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Zpravodaj o výchově a využitÍ volného času dětí a mládeŽE

Prázdniny jako malované

foto Mirka Matějková, TOM Dakoti – Letní táborová škola Asociace TOM
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úvodník
Zpravodaj ČRDM
o výchově a využití
volného času
dětí a mládeže

prázdniny
jako malované?
Záleží na nás…
Letní prázdniny jsou minulostí – ve
shonu dnešního světa vlastně už dávnou minulostí. Byly jako malované?
Jsem přesvědčen, že pro tisíce dětí
a vedoucích na letních táborech určitě
ano. Vždyť letní tábor je neskutečné
dobrodružství. A to i dnes, kdy se
nám snaží vládnout mobily a sociální
sítě. Děti jsou ale pořád stejné. Pořád
touží po dobrodružství, pořád chtějí
patřit do nějaké party a pořád touží po
uznání. Na tom se nic nemění. Konec
konců, hodně podobné věci potřebují
i vedoucí.
Na letních táborech se toho všem
dostává měrou vrchovatou. Je jedno,
jestli se během celotáborové hry dostanou k pirátskému pokladu, porazí
Voldemorta, zvládnou boje se skřety
nebo postaví železnici. Vždycky jde
jen o jedno: umožnit dětem zažít věci,
o kterých jen sní.
Je přece skvělé zjistit, že to pár dní
v pohodě jde i bez mobilu. Je povznášející zjistit, že jsem potřeba, protože
bez mé pomoci se oddíl nepohne dál.
Je úžasné si jen tak sednout a zahledět
se do plamenů ohně. Je přece báječné
zjistit, že rosa je sice mokrá a studená,
ale že chodit bos je vlastně paráda. Je
vzrušující se v noci skrývat za stromem
a naslouchat tajemným zvukům lesa.
Je skvělé postarat se o dřevo, bez
kterého nebude oběd…
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Tohle všechno jsou opravdové věci,
které – sice často zabalené do příběhu, kostýmů a různé motivace –
s námi děti prožívají. S námi zakoušejí
skutečný svět. A to je přesně to, co
dělá prázdniny malované. Malované
všemi barvami duhy, které na paletu
nanášíme my vedoucí – dobrovolníci,
trávící na táborech svůj volný čas.
Jsem zastáncem toho, abychom dali
dětem ochutnat všech barev duhy.
Trochu tábornictví, trochu sportu,
trochu zpívání a romantiky, trochu vyrábění, trochu práce, trochu přemýšlení, trochu poznávání přírody… Však se
později každý rozhodne, čemu se chce
více věnovat. Jsem přesvědčen o tom,
že naším úkolem je učit děti „žít život“.
Ten je sám o sobě pestrobarevný dost
a jen na nás je, jak na něj děti připravíme. Nemůžeme nahradit rodinu
nebo školu – o tom si iluze nedělám.
Výchově dětí by ale bez naší práce
v jejich volném čase něco chybělo.
A to něco jsou prázdniny vymalované
dobrodružstvím, partou kamarádů
a pocitem potřebnosti a sounáležitosti. A přesně to děti potřebují.
Jan Burda
Autor je předsedou
Rady dětí a mládeže kraje Vysočina
a členem Představenstva ČRDM;
foto Junák – český skaut,
středisko Polárka Kroměříž
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naše téma
jak uvařit
tábor,
aby si pochutnal
...Masaryk, žonglér i přírodovědec?
No co vám budu povídat. Není to žádná legrace, vařit
pro třicet lidí, víte? To takhle každé ráno vstanete mezi
prvními, abyste ve mlýně zatopili v kamnech, zadělali na
koláče,… Jo čtete dobře.
První letní tábor Sdružení Roztoč
se letos konal v Opárenském mlýně. Zatímco děti rozplétaly táborový příběh o „tatíčku Masarykovi“,
z komína se nestačilo kouřit, aby
byl oběd včas na stole. Polotovary a jídla z konzervy jsou pro
nás sprostý slova, takže si to ještě
jednou představte. Jako obědový
standard je tříchodové menu, které začíná polévkou, hlavním jídlem a končí dezertem. A pro
náš kuchařský tým začíná krátký klid před bouří (večeří).

domovské působiště v Roztokách, kde nás čekaly dva příměstské tábory probíhající zároveň. Ani nyní jsme neslevili
ze svého tříchodového jídelníčku. Tentokrát jsme krmili
tábor „Prázdniny na stepi“ zároveň s „Cirkusem pod širým
nebem“. Po porovnání obědových přebytků jsme došli
k ne až tak překvapivému závěru. Tábor na stepi plný odborníků z ekologie, zoologie a biologie byl o něco méně při
chuti než tábor cirkusový plný hladových artistů, žonglérů
a tanečníků. Co tábor na stepi „nedojedl“, dohnal na svém
programů při prozkoumávání okolí Roztok (vzhledem k tropickému počasí zvláště Únětického potoka) a při putování
dobrodružným příběhem. Mezitím se cirkusáci na Levém
Hradci zdokonalovali ve svých disciplínách – žonglování,
závěsné i pozemní akrobacii a stojkách, aby mohli na závěr
předvést přímo dechberoucí vystoupení.
Jaký je tedy recept na tyhle tři úspěšné tábory? Základ je
dostatek času a motivace, poté přidáme početný spolehlivý tým, nejlepší děti a tajnou ingredienci, kterou nemůžu
prozradit. Zeptejte se šéfkuchaře, co já vím…
Kateřina Korychová
Sdružení Roztoč, www.roztoc.cz
foto Johana Kružíková, Adam Krátký a Jakub Souček

