě a globalizujícím se
světě získala na významu právě jeho identifikační
hodnota, jeho schopnost vypovídat o člověku
v konkrétním místě, kraji, zemi přesněji, než dialekt
a jazyk. V roce 1996 vznikla nová evropská meziná-
rodní organizace EFCO (Evropská organizace lidové
kultury), která se snaží respektovat změněnou situaci.
Její stanovy jsou velmi liberální, aby byla co nejotev-
řenější. Své struktury buduje s dlouhodobou perspek-
tivou jednotné Evropy. Napojuje se na orgány
Evropské unie, čerpá z evropských grantů, snaží se
podchycovat především mládež. Nepodmiňuje členství
podmínkou jediného národního reprezentanta, ale
členem se mohou stát nejrůznější instituce, organi-
zace, školy, vědecké ústavy, festivaly, soubory, řeme-
slníci, gastronomická zařízení, cestovní kanceláře,
vydavatelství, sponzorské firmy, jednotlivci atd.

K tradiční lidové kultuře se nestaví puristicky, ale
akceptuje všechny současné podoby její prezentace.
V současné době vedeme jednání o spolupráci
a případném členství i v této progresivní organizaci,
přestože bychom spíše uvítali aktivizaci činnosti,
modernizaci, těsnější spolupráci i případnou fúzi
tradičních organizací CIOFF, IOV a IGF.
Jak už jsem naznačil, při dvoustranných vztazích
musíme respektovat tu skutečnost, že sdružení
našeho typu – jednotné, celonárodní, pravidelně
fungující a svými partnery uznávané – existuje jen
v málo zemích. Např. v Itálii existují 3 celonárodní
sdružení, poměrně početná a dobře organizovaná,
vzájemně však absolutně znesvářená a neuznávající
se. Přesto styky se všemi třemi jsou velmi četné,
i když to vyžaduje značnou dávku diplomacie. Také ve
Francii, Španělsku, Řecku a Turecku musíme spolu-
pracovat s více organizacemi. V Německu, Rakousku
a Polsku naopak žádná partnerská organizace neexis-
tuje a soubory nebo festivaly tam musíme vyhledávat
přes mezinárodní organizace nebo pomocí přímých
kontaktů na konkrétní osoby nebo akce. Slovensko
a Ma_arsko národní organizace má, ty však nesdru-
žují významnou část souborů a festivalů. V zemích
bývalého Sovětského svazu je dodnes nejschůdnější
jednat se státními institucemi a kulturními agentu-
rami, což není pružné, ale dává to jisté záruky. Také
styky se skandinávskými zeměmi a Británií závisí na
jednotlivých vazbách, zatímco v černé Africe bychom
měli partnerskou organizaci téměř v každé zemi,
vízová politika našeho státu však neumožňuje na
vzájemné výměny souborů ani pomyslet. U ostatních
kontinentů narážíme spíš na otázky ekonomických
omezení, přesto lze říci, že každoročně se realizují
výjezdy našich souborů do Severní i Latinské Ameriky
a Asie a na našich festivalech vystupují soubory třeba
až z Oceánie.

Viliam Dekan
zahraniční tajemník FoS ČR a viceprezident IGF

CCeecciillůůvv mmeemmoorriiááll
Byl překrásný letní den, když před
několika lety utonul v rybníku za
táborem náš kamarád
z Trenčanského střediska.
Sportovec, horolezec a dobrý kluk!
Bylo mu osmnáct, jmenoval se Roman Branský, říkali
jsme mu „Cecil“ - a jenom dva jeho nejlepší kamarádi
věděli, že neumí plavat...
A ještě ten večer, kdy se s ním Míšova trubka poslední
večerkou loučila na molu rybníka, zrodila se v nás
idea Cecilova memoriálu.
Dnes je „Cecilův memoriál“ již tradiční akcí a jednou
z nejrozšířenějších soutěží ve Slovenském kmenu
Zálesáka. Zúčastňují se jí i tříčlenná družstva z Čech
a Moravy. Místem konání je řeka Hron. Vítězné druž-
stvo získává putovní pohár.
Vedle atraktivní pozemní i výškové překážkové dráhy,
nočního orientačního závodu a uceleného soutěžního
programu k táboráku jsou hlavní náplní memoriálu
plavecké i vodácké soutěže a závody.
Jeho základní a motivující myšlenkou je zvládnutí
přitažlivého, zdravého, ale pro nezkušené i nebezpeč-
ného vodního živlu.
To proto, abychom už nikdy nikomu nemuseli troubit
večerku na molu rybníka.

Zuzana Strouhalová, Zálesák

Tanečnice z Ruska
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Letošní FICC – mezinárodní setkání
turistů z celé Evropy se letos pořádá
v Dánsku. Z Asociace TOM se akce
zúčastní přibližně 120 dětí z 5 oddílů.
V roce 2002 bude mezinárodní setkání
pod záštitou magistrátu probíhat v Praze

a my budeme pořadateli této akce.
Vzhledem k přátelským kontaktům se Slovenskou
republikou se nejvíce recipročních výměn pro rok
2000 uskuteční právě se slovenskými dětmi, další
tomíci pojedou na mezinárodní setkání turistů na
Slovensku, celkem to bude téměř 300 dětí. Slovenští
členové KST přijedou na naše letní setkání turistů
v Moravském krasu. Další reciproční výměny
proběhnou s Rakouskem, kde je rakouskými turisty
pořádán mezinárodní tábor mládeže, a na oplátku se
jejich turisté účastní setkání v Moravském krasu.
Další – již tradiční výměny – proběhnou mezi
polskou, německou, francouzskou, rumunskou
a italskou mládeží a našimi tomíky.

Celkově by letos mělo vycestovat asi 841 dětí
– z toho 576 na reciproční výměny, a 265 dětí by se
zúčastnilo mezinárodních setkání mládeže. Do naší
země má přijet 603 dětí ze zahraničí.

ZZ nnaaššiicchh cceessttoovvaatteellsskkýýcchh zzkkuuššeennoossttíí
Na kole z Boršic do Gdaňska
V Polsku jsme moc hradů a zámků neviděli, protože
jich zde mnoho není, ale to, co jsme shlédli
v Malborku, stálo za to. Křižácká pevnost na nás
zapůsobila. To, na co jsme se však nejvíce těšili, bylo
ještě před námi: Gdaňsk.
Nedávno tento významný přístav slavil 1000 let od
svého založení. S Varšavou se nedá srovnávat. Úzké

malebné uličky, vzorně opravené a upravené domy
a všudypřítomná vůně moře.
Město si získá každého.
V Polsku jsme nocovali různě  - po parkovištích,
lesích a polích, 2x na fotbalovém hřišti a jednou
dokonce ve vojenském prostoru. Zjistili jsme to až
ráno, kdy nás probudil projíždějící tank. Kola jsme při
prohlídkách měst nechávali neoficiálně schovaná na
nádražích, nebo6 sazby za úschovnu jsou na naše
poměry opravdu hodně vysoké. Taktéž před obchody
jsme nechávali kola s celou výbavou bez dozoru. Za
celou dobu nás nikdo neokradl. Nikdo nás nenapadl
a nevyhrožoval...

Nepojedete do Pobaltí?
Tábořit tam lze takřka kdekoliv. Nevím, jestli podle
zákona, ale v praxi rozhodně. Průměrný tomík
rozhodně neudělá ani pětinu bince, co domorodci
(neuklizená ohniště plná odpadků jsou bohužel
všudypřítomným znakem mnoha míst). Na velké pěší
túry tahle krajina moc není – Litva je vesměs placatá
a nevýrazná (alespoň ve střední části), Estonsko zase
samý plot a ohrada (s výjimkou jihozápadu). 
Turistické značení byste marně hledali. Zato vodáci by
tu našli pár pěkných řek a ani cyklisti by si na množ-
ství klidných silniček nemuseli stěžovat...

