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Česká rada dětí a mládeže 
Senovážné nám. 977/24 
110 00 Praha 1 

telefon: 211 222 860 
fax: 272 049 680 
datová schránka: vfq5xz4 
e-mail: sekretariat@crdm.cz 

web: www.crdm.cz 

IČ: 683 79 439 

Česká rada dětí a mládeže 
je zapsána ve spolkovém 
rejstříku, vedeném u Městského 
soudu v Praze, v oddílu L, 
vložce číslo 9136. 

bankovní spojení:  
Fio banka, a.s. 
č. účtu 133 070 299 / 2010 

Vážený pane ministerský předsedo,  

 

dovolujeme si Vás pozdravit v novém roce a popřát vše dobré. 

Obracíme se na Vás ve věci, kterou jsme zaznamenali v médiích, totiž údajnou 

výměnu ministra školství Vaší vlády.  

Jakkoliv je nám jasné, že ne každou mediální zprávu lze brát vážně a jakkoliv je 

výběr ministrů svrchovaným právem premiéra, chtěli jsme jen stručně 

podotknout, že současného ministra Roberta Plagu považujeme za muže na svém 

místě. Schopnost vyjednávat s partnery, ale i vést samotný úřad musíme 

respektovat a ocenit.  

Svou podporu vyjadřujeme i přesto, že se MŠMT navýšení finančních prostředků 

do kapitoly Mládež prosadit nepovedlo. Zde stále cítíme dluh vůči desítkám tisíc 

dobrovolníků, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi ve skautských, turistických, 

křesťanských i mnohých dalších organizacích.  

Vážený pane premiére, 

jsme s pozdravem 

 

 

Ing. Aleš Sedláček – předseda České rady dětí a mládeže 

 

 

Mgr. Tomáš Novotný – předseda Asociace turistických oddílů mládeže ČR 

 

 

Ing. Josef Výprachtický – starosta Junáka – českého skauta, z.s. 

 

 

Roman Buchtel B.Th. - místopředseda Klubu Pathfinder 

 

 



Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život  

a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. 
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Mgr. Martin Bělohlávek – předseda Pionýra, z.s.  

 

 

Ing. Filip Chmel – náčelník Ligy lesní moudrosti, z.s.  

 

 

Ing. Vojtěch Rálek – generální sekretář YMCA v České republice 

 

 

 

 

 

 

 