Pro děti je připraven další program, letos si zkoušely
filmovou animaci, výrobu loutek, vyrobily si vlastní boty
a absolvovaly dílnu kuchařského umění. Obzvláště poslední bod byl velmi zajímavý. Po malých skupinkách se
nám v kuchyni vystřídaly všechny děti, které pomáhaly při
vaření. Spokojenost panovala na všech stranách. My měli
skvělé pomocníky v kuchyni a dětem uvařený oběd chutnal
o hodně víc, protože si ho uvařily v podstatě samy.
Na poslední slavnostní hostině tábora nás dokonce poctil
svou návštěvou sám pan prezident TGM, kterého uvítaly
slavnostní fanfáry, dívky s chlebem a solí a sbor zazpíval
„Ach synku, synku“. Pan prezident prý nechal vzkázat do
kuchyně pochvalu…
Po takovém sukcesu se náš kuchařský tým přemístil na své
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Ondřej Trojan
zavzpomínal na svůj
táborový hiT
Od 9. srpna 2018 připomíná v Miřetíně u Skutče natáčení filmu Pějme
píseň dohola turistická informační
cedule plná autentických fotografií
z natáčení doplněných vzpomínkami
tvůrců. Tento snímek byl z větší části
natočen v podnikového táboře Filmového studia Barrandov (FSB), který
dnes vlastní Duha – sdružení dětí
a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi. Tábořiště v Miřetíně je funkční
filmovou dekorací a vybízí k návštěvě
a k připomenutí oblíbených scén z filmu přímo v autentických filmových
rekvizitách, které dodnes slouží pro
pořádání letních táborů a dalších akcí
pro děti a mládež. Ceduli slavnostně
odhalili režisér snímku Ondřej Trojan
(Želary, Občanský průkaz, Toman),
představitel hlavní role praktikanta
Ondry Václav Chalupa (Zdivočelá
země), pomocný režisér filmu Stanislav Rovný a viceprezident Duhy Radan Kukal. Spolu s nimi ceduli pokřtili
René Živný – radní Pardubického kraje
zodpovědný za sport, volnočasové
aktivity, cestovní ruch a informatiku –
a Jan Macháček, starosta Proseče.
„V táboře se vlastně vůbec nic nezměnilo, jen les okolo, kde jsme natáčeli,
trochu povyrostl a místo předválečné
budovy, kterou jsme ve filmu nechali
shořet, stojí nová klubovna,“ všiml si
při slavnostním odhalování cedule
o natáčení letos v srpnu Ondřej Trojan. „Ten tábor měl pro scénář jednu
nevýhodu,“ zavzpomínal na tábořiště
v Miřetíně filmový režisér Jan Hřebejk, spoluautor scénáře, „on vám
byl hrozně hezkej. Nepěkné tam byly
vlastně jen trafostanice a nová jídelna.
My jsme tam nechali navézt takový
ošklivý boudy, a ještě jsme ho nechali
obehnat nějakým pletivem nebo ostnáčem, aby ten tábor vůbec působil
depresivně, protože, jak říkám, jinak
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byl hrozně hezkej.“ I Aňa Geislerová si
vybavuje chvíle svého prvního natáčení: „My jsme dělali přesně to, o čem
ten film je. Nějak jsme si tam ten
svůj tábor odžili. Hráli jsme i flašku…
Vím, že jednou jsme sosali nějakou
francovku, což bylo takový krásný… Šli
jsme tam dolů, do těch společnejch
umýváren. Představte si obrovský

Kdo z táborníků by neznal film
„Pějme píseň dohola“. Hlášky z něj
na mnoha letních táborech doslova
zlidověly. Na plátně kin se v něm
poprvé jako čtrnáctiletá objevila
pozdější držitelka několika Českých
lvů herečka Aňa Geislerová. Film je
plný typických táborových postaviček, které známe i dnes z našich
oddílů, a příběh je s humorem
a nadsázkou zasazen do ideově silně
komunistického pionýrského tábora
osmdesátých let.