Expedice SUP
Jedná se o zkratku počátečních písmen států, které
jsme v průběhu týdne navštívili – Slovensko, Ukrajina
a Polsko.
Prvním cílem naší cesty byl vrchol Vihorlatu, na který
jsme dorazili cestou necestou šíleným krpálem, kde
musíte lézt jedině po čtyřech, abyste nahoře zjistili, že
z opačné strany sem vede značená turistická cesta,
kterou se ovšem za osm let její existence nikdo neob-
těžoval zaznamenat do mapy. Bez mapy a buzoly je
zde turista zcela ztracen a také jsme několik takových
zbloudilých „výletníků“ zachránili od potupné smrti
sežráním vlky a medvědy, kterých je zde hojný
dostatek. Přesně to jsme ale od Vihorlatu očekávali
a tak jsme byli spokojeni.
Na východě Slovenska není až tak těžké ocitnout se
jakoby o padesát let zpět. Během našeho pobytu jsme
byli čtyřikrát zadrženi hlídkou policie, která si
systémem tužka papír opsala kompletně všechny pasy
a ještě si nechala nadiktovat adresy bydliště, což
u desetičlenné skupiny znamenalo vždy zdržení takřka
na hodinu.
Zajímavé jsou také mapy a značení. Musím ze srdce
„poděkovat“ distributorovi slovenských turistických
map, který zřejmě ve snaze nejprve prodat staré
výtisky zamlčuje existenci nových vydání, která se liší
vskutku velmi významně. Například tím, že velká část
CHKO Východné Karpaty se jaksi proměnila na

V Portugalsku při FICC’99

Na kole do Gdaňska

TToommííccii vv EEvvrrooppěě
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národní park Poloniny, což s sebou přináší vyšší
koncentraci příkazů, zákazů, ochranářů,… Smekám
také před českými značkaři, protože to, co je možné
potkat v Bukovských vrších, jsem si nedokázal před-
stavit ani v nejčernějších snech: značené cesty jsou
jen v mapě a ne už ve skutečnosti, nebo je to přesně
naopak, a pokud máte štěstí tak existují obě, jen jsou
o několik kilometrů posunuty...

Tomíci návštěvou v Rakousku
Jeli jsme na sraz „rakouských tomíků“ a byli jsme jimi
mile překvapeni. Rozhodně nesplňovali naše představy
zhýčkané západoevropské mládeže získané z televiz-
ních seriálů. Neocitli jsme se v žádném super kempu,
ale na pečlivě posečené louce u potoka pod horami.
O jejich vztahu k přírodě se nedalo pochybovat.
Například třídění odpadů pro recyklaci bylo samozřej-
mostí.
Dojem pohody čišel ze všech účastníků. Na táboře
byly zastoupeny všechny věkové kategorie. Od
nejmenších dětí až po skupiny dospělých. Rakouští
tomíci působí doslova i přeneseně rodinným dojmem...

Na Korsice
Po pravici míjíme nejvyšší horu Korsiky Monte Cinto
2706 m. n. m. Vesnice Albertacce, pro dnešek
konečná. Myslíme si. Údolím Víru kolem kaskád na
úpatí nejkrásnější hory Paglia orba – „Maternhorn
Korsiky“ nás čeká asi osmihodinová túra. Autobus
zatím kolem přehrady hledá místo k táboření, ale
marně. Vyrážíme tedy za našimi výletníky do vesnice
Calasima. Cestou potkáváme koně, malé „chlupaté“
krávy, horské kozy, ale hlavně malá polodivoká
prasata. V Calasimě dojíždíme výletníky. Všichni mají

radost, že zpáteční cesta bude o 6 km kratší.
Fotografujeme a fotografujeme. Skalní hřiby, potápě-
jící se skalní lo_, skalní město. Procházkou na Capu
Pertusato jsme dosáhli nejjižnějšího místa Korsiky. Je
čas obrátit na sever. Hledáme památky na dobu bron-
zovou, naleziště Cecia. Turistů tam asi moc neprojde.
Cestou mezi makií a balvany se prodíráme k mohyle
celou hodinu. Z Porta Vecia stoupáme opět do hor.
Spálenou krajinou z roku 1990 až k přehradě
Ospédale... Úryvky z časopisu Tomík

Tomíci v Itálii ‘98

Tomíci při FICC ve Francii

ČČeesskkoo-sslloovveennsskkéé sseettkkáánníí
ssttřřeeddoošškkoollsskkéé mmllááddeežžee
Čtvrtý ročník Česko-sloven-
ského setkání středoškolské
mládeže pořádaný ve spolu-
práci mezi Asociací středoškol-
ských klubů ČR a Študent-
skou úniou Slovenska se uskutečnil v listopadu 1999
ve slovenské Chtelnici.
Akce se zúčastnilo asi dvě stě mladých lidí, převážně
studentů středních škol, z obou států. Setkání
proběhlo v rekreačním středisku u Chtelnice poblíž
Pieš6an. První večer po ubytování vytvořili všichni
účastníci živý řetěz a společně se vydali na nedalekou
louku, kde postavili symbolickou mohylu přátelství. 
Náplní setkání byly diskuse ve skupinách na daná
témata. Středoškoláci debatovali o problémech
rasismu a šikany, o politice, o každodenních problé-
mech mladých lidí, o realizování projektů na dvou-
stranné výměny a o problémech výchovně vzděláva-
cího procesu. V každé diskusní skupině byla sepsána
rezoluce, která se prezentovala na závěrečném večeru.
V sobotu se pak uskutečnil výlet do Pieš6an a v neděli
cestou zpět do Brna návštěva mohyly M. R. Štefánika
v Brezové pod Bradlom. 
Výroční páté setkání v roce 2000 se bude konat
v České republice. 

Lothar Indruch,
Asociace středoškolských klubů mládeže
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Když zakladatel skautingu, lord
Robert Baden-Powell tábořil roku
1907 s prvními skauty na
anglickém ostrově Brownsea, jistě
netušil, že stejné dobrodružství
budou chtít zažít miliony dalších
hochů a dívek na celém světě.
Dnes je jich ve světě okolo čtyři-
ceti miliónů, dalších asi tři sta
miliónů už skautskou výchovou
prošlo.
Všichni dodržovali a dodržují
stejné skautské zákony, scházejí
se na oddílových a družinových
schůzkách, snaží se pomáhat
svému okolí. Liší se sice barvou
kroje, tvarem slibového odznaku
– lilie, samozřejmě jazykem
a barvou pleti. Ale mají toho
spoustu společného s námi. A my
se můžeme spolehnout na to, že
kdykoliv někde ve světě zablou-
díme, rádi nám tihle „sourozenci“
pomůžou.
Světová skautská rodina se skládá
z národních organizací. A tyto
organizace se sdružují ve třech
organizacích mezinárodních.
Světový skauting začal jako takový
„malý rodinný podnik„ manželů
Baden-Powellových. Nejprve v roce
1922 vznikl základ dnešního
WOSM (World Organization of the
Scout Movement – Světová organi-
zace skautského hnutí). Jeho
členy byli především skauti
– chlapci a světovým náčelníkem
se stal (kdo jiný než) B. - P. O pár
let později jeho manželka Olave