místnosti plný sprch, a všechny jsme
je tam pustili. Crčela z nich úplně
horká voda, udělali jsme si tam páru
a v tom vedru a v tý horký vodě jsme
ve dvou vypili – ve třinácti, ve čtrnácti
letech – šampaňský a úplně zduněný
jsme pak pobíhali v noci po táboře,
oblečený jenom v nějakých šátcích.
Takový nesmyslný obrazy já si pama-
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tuju.“ „Děti bydlely přímo v táboře
a my taky,“ doplňuje Aňu režisér Ondřej Trojan. „Celý štáb byl na jednom
místě a po natáčení všechno žilo svým
dalším životem, zvlášť celá ta parta 1.
oddílu.“

Pomocný režisér Rovný zavzpomínal
na natáčení scény požáru táborového skladu – „vosárny“: „Jako „pomocňák“ jsem celý záběr režíroval.
Barrandovští pyrotechnici Vašek Kuba
s Martinem Kulhánkem uvnitř vosárny
rozlili asi 200 litrů acetonu. Ten
vzlíná, vznikají hořlavé plyny a v určitý
okamžik se musí zapálit. Pak krásně
hoří. Už nevím, na co jsme čekali, ale
klapka padla později, než bylo v plánu.
Když kluci škrtli, vosárna nevzplála, ale
rovnou explodovala. Vaškovi Kubovi
přitom vypadl z pusy zlatý zub a místo
toho, aby se klidil ze záběru, tak ho
tam začal hledat. Nakonec jsme ho
pryč museli odtáhnout násilím, jinak
bychom záběr vůbec nenatočili.
Vaškův zlatý poklad tam někde v zemi
leží dodnes. Žár to byl takový, že Jiří
Šašek, který hrál táborového správce
Čadu a měl požár hasit, se k budově
vůbec nemohl přiblížit a větve stromů
nad novou „vosárnou“ byly viditelně
ohořelé ještě několik let.“
„K nám na skupinu přinesl scénář
student scenáristiky FAMU Honza
Hřebejk ještě za socialismu, před
listopadem 1989,“ připomněla souvislosti vzniku filmu tehdejší vedoucí
4. tvůrčí skupiny FSB Marcela Pittermannová. „Přišlo mi to jako výtečná
satira na pionýrské tábory. Ostatním
dramaturgům se látka hrubě nelíbila.
Zařazení filmu do výrobního plánu
pro rok 1990 jsem si dokázala ze své
pozice prosadit a jsem ráda, že jsem
se nemýlila. V průběhu let si získává
čím dál tím víc fanoušků, a to nejen
z řad příznivců poetiky divadla Sklep,
kde se autoři filmu pohybovali, ale
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i z řad dospívajících táborníků a jejich
oddílových vedoucích,“ doplnila vzpomínku na Pějme píseň dramaturgyně
Pittermannová (Tři oříšky pro Popelku,
Lucie postrach ulice, Páni kluci).
Turistická informační cedule je
umístěna před Táborem Barrandov
(Miřetín 68, 539 44 Proseč u Skutče)
v malebném údolí říčky Krounky, které
je součástí Přírodního parku Údolí

Krounky a Novohradky. Leží přímo na
červené turistické značce Klubu českých turistů a současně na cyklotrase
č. 2 Sdružení obcí Toulovcovy Maštale
mezi Miřetínem a Otradovem a je
celoročně přístupná.
Srdečně vás zveme na výlet po stopách filmu Pějme píseň dohola!
Jana Chladová,
Duha Miřetín

Tábor Barrandov
Obklopen lesy, leží v údolí říčky Krounky mezi obcemi Otradov, Miřetín
a Česká Rybná v Pardubickém kraji. Tvoří ho 28 staveb a v létě skýtá možnost
ubytování a stravování až pro 240 lidí. V Miřetíně pořádaly stanové tábory
různé spolky již ve dvacátých a třicátých letech 20. století. V roce 1939 tam
Ústřední sociální úřad hl. m. Prahy zřídil „Prázdninovou osadu hl. m. Prahy“,
resp. „Lesní tábor“ Magistrátu hl. m. Prahy. V druhé půli padesátých let
získal areál Československý státní film a organizovaly se v něm Letní pionýrské tábory Revolučního odborového hnutí Filmového studia Barrandov, resp.
letní dětské tábory nástupnické odborové organizace KINOS po roce 1989.
V letech 1999–2014 byl areál pronajímán komerčním subjektům a chátral.
V roce 2015 se ho Duze podařilo získat do vlastnictví a snaží se opět vzkřísit
jeho slávu.
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Středoevropské
jamboree
Více než tři stovky českých skautů a skautek si letos výpravou na Středoevropské jamboree 2018 v Maďarsku – rok
před odjezdem na velké světové
jamboree v Západní Virginii v USA
– střihly menší generálku.
Na účastníky čekal – kromě
poznávání nových přátel, prozkoumávání skautingu v sousedních
zemích, společných her a vzdělávacích aktivit – také výlet
k Balatonu nebo pomoc v okolí tábořiště.