umožnila také skautkám mít svoji
světovou organizaci – a tak vznikl
WAGGGS (World Association of
Girl Guides and Girl Scouts
– Světová organizace skautek).
České skautky i skauti byli spolu-
zakladateli při vzniku obou světo-
vých skautských organizací. Obě
části „rodinného podniku“ se po
smrti manželů Baden-Powellových
trochu oddálily, neustále však
spolupracují a není vyloučené, že
se počátkem nového století spojí
v jednu. Dospělí skauti jsou
v mnoha zemích ještě členy ISGF
– International Scout and Guide
Fellowship – Mezinárodního spole-
čenství skautů a skautek.
Od konce 80. let bylo do Světové
organizace skautského hnutí
přijato více než 40 nových člen-
ských organizací. Téměř všechny
státy bývalého sovětského bloku
mají své skautské organizace
pevně zakotvené v mezinárodním
skautském kruhu. Český skauting
byl přijat dokonce dvakrát
– poprvé prostřednictvím federální
československé organizace na
konferenci v Paříži 1990. Své
místo ztratil po rozdělení repub-
liky a byl znovu přijat za člena na
konferenci v Oslu 1996. 
Členy WOSM je dnes 149 národ-
ních organizací, skautské hnutí
existuje i v 29 hlavních teritoriích
a dalších zemích, které pracují na
svém vstupu do světové organi-
zace. Skauting dnes neexistuje jen

v sedmi zemích světa – Afghá-
nistánu, Andoře, Číně, na Kubě,
v Severní Koreji, Laosu a na
Myanmaru.
WOSM se v devadesátých letech
stal vskutku prestižní organizací,
jež má i významnou dimenzi
charitativní a politickou.
Spolupracuje na mnohých projek-
tech OSN (kampaň proti ná-
šlapným minám, pomoc v tábo-
rech uprchlíků z Kosova...). Spolu
s ostatními organizacemi podob-
ného zaměření usiluje o uznání
přínosu non-formálního (mimo-
školního) vzdělávání (viz příští
číslo Archy). Založil WSPU
– Světovou skautskou parlamen-
tární unii, sdružující skautské
poslance a senátory mnoha
desítek národních parlamentů za
účelem pomoci celému našemu
hnutí. Její sídlo je momentálně
v polské Varšavě, v srpnu 2000 se
tam uskuteční už třetí valné shro-
máždění.

Skauti jsou ve světě aktivní na
všech úrovních – například
mnohdy zastupují své země
v Evropském fóru mládeže. Charta
evropského skautingu, přijatá na
evropské konferenci WAGGGS
a WOSM v roce 1995 v Salcburku
je vybízí k aktivní účasti při rozho-
dování o otázkách dětí a mládeže:
„Pomáháme Evropě růst aktivním
přispíváním k vývoji lepších
a účinnějších přístupů (politik)
k mládeži v Evropě, ku prospěchu
všech evropských mladých lidí
a ne pouze ku prospěchu našich
vlastních členů“. Dále je vše ještě
rozvedeno: „Naše národní skaut-
ské organizace jsou vybídnuty,
aby se plně účastnily práce národ-
ních rad mládeže ve spolupráci

SSvvěěttoovváá sskkaauuttsskkáá rrooddiinnaa
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s ostatními organizacemi mládeže.
Kde takové rady ještě neexistují,
naše národní organizace jsou
aktivní v jejich zakládání.“
Ostatně i toto vybídnutí vedlo
Junáka ke spoluzaložení České
rady dětí a mládeže – s cílem
pomáhat růst Evropě a mládeži

České republiky v ní.
Naši skauti a skautky se účastní
mnoha celosvětových akcí, a6 už
jsou to jamboree (poslední takové
světové skautské setkání se
konalo v loňském roce v Chile),
roverské mooty (srazy skautů do
26 let), nebo třeba každoroční
setkání radioamatérů s lilií na
klopě – JOTA (Jamboree on the
Air). Rozvoj informačních techno-
logií přinesl i obohacení skaut-
ského programu – společně
s JOTA je každý třetí říjnový
víkend pořádáno JOTI (Jamboree
on the Internet). 
I u nás se už takové velké meziná-
rodní akce pořádaly – například
Intercamp ´94, tradiční setkání
skautů ze zemí NATO v Evropě,
pro téměř 2000 skautů, nebo
Fénix 1997, který obnovil prvore-
publikovou tradici setkávání
skautů ze střední a východní
Evropy a účastníci se sjeli z 12

zemí. Také sraz našich vodních
skautů Navigamus, který se koná
každé tři roky, hostí vždy i zahra-
niční delegace. 
Kromě těchto obřích akcí existuje
mnoho dalších – evropských
a národních setkání a programů,
například Evropa pro Tebe. Tak se
jmenuje celoevropský skautský
program pro mládež ve věku od 15
let (ve skautské terminologii pro
rovery a rangers). Jeho cílem je
umožnit mladým lidem poznávat
různé kultury, sociální a etnická
prostředí, netradiční činnosti
– prostě procestovat celou Evropu
a všude nalézt něco netradičního,
odlišného. Zároveň má výraznou
dobrovolnickou dimenzi – veškeré
aktivity v rámci tohoto programu
si organizují mladí lidé sami.
Každým rokem je vydávána
obsáhlá brožura se skautskými
základnami – povětšinou místy,
kde se lze projektu zúčastnit.

A tak vedle opravy středověkého
hradu v Německu či středověké
vesnice ve Francii můžete sledovat
život v dunajské deltě či spolupo-
řádat tábor pro uprchlíky
z Kosova. V naší republice jsou
pro letošek programy dva – oba na
jihu Moravy. Prvním z nich je
CzechTour 2000 – cyklistické
putování po místních zajímavos-
tech. Druhým pak je vytváření
zvláštních netkaných textilních
obrazů - artprotisů na skautské

základně Mlýn u Brna.
Předpokládáme účast okolo čtyři-
ceti zájemců ze zahraničí
a věříme, že je nabízené aktivity
opravdu zaujmou.

Mimo to proběhne každoročně
v naší zemi i jiných státech
několik desítek výměnných táborů
českých a zahraničních skautů.
Český skauting získává výrazné
postavení v rámci evropského
skautského regionu. Od loňského
roku má i svého zástupce v sedmi-
členném evropském skautském
výboru. V listopadu v Praze
proběhne jeden z evropských
seminářů, na dalších se naši
členové podílejí jako spolupořada-
telé. Pro lepší kontakty jednotli-
vých skautských oddílů kdekoliv
v Evropě nyní Češi chystají velký
komunikační projekt na Internetu. 
A v roce 2001 se v České repub-
lice uskuteční dokonce Evropská
skautská konference. Poprvé
v zemi bývalého východního
bloku.

Pavel Trantina, 
zahraniční zpravodaj Ústřední rady

Junáka pro WOSM

PPřříínnooss EEvvrrooppsskkéé uunniiee?? 
Jaké možnosti přinese mladým lidem u nás přistoupení ČR do Evropské
unie? Z výzkumu MŠMT mezi středoškoláky vyplynulo, že informova-
nost naší mládeže o právech občanů zemí EU zatím není vysoká.
K nejznámějším právům mezi mladými lidmi u nás patří právo pracovat
v kterékoliv zemi EU (61%), právo studovat v kterékoliv zemi EU
(51%) a právo přestěhovat se do kterékoliv země EU (46%).
Přínos EU v příštím desetiletí je spojován v první řadě s možnostmi

studia, práce a cestování po Evropě (50%). Dále se příští perspektivy
EU spojují s používáním jednotné měny Euro (43%), s menší diskrimi-
nací lidí jiných národností a etnik (31%) a s větším množstvím pracov-
ních příležitostí pro mladé lidi (25%). Srovnání poukazuje na poměrně
vysokou podobnost obou struktur odpovědí, naše mládež dosud méně
zdůrazňuje otázky diskriminace v oblasti práce a rovnoprávnost žen
a mužů.

Z materiálu MŠMT Státní politika vzhledem k mladé generaci v ČR
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Pionýr byl přijat za člena IFM-SEI na IXX. kongresu
(Brusell, 15. – 17. dubna 1994) se statutem člena
pozorovatele.
IFM-SEI (International Falkon Movement) je meziná-
rodní hnutí dětí a mládeže.
Bylo založeno v roce 1947 v Amsterodamu. Vychází
z ideálu nezávislosti národů, boje proti fašismu
a zbrojení, úsilí o evropskou bezpečnost, spolupráci
a sociální práva mládeže, podpory národů rozvojových
zemí. Členské organizace má v jedenácti evropských
zemích (např. Francie, Ma_arsko, Německo,
Rakousko, Švédsko, Velká Británie) a v některých
zemích třetího světa. Sídlem centrály je Brusel.
IFM-SEI získalo rovněž statut UNESCO i přímo OSN,
spolupracuje s orgány Rady Evropy.
Pionýr se pravidelně zúčastňuje mezinárodních akcí
(konference, semináře) pořádaných IFM-SEI a jeho
jednotlivými členskými organizacemi, i akcí pořáda-
ných ostatními organizacemi pionýrského typu
v Evropě. Dále má blízké part-
nerské vztahy a udržuje řadu
kontaktů se zahraničními orga-
nizacemi v Evropě (Belgie,
Finsko, Francie, Ma_arsko,
Polsko, Portugalsko, Rakousko,
Slovensko, Velká Británie),
většinou na bázi recipročních
výměn jednotlivých pionýrských
skupin a okresních rad.
Nejvýznamnější mezinárodní akcí, kterou Pionýr
každoročně pořádá, je Mezinárodní dílna vedoucích.
Jedná se o netradiční formu odborného vzdělávání
vedoucích dětských kolektivů se zaměřením přede-
vším na začínající oddílové vedoucí a mládež ve věku
15 – 18 let.
Předcházejících ročníků se zúčastnili zástupci
dětských a mládežnických organizací z Belgie, Finska,
Francie, Indie, Ma_arska, Německa, Portugalska,
Ruska, Slovenska, Velké Británie. V letošním roce se
uskuteční již 5. ročník této akce, a to ve dnech 17.–
19. listopadu 2000. 

MMeezziinnáárrooddnníí ddííllnnaa vveeddoouuccíícchh
Co je to „MDV“ zkráceně Dílna?
Někdo by možná řekl – trochu zvláštní forma vzdělá-
vání. Ale hlavně třídenní setkání pro všechny, kdo
pracují s dětmi, chtějí získat nové informace, něco
nového zkusit a třeba se podělit o své dosavadní
zkušenosti s kolegy ze zahraničí.

Na tu, v pořadí již čtvrtou, která proběhla ve dnech
18. – 21. listopadu 1999, se do Českého manažer-
ského centra v Čelákovicích sjelo celkem 150 nad-
šenců. 
Rovněž jsme přivítali naše kamarády z Portugalska,
Ma_arska a Slovenska. Na poslední chvíli se omluvili
kolegové z Dánska a Poláky nějak zaskočil sníh.
S napětím jsme opakovaně očekávali letadlo z Dakaru
– každý rok máme jedny hosty i z jiného světadílu
(loni z Indie). Problémy však způsobily, že předem
ohlášená delegace ze Senegalu nám také chyběla.
(Byla to škoda, protože jen o pár dní později, na násle-
dující akci – tentokráte v Londýně – jsme se už
potkali, asi tam mají lepší letecké spojení…)

O čem Dílna byla?
Stručně řečeno – o komunikaci. Tedy nikoli o dálnici
či silnici, ale o tom, proč a jak se spolu lidé mezi
sebou „dorozumívají“ a co mají udělat pro to, aby se
jim to dařilo lépe. Z tohoto základního tématu se odví-
jelo všech pět pracovních dílen.
První se jmenovala: „Efektivní komunikace I.“
Dozvěděli jsme se tam mimo jiné, jak rozeznat
správný význam sdělovaného, protože to neznamená
pouze porozumění slovům, ale také pochopení postoje
mluvčího k věci a rozeznání jeho emočního naladění.
Druhá „dílna“ nesla název „Komunikace jako nástroj
k posilování psychického zdraví a dobrých osobních
vztahů“. Uf. Název to byl spíše jako jazykolam
– přitom se hledaly odpovědi na otázky: Jak komuni-
kovat ve stresu? Jak budovat a udržovat vztahy
v rodině a blízkém okolí? Dorozumívání v celé organi-
zaci, protože se odlišuje od zcela běžného. Šlo vesměs
o záležitosti provázející nás každý den…
Dílna číslo tři skrývala problémy nazvané: „Týmová
spolupráce“. Všichni to vědí a mnozí mluví o tom, že
týmová práce tvoří základ činnosti většiny dnešních
organizací. Tým se stal základní jednotkou, ve které se
uplatňují individuální schopnosti a dovednosti
jedince. Ale TÝM má svá vlastní pravidla fungování,
která určují jeho efektivitu. A o tomhle všem jsme
mluvili, přeli se a diskutovali.
Mnozí nevěřícně kroutili hlavou, když četli: č. 4
„Pozitivní konflikt a pozitivní stres“. Cožpak tyto dvě
„metly“ – konflikt a stres – mohou přinášet i něco
pozitivního? A vida, ukázalo se, že se lze naučit
zacházet se situací konfliktu tak, aby se odstraňoval
jeho záporný dopad na nálady v týmu a účinnost
práce, že je možné posilovat schopnost rozpoznat
situace směřující ke konfliktu a procvičovat techniky
tvůrčího řešení. Zajímavě si účastníci rozšířili reper-
toár pro jednání s druhými i pro vlastní reakce
v konfliktní situaci.
Nemáte čas? Nic nového, problém, který provází
všechny aktivní lidi. Co však s tím? Odpově_ pomá-
hala hledat pátá dílna nazvaná „Time manage-
ment/organizace času“.
Ono nic není tak složité, jen skutečně „zakotvit“
získané návyky vedoucí ke zvládání úkolu v nejvýhod-

PPiioonnýýrr aa zzaahhrraanniiččíí 
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nějším časovém prostoru s nejmenším stresem.
Existují vyzkoušené (a funkční) postupy pro defino-
vání cílů, určování předností, plánování a zpětnou
kontrolu. Ostatně využívání tohoto plánování překra-
čuje pracovní rámec a pomáhá i ve skloubení vztahu
zaměstnání a soukromého života.
A jaké to bylo?
Když se budou do prsou bít organizátoři, jistě se
nebudou hanět – ale oni to vždycky nejlépe zhodnotí
sami účastníci. Po třídenním maratónu (každý
účastník postupně navštívil všech 5 sekcí) byly zazna-
menány následující ohlasy:
„Co jsem se dozvěděl? Například: kdo jsem, co a jak
mohu dělat s dětmi (dospělými) lépe…“
„Nejdůležitější poznání pro mne bylo, že je potřeba
snažit se „komunikovat“ mezi sebou…“
Kdyby nic jiného – a ono toho bylo daleko více – už
tato poznání stála za to. Nebyly to totiž hlasy nijak
osamocené, naopak. A že se nám z toho vytratili
zahraniční hosté? Ale kdeže. Jen po těch třech dnech
nebylo tak úplně jednoduché rozpoznat, kde ti cizinci
vlastně jsou. Stali se (ostatně jako vždy) zcela přiroze-
nými součástmi jednotlivých sekcí. Kdybyste napří-

klad viděli, jak Portugalci předváděli v „konfliktní
situaci“ střet vycházející z následujícího zadání: děti
v parném dni na výletě přijdou k rybníku a po vyčer-
pávajícím pochodu se chtějí osvěžit koupelí, vedoucí je
obdobného názoru, jeho zástupce si myslí pravý
opak... Byli prostě skvělí.
A údajná jazyková bariéra – to existuje?