Středoevropské jamboree je setkání pro skauty ze střední
Evropy. Na organizaci se podílejí státy Visegrádské čtyřky
(Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko), setkání
se však pravidelně účastní skauti z dvou desítek evropských zemí. Program je připravován pro skauty a skautky
od 14 do 18 let. Cílem středoevropských jamboree je
podpořit spolupráci národních organizací v rámci regionu
a také nabídnout skautům z těchto zemí finančně dostupnou alternativu ke světovým akcím.
Setkání se po obnovení skautingu ve střední Evropě konalo
jako znovuzrození tradice v roce 1997 v Praze pod názvem
Fénix, další ročník – Eurocor – byl na Slovensku v roce 1998
a v roce 1999 SAN v Polsku. Od roku 2004 se koná jednou
za dva roky pod zkratkou CEJ – Central European Jamboree; jeho kořeny však sahají až do roku 1931, k tzv. Táborům slovanských skautů.
Česká republika bude hostit Středoevropské jamboree
v roce 2022.
Junák – český skaut
foto archiv CEJ 2018
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Letní
táborová škola
Asociace TOM
LTŠ? Co to jako je? Takové byly reakce
mých přátel, když jsem odpovídala
na otázky, kam se o prázdninách
chystám. V té době jsem neměla ani
já jasno v tom, co od tohoto týdne čekat. Bála jsem se toho, že se nedokážu
s nikým začít bavit.
Jen co jsme se ale všichni setkali, bylo
mi jasné, že tento problém nehrozí.
Sešla se zde opravdu úžasná skupinka
lidí, kteří byli, stejně jako já, natěšení,
co se bude dít. Když to beru tak zpětně, z LTŠ jsem si nepřivezla převážně
vědomosti ze zajímavých a poučných
přednášek, které pro nás byly připraveny, ale mnoho nových přátel,

zkušeností, a hlavně zážitků. Během
týdne jsem zvládla překonat sama
sebe. A jak? Uběhla jsem noční šifrovačku (které jsem se opravdu bála),
orientační běh, přelezla vysoké lanové
lávky… do ničeho takového bych se
nepustila bez té nedostižné skupiny
lidí. Poprvé jsem si zkusila flusačku
a zjistila, že to je opravdu zábavné!
Ale nebyly to pouze sportovní aktivity,
které dělaly tento týden kouzelným.
Zpívání každé ráno nám nastartovalo
den tak jako nic jiného. Hned se pak
lépe probouzelo do dalšího dopoledne plného aktivit.
Jaký mám celkový dojem a co jsem si

odnesla? Jsem připravena tyto úžasné
zážitky přenést i k nám do oddílu.
Díky tomuto týdnu mi hlavou koluje
tolik nápadů na hry, a to jenom díky
ostatním, se kterými jsme si vyměnili
pár vět o tom, jak to u nich v oddíle
funguje. Jsem opravdu velice ráda, že
mi bylo umožněno se těchto sedmi
dní zúčastnit a prožít něco tak nezapomenutelného!
Eliška Jašková
TOM Magneti, Kamenický Šenov
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Ohlédnutí
za táborem TOM Kadao
Náš turistický oddíl mládeže KADAO
z Opavy zažíval o letošních prázdninách
skvělé dny plné sportování, workshopů a her na loukách a v lesích v údolí
Rokytné, cestování, táboření a treků
po horách (Podyjí, údolí řeky Jihlavy,
Rondane, Jotunhaime, Ramsdale), jízdy
na divokých řekách (Trysilelva, Atna,
Sjoa, Valdolla), šlapání na kolech (všude
v Norsku) a lezení via ferrata.
Program byl vždy pestrý, zpravidla velmi zábavný a mnohdy velmi náročný.
Byli jsme na jihu Moravy, ale také na
severu v Norsku, chodili jsme v Podyjí,
ale také pluli po mořích a fjordech.
Přemisťovali jsme se vlaky, autobusy,
na kolech, v kánoích a kajacích nebo na
trajektech a větších lodích – a je jedno,
jestli zrovna pluly po Dalešické přehradě nebo po mořském fjordu do Strandy
či do německého Rostocku.
Spali jsme v kempech, ve stanech,
často pod širým nebem.
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Tábořili jsme, vařili na ohních, pomáhali v táborové kuchyni. Byli jsme mnozí
téměř měsíc mimo domov s KADAO
partou a bylo to náročné, ale překrásné
a mimořádné.
Dovolte mi poděkovat všem organizátorům táborových programů a norské
cesty za obrovské úsilí při přípravě
a městu Opava, Asociaci TOM, Klubu
českých turistů a MŠMT za finanční
podporu.
S velkým DÍKY
Tom a Adam Weichtovi & KADAO

TOM Kadet
na táboře
trosečníků

Při bojích s přírodou, domorodci i divokou zvěří se
naše oblečení postupně
měnilo v cáry, na našich
tělech se objevovaly
šrámy, rány a puchýře.
Navzájem jsme si pomáhali a dodávali si odvahu.
Po celý čas jsme z trosek
našich lodí stavěli člun,
který by nás odnesl zpět
domů. Pak, když nastal
ten čas, jsme spustili člun
na vodu, nalovili zvěř,
natrhali banány, naposledy si zaplavali v průzračné vodě laguny, vztyčili
plachty a vypluli domů.
Odváželi jsme jako poklad spoustu vzpomínek na čas prožitý s kamarády a krásný kus našeho oddílového a táborového života. V pořádku jsme přistáli v Červeném Kostelci.
Roztrhaní, špinaví, unavení, ale zdraví, šťastní a spokojení.
Tak ahoj, námořníci a trosečníci!