Irena, Pionýr

Naši lonští hosté z Indie

MMeezziinnáárrooddnníí aakkttiivviittyy YYMMCCAA
Pomalu se blíží otevření bran světové výstavy EXPO
2000 v Hannoveru, která bude větší než kdy jindy.
Bude zde vystavovat více než 180 národů a organizací.
Německá YMCA ve spolupráci s Německou evange-
lickou aliancí a „World vision" otevře Pavilon Naděje ve
tvaru obrovské 74 metrů dlouhé, 30 metrů široké
a 20 metrů vysoké skleněné velryby. Hlavním posel-
stvím pavilonu je multimediální prezentace křes6an-
ského poselství naděje v dnešním světě.
Mezi spoustou doprovodných akcí bude mimo jiné
i TenSing Mega Event, který se bude konat 31. 7. na
EXPO Plaza. Bude to zatím největší TS akce všech
dob, na níž vystoupí nejméně 500členný sbor
zpěváků, hudebníků a tanečníků.
V tomto netradičním koncertním vystoupení bude dán
prostor mladým lidem se vyjádřit a ukázat možnost
náplně volného času smysluplnou činností posta-
venou na křes6anských základech organizace YMCA.
Téma: „Welcome to the future“ (Vítejte v budoucnosti)
dá mnohým mladým možnost tvůrčím způsobem se
zamyslet nad budoucností. 

YMCA samozřejmě pořádá také letní tábory, kterých
se účastní děti ze zahraničí, a různé další výměnné
akce.

Jedním z mezinárodních programů YMCA pro mládež
je ICCP neboli International Camp Counselor
Program, který umožňuje mladým lidem téměř
z celého světa pracovat alespoň deset týdnů v letních
táborech a v konferenčních centrech v USA. Česká
YMCA zajiš6uje pro tento program výběr a přípravu
účastníků. Úspěšně vybraní účastníci pracují např.
jako vedoucí s dětmi, mladými lidmi, handicapova-
nými, rodinami, nebo jako další personál táborů
a konferenčních míst (v kuchyni, při údržbě apod.).
ICCP nabízí jedinečnou životní zkušenost, možnost
poznat odlišnou kulturu, získat nové zkušenosti
z táborového života, poznat spoustu nových přátel,
zdokonalit se v angličtině a zažít jedny z nejzajímavěj-
ších prázdnin!

Evropská aliance YMCA (EAY) je zastřešující organi-
zací všech hnutí YMCA v Evropě a spojuje na dva

milióny převážně mladých lidí v 38 národ-
ních hnutích v Evropě, 7 100 místních
sdružení a 6 000 profesionálních zaměst-
nanců.
Úkolem EAY je posilovat evropská hnutí
YMCA při naplňování společné vize.
Evropská aliance YMCA – EAY sídlí u nás – v budově
Ymca v Praze 1.

Ve světě působí YMCA v současnosti ve
130 zemích a má okolo 14 000 místních
sdružení se 30 milióny členů. Světová
aliance YMCA (WAY) je konfederací
Národních rad YMCA zemích celého světa.
Národní rada YMCA je složena z místních
sdružení dané země (v ČR je národní radou ústřední
výbor). WAY je nejstarší dobrovolnickou mezinárodní
organizací na světě, byla založena již v roce 1855.
Poslání WAY je vyjádřeno veršem z bible: „Aby všichni
jedno byli." (Jan 17:21)
YMCA všude ve světě naplňuje své poslání v oblastech
vzdělávání, migrace, míru a usmíření, sní o sobě jako
mostu do 21. století.
World Alliance of YMCAs sídlí v Ženevě ve Švýcarsku.
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Podrobnějším popisem úrazového
pojištění otevíráme kapitolu
o produktech pojištění osob, které
nabízí svým klientům pojiš6ovna
Generali. Úrazovým pojištěním
začínáme záměrně – vy všichni jste
právě tímto pojištěním zabezpe-
čeni. Chceme vám přiblížit princip
a souhrnnou nabídku uvedeného
pojištění. 
Principem úrazového pojištění je
zabezpečit sebe nebo své blízké při
léčení úrazu. V horších případech,
při úrazech s trvalými následky,
pak alespoň částečně ulehčit život
člověka s určitým handicapem.
Skončí-li úraz smrtí, nejsou peníze
hojivým balzámem na ztrátu blízké
osoby, ale jakousi finanční
náplastí.
Kdo je pojištěn, doba pojištění,
pojistné krytí, to jsou nejčastější
dotazy našich potenciálních
klientů. 

Kdo může využít úrazové pojiš-
tění?
Toto pojištění je určeno dětem,
dospělým v produktivním věku, ale
také seniorům. V kategorii dětí
a dospělých umíme nabídnout
podmínky rovněž aktivním spor-
tovcům. Samozřejmostí všech
pojiš6oven je zvýhodňovat méně
rizikové klienty – tedy méně rizi-
ková povolání a sporty. Vycházíme
vstříc i rodinám, všichni členové
jedné rodiny jsou pojištěni jednou
smlouvou. Samostatným
produktem je skupinové úrazové
pojištění, které nabízíme firmám,
školám a různým sdružením.

Doba pojištění, pojistné krytí:
Doba pojištění je jeden rok s auto-
matickým prodloužením. Dáme
vám na vybranou, chcete-li
pojistné platit ročně, pololetně,
čtvrtletně nebo měsíčně, pro platby
můžete využít trvalý příkaz nebo
složenku. Zdarma poskytujeme
i předběžné krytí. Je-li záloha na
první pojistné zaplacena ihned při
sepsání Návrhu na uzavření úrazo-
vého pojištění nebo do pěti dnů po
podpisu, je klient pojištěn ještě
před počátkem uvedeným
v pojistné smlouvě. 

Jaká rizika pojišTujeme?
• Pojištění trvalé invalidity: zahr-
nuje úrazy, které zanechají
následky. Nejsou to pouze viditelná
poškození, ale i částečná omezení
funkčnosti. Jako příklad nám
může posloužit zranění palce horní
končetiny – po úrazu je omezena
schopnost uchopit psací náčiní. Již
delší dobu máme ve své nabídce
i tzv. progresivní plnění trvalé inva-
lidity. Už slovo progres naznačuje,
že jde o stoupající tendenci při
pojistném plnění. Sjednaná
pojistná částka se u velkého úrazu
může až zpětinásobit. 
• Smrt následkem úrazu – zde se
není o čem rozepisovat. Oprávněná
osoba obdrží danou pojistnou
částku. 
• Denní odškodné za dobu nezbyt-
ného léčení – tento produkt
můžeme označit jako přilepšení 
k nemocenským dávkám. Pojistné
plnění vyplácíme již od 8. dne
léčení. 

• Náklady spojené s úrazem
– rozdělujeme na zachraňovací,
např. náklady na hledání člověka
ztraceného v horách, a transportní,
např. náklady za odvoz vozem
rychlé pomoci. Tyto náklady uhra-
díme v případě, kdy nejsou
hrazeny ze sociálního nebo zdra-
votního pojištění. 
A na úplný závěr ještě přidáváme
poznámku týkající se předpisů. Je
důležité říci, že úrazové pojištění se
řídí Všeobecnými pojistnými
podmínkami schválenými minister-
stvem financí a občanským záko-
níkem. 
Věříme, že jsme Vám v tomto
článku přiblížili smysl úrazového
pojištění a že v pojiš6ovně Generali
přivítáme řadu nových spokojených
klientů. 
Příště: životní pojištění

GENERALI POJIŠŤOVNA A.S. 
Bělehradská 132
120 48  Praha 2
Info-line: 0800 150 155
Internet: www.generali.cz

ÚÚrraazzoovvéé ppoojjiiššttěěnníí ppoodd lluuppoouu

AArrcchhaa nnaa IInntteerrnneettuu
Archa je pro vás k dispozici také na Internetu. Na
www stránkách České rady dětí a mládeže najdete
celý loňský ročník i letošní čísla, a články si můžete

nejen přečíst, ale samozřejmě také „stáhnout„. Adresa
je www.crdm.adam.cz
Veškeré náměty a příspěvky posílejte na adresu:
Redakce Archy, Česká rada dětí a mládeže,
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1, nebo prostřed-
nictvím elektronické pošty na adresu archa@adam.cz
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Vojáci v očích dětí vypadají jako
hrdinové z pohádky. Jsou velcí,
silní, mladí, oblečení v uniformách
a vypadají, že dokážou snad
všechno na světě. Do světa dětí
patří pohádky. Do světa dětí patří
i vojáci. Alespoň občas. Ne jako
hrozba. Na války te_ nikdo
nemyslí. Děti myslí na radost, hru,
poznávání. Zajímá je svět kolem
nich, svět plný báječných věcí,
které lákají k prozkoumání.
A potom stačí, je-li tu někdo, kdo
toto prozkoumávání umožní.
Na Vojenské akademii v Brně tuto
vlastnost všech dětí dobře znají
a rozumějí jí. Každý rok proto
přichází den určený jen pro ně –
Den dětí. Vojenská akademie
v Brně jej pořádá pro všechny děti,
které přijdou, a každý rok je jich
víc. Lákají je sem nevšední
možnosti, dobrodružství, které lze
prožít, ne jen shlédnout.
Kdo z kluků odolá příležitosti
naučit se například rozkládat
a skládat zbraň, posadit se do
bojového vozidla a „trošku“ ho
řídit, obléknout si na sebe
prostředky protichemické ochrany,
trefit a nebo minout cíl ze vzdu-
chovky a třeba ještě navázat
spojení rádiem nebo vysílačkou,
zkrátka být chvíli jako Rambo.
I ti s méně dobrodružnou povahou
se zde pobaví. V různých sportov-
ních a dovednostních soutěžích
mohou získat kromě radosti
z činnosti i sladkou odměnu.

A ti nejostýchavější se mohou jen
dívat – a že je na co! K obdivování
bojové techniky a ztepilých borců
v uniformě se může přidat ještě
obdiv nad výkony svých vrstevníků
při vystoupení tanečních a pohybo-
vých souborů z Klubu VA. A možná
i chu6 se k nim připojit. Protože
Den dětí je jen jednou za rok,
a čekání děti nebaví. Pro děti se
musí stále něco dít. A vojáci to
vědí. V Klubu Vojenské akademie
se se všemi dětmi, které mají
zájem, počítá po celý rok.
A co se vlastně nabízí? Taneční
soubor ESÍČKO zaměřený na
základy výrazového tance, soubor
MLADÝ AKADEMIK zabývající se
oblastí sportovního tance
a rozsáhlý dětský folklorní soubor
JÁNOŠÍČEK představují možnosti
pro všechny děti, které se rády
pohybují v rytmu hudby.
A nesmíme zapomenout na step
klub PEPINO, donedávna pro
dospělé, dnes už i pro děti. Jejich
vystoupení se samozřejmě neome-
zují jen na tuto akci, ale mají
možnost zazářit v řadě dalších
festivalů vojenských i civilních.
Svou tvořivost mohou děti projevit
i jinak než pohybem. Každé dítě
něco ráda vytváří a v kurzu
výtvarné výchovy Klubu Vojenské
akademie v Brně má každý
možnost objevit, která z výtvarných
technik mu nejlépe vyhovuje. Tak
děti zpočátku projdou všemi tech-
nikami od jednoduchých kreseb až
po keramiku a dále se specializují.
A protože k dětem patří pohádky
i vojáci, je zde Dráček, divadelní
soubor při Vojenské akademii
v Brně, který brzy oslaví 16 let své

činnosti. Svými vlastními i uprave-
nými pohádkami už potěšil stovky
dětí a ty jej milují. Specializuje se
na výpravné velké divadlo
a v oblasti amatérských souborů je
velmi úspěšný.Členové souboru si
sami vytvářejí texty, hudbu
i kostýmy.
Slovní spojení „k dětem patří
vojáci“ může znít nepravděpo-
dobně. Vojáci jsou tady vlastně
proto, aby nás chránili. Nás i naše
děti. A ono je to tak. Na Vojenské
akademii v Brně chrání naše děti
před nudou, před nečinností, pře-
mírou volného času, před džunglí
velkoměsta, před ztrátou nebo
nenalezením svého místa v životě.
Nebo v tom alespoň pomáhají.

Ivana Zbubnová
Vojenská akademie Brno

DDěěttii aa vvoojjááccii

S potěšením jsem na
internetu objevil velmi
zajímavý dětský web
Majáky s adresou
www.majaky.cz.  Kluci
z našeho sdružení si ho
přímo oblíbili a někteří
na něm jsou aspoň chvíli
každý večer. Hledají si na
něm kamarády, s kterými
si dopisují pomocí e-
mailů. Vyměňují si
vzkazy v lodích a mají
i možnost psát do novi-

novníku. Pro ty menší
jsou určeny hry.  Dobrým
nápadem jsou i samo-
lepky, které usnadní
prvňáčkům psaní. Tím se
zdokonalí v znalosti
písmenek.
Projekt byl původně
určen pro zkrácení
dlouhé chvíle dlouhodobě
nemocným dětem
a v rámci něho bylo
několik vybraných
nemocnic v naší repub-

lice připojeno na internet.
Majáky ale objevily
i zdravé děti a ty te_
komunikují ze svých
domovů s těmi nemoc-
nými, kteří musí svůj čas
trávit v nemocnici. Tím se
projekt přirozeným,
způsobem ještě zdoko-
nalil.
Autoři pochází částečně
z řad vedoucích
a rozhodně jsou to lidi,
kteří dětem rozumí. To mi
potvrdil i člen našeho
sdružení Martin, kterému
je 12 let. V chatu, který
se tu jmenuje Povídej, se

už potkal jak s Vtechem,
který je porgramátorem
Majáků, tak Sadou, který
má na starosti grafiku
Majáků. 
Náš Martin právě oceňuje
na Majácích to, že Vtech
i Sada chodí mezi ně do
Povídej a tam se jich ptají
na jejich názory, co se
jim líbí, co se jim nelíbí
a co by chtěli vylepšit.
Na každou připomínku je
hned reagováno. Děti
těší, že se tak mohou
podílet na vývoji Majáků.

Míla Fuček

DDěěttsskkýý wweebb MMaajjáákkyy
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Vážení návštěvníci muzeí a výstav!

Zvu Vás do Národního muzea, které jako nejstarší muzeum v Čechách oslavilo v roce 1998 už 180 let svého trvání.
Za tu dobu se postupně stalo největším a nejvýznamnějším muzeem v České republice, které má v depozitářích
svých 30 odborných oddělení přes 13 milionů sbírkových předmětů, jejichž celkovou hodnotu nelze v korunách
vyčíslit. Málokdo však ví, že se Národní muzeum skládá z pěti menších muzeí, Přírodovědeckého, Historického,
Muzea české hudby, Náprstkova muzea a Knihovny Národního muzea, která je vlastně muzeem knihy. Z několika
desítek míst, na nichž jsou uloženy naše sbírky, je veřejnosti přístupno 10 expozic v Praze a pět mimo naše hlavní
město. 
Hlavní budova sama o sobě stojí za návštěvu, protože je to jedna z nejkrásnějších staveb architektury konce 19.
století u nás. Trvalé přírodovědecké expozice i expozice pravěku budeme v nejbližších letech modernizovat, ale stojí
za to je zhlédnout již te2 a nadto tu návštěvník vždy najde aspoň jednu zajímavou krátkodobou výstavu. 
V Lobkovickém paláci na Pražském hradě se seznámíte s našimi dějinami od 9. do 19. století a téměř vždy je tu
aspoň jedna krátkodobá výstava. 
Lapidárium na pražském Výstavišti je jednou z nejkrásnějších výstav soch na světě. 
Náprstkovo muzeum Vás svými expozicemi a výstavami zavede do dalekých krajů.
Ve Smetanově muzeu, Dvořákově muzeu a Modrém pokoji Jaroslava Ježka se ocitnete v říši hudby.
Tyršovo muzeum vás pro změnu seznámí s historií našeho sportu. 
S tajemstvím i krásou starých lékáren se můžete setkat v Nerudově ulici, při prohlídce Památníku F. Palackého a F.
L. Riegra se octnete v pražské společnosti 19. století. I zámek ve Vrchotových Janovicích dýchá atmosférou minu-
lého století a setkáte se tu také s atraktivní osobností Sidonie Nádherné a jejími hosty z první poloviny našeho
století. S historií české knihy se seznámíte na zámku ve Ž2áru nad Sázavou, v Liběchově poznáte kouzlo asijských
kultur, v Nelahozevsi rodný dům Antonína Dvořáka a v Křečovicích Památník Josefa Suka.