Za TOM 19208 Kadet
Admirál Míra Hepnar
(redakčně kráceno)

Na letošním táboře jsme vypluli na širé moře vstříc dobrodružství. Počáteční poklidnou plavbu záhy vystřídala
prudká bouře, ve které jsme postupně přišli o plachty,
stěžně i sebevědomí. Naše neovladatelné lodě pak narazily
na neznámý skalnatý břeh. Jen dobrá znalost plavání nám
zachránila život a prudké vlny příboje nás postupně vyplavily na pusté pobřeží.
Tam jsme zbudovali tábor.
Postavili jsme chýše, z vraků za odlivu jsme zachránili něco
zásob, nějaké zbraně a nářadí. Pak jsme obratným zacházením s křesadly zapálili táborový oheň. Abychom přežili,
sbírali jsme ovoce, lovili ryby a naučili se péct chleba.
Při průzkumných výpravách jsme museli překonat husté
lesy, přecházeli jsme záludné bažiny plné komárů a plavali
v prudkých peřejích divokých řek.
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byla centrální oblast, kde probíhal
odpolední program. Tam jsme si mohli
koupit drobné suvenýry a také nějaké
občerstvení, oblíbili jsme si především
čokoládovo-nugátovo-mandlovou
tyčinku Tupla maxi.
Denní režim byl zcela odlišný od toho,
jenž známe z našeho tábora. Každý
den po snídani následoval tzv. morning circle, shromáždění celé vesnice.
Zde jsme se dozvěděli, co můžeme
daný den dělat, a poté vždy následovala nějaká aktivita, např. první den
byla založená na tom, abychom se
poznali a seznámili. Na zbytek tábora
již byly náhodně určené multikulturní

Finsko:
Participation Island
2018
Na přelomu července a srpna jsme
se vydali na vůbec první mezinárodní tábor v historii naší Pionýrské
skupiny Čáslav, Participation Island
na ostrově Bengtsår, který pořádala
finská organizace Nuoret Kotkat.
Kromě nás se tábora účastnily
organizace z Rakouska, Německa,
Norska, Velké Británie, Španělska
(respektive Katalánska) a již zmíněného Finska. Celý tábor zastřešovala
organizace IFM-SEI.
Naše cesta začala na nádraží v Čáslavi,
vlakem jsme se přesunuli do Prahy
a na letiště. Někteří z nás letěli poprvé
a let jsme si moc užili. Odpoledne
jsme dorazili na helsinské letiště
Vantaa. Tam si nás již převzali pořadatelé a vyrazili jsme autobusem na
jihozápad.
Překvapila nás vysoká teplota, jež se
velmi podobala té v 1300 km vzdálené Praze. Po hodinové cestě jsme
přijeli k molu, kde už na nás čekala
loď, a před námi bylo posledních
10 minut cesty.
A ihned jsme spěchali na úvodní ceremoniál, na kterém jsme se dozvěděli
něco o Finsku, jeho kultuře a hlavním
poslání tábora – vytváření trvalých
přátelství a tolerance odlišností.
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Potom jsme došli do vesnice a konečně jsme se mohli ubytovat ve stanech
pro tři až 11 lidí.
Účastníci tábora byli rozděleni do čtyř
barevně odlišených vesnic, v nichž se
nacházela vždy dřevěná jídelna a latríny. My jsme obývali žlutou vesnici.
Po celý pobyt jsme nosili náramek
v odpovídající barvě a navíc jsme
dostali žluté tričko, na které jsme měli
za úkol nashromáždit podpisy všech
obyvatel naší vesnice. Ostatní vesnice
se nacházely nedaleko od nás, také
na pobřeží. Dále na ostrově byly dvě
sauny se sprchami. Mezi oblíbená
místa k návštěvě patřila pláž se šlapadly a kánoemi. Srdcem celého tábora

skupiny, které kolo štěstí každý den
předurčilo buď na pomoc s jednotlivými chody jídla, nebo s úklidem toalet.
Po obědě probíhal centrální program,
ten trval někdy až do půlnoci, obvykle
však většina workshopů končila před
večerní svačinou, která se podávala