Čekáme na Vaši návštěvu.
Milan Stloukal

Generální ředitel Národního muzea

LOBKOVICKÝ PALÁC
Jiřská 3, 
119 00 Praha 1 – Hrad
tel: 02/24320413
http://www.nm.cz
otevřeno: 
Út – Ne: 09,00 – 17,00
zavřeno: Po

NÁPRSTKOVO MUZEUM
Betlémské náměstí 1, 
110 00 Praha 1
tel: 02/22221416,
fax: 02/22221418
http://www.aconet.cz/npm
otevřeno: Út – Ne: 9,00 –
12,00; 12,45 – 17,30
zavřeno: Po

TYRŠOVO MUZEUM
Újezd 450, 118 00 Praha 1
tel: 02/532193, – 012, 
fax: 02/532671
http://www.nm.cz
otevřeno: 
Čt, So, Ne: 09,00 – 17,00
zavřeno: 
Po, Út, St, Pá

LAPIDÁRIUM
Výstaviště 442, 
170 00 Praha 7
tel: 02/24497365
http://www.nm.cz
otevřeno: 
Út – Pá: 12,00 – 18,00
So – Ne: 10,00 – 18,00
zavřeno: Po

NÁRODNÍ MUZEUM
Václavské náměstí 68, 
115 79 Praha 1
tel: 02/24497376, 
fax: 02/22246047
http://www.nm.cz
otevřeno V. – IV.: 
Po – Ne: 10,00 – 18,00; 
X. – IV.: 
Po – Ne: 09,00 – 17,00
zavřeno: první úterý 
v měsíci
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KKoooorrddiinnaaččnníí cceennttrruumm česko–němec-
kých výměn mládeže 

nnaabbíízzíí::
– poskytování poradenských služeb
a podporování státních a nestátních
institucí a organizací, které realizují
česko–německé výměny mládeže
– podněcování výměnných projektů
a pomoc zainteresovaným institucím
(školám, organizacím a mláde-
žnickým iniciativám)
– podněcování nových forem

v oblasti spolupráce a výměn
– pořádání partnerských burz
a odborných seminářů k problema-
tice  česko–německých výměn
mládeže
– podílení se na vzdělávání pracov-
níků zapojených do česko–němec-
kých výměn mládeže
– podílení se na česko–německých
setkáních mládeže
– vydávání a zveřejňování infor-
mačních materiálů a dokumentací
– podněcování zainteresovaných
institucí k zapojení do trilaterálních
a evropských programů

IInnffoorrmmaaccee aa ttiippyy
Nabízíme poradenství při všech
problémech souvisejících s přípravou
a provedením všech podmínek pro
uskutečnění setkání, od financování
až po organizační a pedagogické

koncepty. Koordinační centra sama
nedisponují finančními prostředky,
poradí Vám však kde a jak má být
žádost k jejich získání podána.

VVyyhhlleeddáávváánníí ppaarrttnneerrůů
Pomůžeme při hledání a zprostřed-
kování vhodných partnerů
v sousední zemi. Na partnerských
burzách a společných seminářích

mohou sdružení mládeže a školy
navázat přímé kontakty, představit
svoji práci a seznámit se s ostatními
mladými lidmi.

TTAANNDDEEMM
Americká 42, 306 14 Plzeň

Tel: 019/722 08 79, 
fax: 019/718 41 69

e-mail: tandem@mbox.zcu.cz
http://tandem.adam.cz

ZZpprraavvooddaajj ČČRRDDMM oo vvýýcchhoovvěě 
aa vvyyuužžiittíí vvoollnnééhhoo ččaassuu  dděěttíí aa mmllááddeežžee
Registrace Ministerstvem kultury: MK ČR 8135 
Tematická skupina 13A/A8, ISSN 1212 - 5016
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p., odštěpný závod
Přeprava, č.j. 1259/99 ze dne 29. 3. 1999
Redakce: Martin Bělohlávek, Michala Rocmanová
AAddrreessaa rreeddaakkccee:: Senovážné náměstí 977/24, 
116 47  Praha 1, tel: 02/24102209, 
fax: 02/24102541, e-mail: archa@adam.cz
Grafická úprava DTP LOTOS
Fotografie z archívů členských sdružení  ČRDM
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Kalendář nejdůležitějších letošních mezinárodních
akcí, kde reprezentujeme ČR nebo které pořádáme
22. – 26. 3. Konference Evropského TenSingu, 

Slovensko, Ymca
19. 4. – 1. 5. FICC – mezinárodní setkání turistů 

z celé Evropy, Dánsko, A-TOM
6. – 8. 5. Cecilův memoriál, Polomka – Horní 

Hron, Slovensko, Zálesák
18. – 21. 5. Evropský šampionát ve volejbale, 

Holandsko, Ymca
31. 5. – 4. 6. Valné shromáždění European 

Alliance of Ymca, Lotyšsko, Ymca
1. – 4. 6. Navigamus – mezinárodní sraz vodních 

skautů, přehrada Seč, ČR, Junák
9. – 12. 6. Intercamp – mezinárodní tábor 2 000 

skautů, Krefeld, SRN, Junák
15. – 18. 6. Evropský šampionát v basketbale, 

Hannover, SRN, Ymca
23. – 25. 6. Mezinárodního folklórní festival 

(MFF) Strážnice 2000, Strážnice, ČR, 
FoS ČR

29. 6. – 2. 7. MFF Vsetínský krpec, Vsetín, ČR, FoS ČR
2. – 9. 7. Mezinárodní setkání turistů, 

Slovensko, A-TOM
5. – 9. 7. MFF Rožnovské slavnosti, Rožnov 

pod Radhoštěm, ČR, FoS ČR
12. – 22. 7. Mezinárodní setkání turistů, 

Moravský Kras, ČR, A-TOM
12. – 23. 7. XI. Světový Rovermoot – mezinárodní 

setkání (3 500 roverů a rangers, 15 – 26
let), Mexiko, Junák

16. 7. – 3. 8. Letní trojúhelník – výměna 
zkušeností českých, holandských 
a kanadských roverů a rangers, Lipová, 
ČR, Junák

24. 7. – 2. 8. Holandské Jamboree – mezinárodní 
setkání skautů, Holandsko, Junák