v 20:00. Ve večerních hodinách se ale
ukazovala letní výhoda všech severských zemí, polární den, díky němuž
tam absolutní tma nenastala a sportovní aktivity bylo možné provádět až
do půlnoci. I proto jsme chodili spát
v pozdních hodinách.
Program byl velmi různorodý a jeho
hlavním tématem byla participace/
účast/zapojení. Také proto se každý
večer scházel parlament složený
z různě starých zástupců z každé vesnice. Odpoledne a večer jsme mohli
navštěvovat nejrůznější aktivity. My
jsme se zúčastnili například skupinové výroby ovocného salátu, karaoke
soutěže, pletení náramků přátelství,
typicky finského šplhání po přepravkách, veslování na pramici a seminářů
na téma pohlaví, dospívání a osobnosti. V polovině tábora se konal
Mezinárodní veletrh, kterého mohly

veškeré přítomné organizace využít ke
své prezentaci. Při této příležitosti se
na tábor přijela podívat bývalá finská
prezidentka Tarja Halonen, která se
zapojila do otevřené diskuze na téma
vedení země, demokracie atp.
Poslední den se událo fotbalové klání
mezi všemi vesnicemi a náš tým se
probojoval na první místo. Ti, kteří
nezastupovali svou vesnici, se mezitím
měli možnost zchladit při vodních
hrách.
Celý tábor byl pro nás zážitkem nezapomenutelným a velice přínosným,
co se týče nejen nových zkušeností
a jazykových dovedností, ale také
nově navázaných přátelství. Jsme rádi,
že jsme se na tento výlet vypravili
a těšíme se na příště.
Vojta Zvolský a Lucka Míšková
z PS Čáslav

Léto
na vodáckém
táboře
Není nic lepšího než horké dny strávené s kamarády
u vody. Pionýrská skupina Safír Kdyně proto opět uspořádala letní vodácký tábor pro děti od 6 let, které se o prázdninách rozhodně nenudily.
Na konci července společně vyrazily
sjíždět řeku Ohři v úseku Kynšperk
– Sokolov – Loket. Letošním tématem bylo cestování časem po boku
tajemného Doktora, který je s pomocí svého časostroje přenesl například
do starověké Sparty, Egypta, k Vikingům, do pravěku nebo středověku.
S Kryštofem Kolumbem děti pozorovaly zatmění měsíce, za
socializmu se snažily sehnat džíny v Tuzexu, v pravěku překreslovaly jeskynní malby a užily si i prohlídku hradu Loket.
Na závěr se stroj času trochu porouchal a přenesl děti do
budoucnosti, kde se obyvatelstvo evakuuje ze zničené
Země. Skupinky si tedy musely postavit vlastní raketu, aby
mohly sehnat potřebné součástky a stroj času opravit.
To se jim nakonec podařilo v závěrečné noční hře, která
rozhodla o vítězné skupině.
Vyhlášení proběhlo tradičně u slavnostního ohně a věříme,
že si děti odnesly nejen pěkné ceny, ale hlavně nezapomenutelné zážitky.

Děkujeme všem účastníkům a na viděnou se budeme těšit
zase příští rok, tentokrát na řece Otavě.
Pavla Hrubá
Všechny fotografie najdete na webu https://safir.pionyr.cz/
nebo na Facebooku PS Safír Kdyně.
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Táborové nápady
ze SPJF
Naše Sdružení přátel Jaroslava Foglara se v časopisu Archa moc často
neprezentuje, ale snad čtenářům
pár nápadů z naší činnosti ukáže, že
si taky s dětmi a tábory vyhrajeme.
Píšu to za náš oddíl a tábory, kde
jsem se letos účastnil...

Azimutový koberec
Před mnoha lety jsme zkusili miniazimuťák na pražské Bambiriádě, na
Letné. Vzdálenost mezi stanovišti se
odměřovala dvoumetrem, azimut
busolou. Na jednotlivých kolících byla
písmena, jež po správném „proběhnutí“ utvořila tajenku.
Letos jsme si pořídili koberec, vysekali
do něho kruhové otvory v pravidelném rastru a všechny díry očíslovali.
Před zatloukáním kolíků do otvorů
je třeba koberec zorientovat nejdelší
stranou k severu. Nově vytvořenou
cestu mezi kolíky si zapisujeme do
knihovny cest. Při další stavbě cesty
(jiný den a místo nebo i paralelní
azimuťák, třeba při člunkovém běhu
družin) ji nemusíme znovu vyměřovat,
ale u zorientovaného koberce jen
zatlučeme kolíky do stejných (očíslovaných) otvorů. Cestu tedy postavíme
jednou a pak ji jen rychle a snadno
kopírujeme. Postupně tak vytváříme
knihovnu různě dlouhých, již dříve
sestavených cest. Až si toho děti
všimnou, koberec pootočíme třeba
o 90 stupňů či jiný obecný úhel a ten
budeme jen přičítat k úhlům v již dříve
sestavené cestě. Vzdálenosti mezi
kolíky se nemění. Pokud si myslíte,
že azimuťák bez běhání nemá smysl,
klidně postavte tento malý u posedu
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a za rybníkem, u mostku a na kraji
lesa a tajenkou bude vždy další místo.
Koberec lze využít i na asfaltu, když do
vyseknutých otvorů napíšete křídou
písmena.
Chrlič plamenů
Letošní tábor rodičů s dětmi byl věnován Harry Potterovi. Chtěli jsme mít
stylový i závěrečný oheň, kdy jsme porazili Voldemorta. Hodil se nám dutý
vyžraný smrk. Tři dutá polena jsme
vázacím drátem (Liga lesní moudrosti
a další ať mi prominou) svázali kolem
silného zatlučeného kůlu k sobě a napěchovali chrastím a silnějším dřevem. Uprostřed každého polena jsme
nechali drobný průduch (pěchovali
jsme to kolem kolíku, který jsme pak
vytáhli), aby oheň měl v poleně tah.

Polena spodní částí nevedla až k zemi,
ale byla na chrastí a drobném dřevě,
jež jsme zapálili. Každé z polen bylo
jako komín, kde ve spodní části bylo
žhavo a polena chrlila plameny jako
při startu rakety.
Všichni jsme byli v čarodějnickém, tak
to byl i stylový závěrečný oheň. Na
nebi zrovna Voldemort zastínil Měsíc,
takže páteční večer neměl chybu.
Zapalování ohně v Bradavicích
Představte si, že nemáte žádné
ohnivce, ale všichni si v Bradavicích

u nezapaléného ohně vezmou svoji
kouzelnickou hůlku a opakují kouzelnické formule po Brumbálovi,
který všechny vyzývá k soustředění se na kouzlo a aby svou hůlkou
poslali všechnu energii, jinak oheň
nevzplane. Brumbál při zapalování ještě říká, že v jednotě je taková
síla, která dokáže porazit zlo atd. Po
opakování kouzelnických formulí (když
už Brumbál řekl vše, co potřeboval)
opravdu takto koncentrovaná skupina
studentů a učitelů v Bradavicích oheň
zapálí. Nikdo se k němu nepřiblíží,
a najednou se objeví plamen a oheň
vplane… Zapálení ohně silou myšlenky
a kouzelnou hůlkou vrtalo v hlavě nejenom dětem, ale také většině rodičů.
To samozřejmě potěší.
Stejný systém zapalování jsme použili
již v půli 80. let, kdy jsme v jeskyni
rozsvítili asi 30 svíček najednou a ozářili oltář s pokladem Inků. Nikdo tam
nestál, nerozsvěcel, a najednou se to
vše se „samo“ zapálilo.
Technické řešení je snadné. U knotu
svíčky je zápalka, která má hlavičku
omotánu odporovým drátem a ten je
napojen přes delší kabel k autobaterii.
Obsluha v pravý čas do systému pustí
proud, drátky se rozžhaví, zápalka
vzplane a od ní chytne i knot svíčky.
U závěrečného ohně v Bradavicích
je nejlepší využít vymontovanou spirálu z autozapalovače. Na šroťáku je
zdarma a v autopotřebách za rozumnou cenu. Rozžhavená spirála zapálí
svazek sirek, ten chrastí nebo dřevitou
vlnu, a už to hoří. Nikdo si nevšimne
zakopaného kabelu a nenápadného
propojení s autobaterkou pod celtou.
Iluze kouzelnického zapálení je dokonalá.
Skříňka do teepee
Každá rodina má své teepee. Jezdí
i kojenci. Kufry, batohy, ale ani kapsáře nesplňovaly naše požadavky na
uskladňování oblečení.
Za 69 Kč jsem koupil každému z rodiny v Ikea úložnou tašku Dimpa (62 x
22 x 65 cm). Z právě skončených voleb
jsem využil sololitové desky na regálovou skříňku, kterou jsem postavil
v této tašce. Ke spojení regálů jsem
použil elektrikářské pásky. Regál mimo
tašku je sklápěcí, ale v tašce drží tvar.
Již doma jsme si všichni zabalili do
tašek s regály a v teepee jen postavili
tašky zády k sobě a skříňky okamžitě
začaly sloužit. Bílá průsvitná hmota
tašky pouští do skřínky světlo. Mezi
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regálem a taškou je škvíra, kam se dají
dát nějaké papíry či kniha na dobrou
noc. Děti mají skříňku na oblečení
skoro jako doma… Skříňka jde zipem
zavřít a za uši ji vyvazujeme k tyči
stanu, aby se nepřevrhla.
Praktickou skříňko-tašku „Menhartku“
už testujeme v hangáru či v kuchyni

i vršením tašek na sebe, kdy se za
„zadní uši“ taška pověsí na krajinkovou stěnu a máme hned kancelář
nebo kuchyňskou skříňku. Velká výhoda je, že si tašku zabalíte už doma.
Více o skříňce Menhartce bylo napsáno na www.iklubovna.cz/clanky/-2985

dávalo razanci jablkům a ta krásně
pleskala o skalní stěnu. Škoda, že
jsme neudělali tyto praky pro každou
družinu, aby nebyly takové fronty na
střílení. Více na www.iklubovna.cz/
zony/primestsky-tabor-rychle-sipy2018/-3462