28. 7. – 2. 8. TenSing na EXPO 2000, Hannover, 
SRN, Ymca

30. 7. – 5. 8. Ymca skauti – Jamboree, Montbel, 
Francie, Ymca skauti

30. 7. – 12. 8. Eurošlápota Tapiserie, Mlýn – Ochoz 
u Brna, ČR, Junák

3. – 12. 8. Gniezno – Polské mezinárodní 
setkání 7 000 skautů, Polsko, Junák

4. – 6. 8. MFF Jánošíkův dukát, Rožnov pod 
Radhoštěm, ČR, FoS ČR

12. – 19. 8. Eurošlápota Czech Tour 2000 (na 
kolech), Jižní Morava, ČR, Junák

17. – 20. 8. desátý ročník MFF, Šumperk, ČR, 
FoS ČR

21. – 27. 8. Mistrovství světa v rýžování zlata, 
Zlotorya, Polsko, ČTU

23. – 26. 8. MFF U nás na Náchodsku, Červený 
Kostelec, ČR, FoS ČR

23. – 28. 8. MFF Liptálské slavnosti, Liptál, ČR, 
FoS ČR

24. – 27. 8. Mezinárodní dudácký festival, 
Strakonice, ČR, FoS ČR

25. – 31. 8. MFF, Brno, ČR, FoS ČR
12. – 15. 10. Evropský Summit – setkání představi

telů skautských organizací stř. a vých. 
Evropy, Bělehrad, Jugoslávie, Junák

říjen 2000 setkání české a slovenské středo
školské mládeže, Brno, ČR, ASK ČR

17.– 19. 11. Mezinárodní dílna vedoucích, Čeláko
vice, ČR, Pionýr

MMeezziinnáárrooddnníí kkaalleennddáářř
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Ve dnech 25. – 27. ledna se
v Německém spolkovém
sněmu uskutečnilo setkání
mládeže u příležitosti
pamětního dne obětí
nacismu. Účastnili se jej
mladí lidé ve věku 17 – 25
let francouzského, českého
nebo polského původu, kteří
jsou na základě svého
původu, víry nebo osudu
svých nejbližších osobně na
tomto pamětním dnu zain-
teresováni nebo jsou činní
ve vzdělání, výchově a práci
s mládeží. 

Pane, poj`te si hrát pro
pokročilé se jmenoval kurz,
který ve dnech 18. – 20.
února pořádalo sdružení
Pionýr v krásném prostředí
ZŠ Velké Losiny pro pořada-
tele a rozhodčí soutěží
a akcí z oblasti sportu
a kulturně umělecké
činnosti. 

Na Skautskou Divadelní
šestku 2000 se sjelo do
Ž_áru n. Sázavou ve dnech
25. až 27. února více než
120 vlčat a světlušek, aby
tu předvedly svá divadelní
vystoupení. I. ročník
soutěže slavnostně zahájil
starosta města Mgr. Jaromír

Brychta, který navrhl, aby
se zde akce stala tradicí.
Organizace soutěže se ujal
místní přístav vodních
skautů Racek. I přesto, že
byly nakonec vybrány tři
nejlepší výstupy, zvítězili
vlastně všichni – každá
šestka byla nejlepší v něčem
jiném...

Na přelomu února a března
(28. 2. – 12. 3.) se
v Japonsku uskutečnil
Výměnný program
mládeže 2000 s názvem
„Co všechno můžeme udělat
do 21. století pro mladé
lidi„. Za každou zemi se
tohoto setkání mladých lidí
z celého světa, které
proběhlo ve městech Tokyo,
Yokohama a Kjótó, zúčastnil
vždy jeden zástupce.
Českou republiku reprezen-
tovala Kateřina Brynychová
ze sdružení Pionýr.

Čhavorikani luma – v pře-
kladu Dětský svět aneb
kroužek her a nápadů byl
založen v roce 1996 v Domě
dětí a mládeže v Nerato-
vicích paní Olgou Fečovou
z Prahy.
Do kroužku chodí romské
i neromské děti od 4 do 16
let. Zabývají se vyšíváním,
malováním, vzdělávají se
v cizích jazycích. Vytvořily
reprezentativní pěvecký
sbor, se kterým vyhrály
mnoho soutěží a projezdily
téměř celou Českou repub-
liku. Nastudovaly dva muzi-
kály „Zloděj a jeho svět“

a „Teta Lýdie“.
Děti jakékoliv národnosti
a věku se mohou hlásit na
tel. č. 0602/257 194 nebo
každou sobotu v Domě dětí
a mládeže v Neratovicích, ul.
Mládežnická.

V pátek 24. března proběhl
sedmý ročník ankety
o nejoblíbenějšího učitele
České republiky Zlatý
Ámos. Novým „králem
českých učitelů“ pro rok
2000, kterého korunoval
sám ministr školství,
mládeže a tělovýchovy
Eduard Zeman, se stal
profesor gymnázia J. Hey-
rovského v Praze 5, Ing.
Libor Sládek. Anketu Zlatý
Ámos organizuje občanské
sdružení Klub Domino,
Dětská tisková agentura
a pokud se o ní chcete
dozvědět víc, nalistujte si
webové stránky www.radio-
domino.cz. Uzávěrka
přihlášek do soutěže pro rok
2001 je 31. 12. 2000! 

30 let TOM Svišti Roztoky
Letos na jaře uplynulo již
30 let od doby, kdy pan
Koš6ál z Roztok u Prahy
založil  na hoře Babka turis-
tický oddíl mládeže Svišti.
Oddíl, kterým prošlo
nesčetně dětí a vedoucích,
více či méně pozměnil jejich
život. K výročí uspořádal
roztocký oddíl v místním
zámečku výstavu sledující
zejména na fotografiích
a v kronikách výpravy,
tábory, akce a schůzky.
Bývalí členové oddílu také
nahráli a nazpívali na CD
své nejoblíbenější písničky. 

15. 4. Velikonoční Jarmark, Brno, CVČ Lány
15. – 29. 4. oblastní kola Trampské Porty 2000, 

Holany, Praha, Brno, Ostrov nad Ohří, 
Koryčany, ČTU

22. 4. Závody sv. Jiří, Štěnkov u Třebechovic,
Junák

28. 4 – 1. 5. Republikové finále Pentatlonu, Praha 
4 – MČ, Pionýr

28. 4. – 1. 5. Obrok – Czech moot 2000 – setkání 
roverů a rangers ČR, Junák

29. 4. Memoriál Pavlíka, Šindeláře, Záleského,
Plzeň – Doubravka, Junák

30. 4. Skautské čarodějnice 2000, volba Miss
Ježibaba, V. Týnec, Junák

30. 4. – 1. 5. Stavění máje a pálení čarodějnic, 
Kyjov, Svatobořice–Mistřín, Prachatice, 
Brno, Telč, Horní Planá Branná, Krásná
Lípa, Desná a jinde, FoS ČR

3. 5. Zajímavosti z Austrálie – dia, před
náška, Nár. Muzeum v Praze, NM a TIS

6. – 7. 5. Přechod Jestřebích hor, Jestřebí hory,
Junák

13. 5. Zpěváčci – soutěžní přehlídka dětských
zpěváčků, Velké Losiny, FoS ČR

14. 5. Až sa lúka zazelená – přehlídka 
Brod, FoS ČR

19. – 21. 5. Zálesácký memoriál Holp (25. ročník), 
Lom pod Cimburkem, Zálesák

20. 5. Krajské kolo Pionýrské stezky –
Střední Čechy, Kladno, Pionýr

20. 5. Festival dětských souborů, Teplá, FoS ČR
21. 5. Zelené odpoledne – Želvy (pro rodiče 

s dětmi 4–6 let), Brno, CVČ Lužánky
25. – 28. 5. Bambiriáda 2000, Brno, České 

Budějovice, Chomutov, Krnov, Mladá 
Boleslav, Plzeň, Praha, Zlín, ČRDM

26. – 28. 5. V. Republikové setkání Pionýra, 
Hluboká, Pionýr

26. – 28. 5. Jízda králů, Vlčnov, FoS ČR
27. 5. Pochod po třech hradech, Bystřice pod

Pernštejnem, Junák
27. 5. Minikáry 2000, Nový Hradec Králové, 

Junák
27. 5. Hranická pětadvacítka a něco navíc, 

Hranice, Junák
27. – 30. 5. Kácení máje, Trojanovice, Tovačov, 

Kyjov, Rožnov p. Radhoštěm a další, 
FoS ČR