Obří prak
Inspirací byla fotka z tábora pražského
skautského oddílu Protěž, kdy k dřevěnému rámu bylo připevněno gumové
škrtidlo z autolékárničky. My na náš
prak koupili v kutilské prodejně tu nejtlustší leteckou gumu, přidělali kožené
lůžko a místo vidlice jsme používali
dvě lakrosky – každou pevně držel
jeden pomocník. Střílelo se kyselými
padanými jablky z plané jablůňky přes
celý lom v pražském Prokopském údolí. Takřka dvoumetrové natažení gumy

Ortodoxní táboření uznávám, ale sám
už nejezdím s usárnou do jehlánku,
a jak s věkem pohodlním, tak s dalšími
rodiči přemýšlíme, jak sobě i vnoučatům usnadnit udržování pořádku ve
stanu, jak puberťáky na táboře usadit
zase na zadek a jak rychle postavit
azimuťák. Tábory jsou velkým zdrojem
radosti a nápadů. Tak jsme vás nechali
nahlédnout do těch našich.
Menhart, SPJF.cz
(redakčně upraveno a kráceno)

V kalendáři na posejdon.cz jsou uvedeny termíny pro
nejbližší dva roky, protože Spolek Posejdon uspěl s evropským projektem „Vodácké příměstské tábory Bohumínska
2018–2020“.
Roman Štolfa

POSEJDON
a letní prázdniny
Do kroniky Posejdonu během letních
prázdnin přibyly další záznamy…
Jenom letos jich bylo přes padesát
stran: některé akce byly pro rodiny,
další pro přátele nebo organizace,
některé byly soukromé, jiné veřejné.
Například vodácké tábory se těší
stále větší oblibě. Spolek Posejdon
v roce 2018 pořádá tři a na řadě dalších se podílel či podílí
zajištěním vodáckého programu.
Vodácké tábory Posejdonu začínají tradičním pobytovým
táborem ve Věřňovicích počátkem prázdnin na řece Olši.
Díky MAS Bohumínsko přibyly tábory příměstské. Ty pořádá Posejdon na základně ve Starém Bohumíně.

Vodácké potřeby pořízené z projektu samozřejmě slouží
také na projektech partnerů. Do Věřňovic přijel na tábor
Benjamin z Orlové (25. 7.), do Ostravy k Loděnici pod
hradem PT In line (10. 7., 12. 7., 17. 7., 19. 7.), PT DDM
Fontána Bohumín (10. 7.), PT laser game (16. 7.), PT SVČO
č. 17 Námořníci (30. 7., 31. 7., 1. 8., 2. 8.). Dále vodácké
potřeby slouží například pro Prázdninový kolotoč města
Bohumín (24. 7., 27. 7.).

V současné době má Spolek Posejdon k dispozici dvacet
plastových kánoí, pět raftů, tři plastové kajaky, dva vozíky
na lodě, šest nafukovacích kánoí a dvě laminátové pramice. Dopravu zajišťuje sedmimístným osobním autem Opel
Zafira a devítimístným mikrobusem Ford Transit.
Přehled akcí administrátor aktualizuje v kalendáři na
www.posejdon.cz
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Letecké
tábory
– jediné v Česku
Jsme Dům dětí a mládeže Kamarád Třemošná a každoročně organizujeme přímo na letišti aeroklubu Plasy pobytové
letecké tábory pro děti od šesti let z celé ČR. Tyto prázdninové tábory jsou jedinečné v tom, že se konají v těsné
blízkosti letištních provozních ploch, pojížděcích drah
a hangárů. Děti po podrobném školení létají s instruktory
aeroklubu motorovými letouny – a tyto letouny dokonce
i pilotují.

Šestý ročník leteckých táborů (červenec 2018) měl dva
běhy: první (7. 7. – 15. 7.) jsme nazvali Červené barety: pocta čs. parašutistům. Současné děti mají značný
chaos v druhoválečných dějinných událostech a tápou
v chápání důsledků historických událostí týkajících se
naší země. Táborovou tematikou, kdy jsme se přenesli
do Anglie válečných let a stali se příslušníky československých parašutistických jednotek, jsme dětem přiblížili život

Čechoslováků bojujících za svobodu a ideály demokracie.
Hlavním tématem celotáborové hry byl atentát na zastupujícího říšského protektora, provedený našimi parašutisty.
Děti prošly výcvikem speciálních sil SOE: sebeobrana a boj
z blízka, přístrojové potápění, slaňování, střelba, maskování, pohyb v přírodě ze dne a v noci, orientace v terénu,
práce s kompasem a mapou, vysílání, šifrování. Pak byli
vysazeni na „území protektorátu“ a plnili diverzní úkoly.
Jednotlivé oddíly musely prodělat noční taktický výsadek
do neznámého terénu s přenocováním v lese. Dodávkovými auty jsme malé parašutisty vyvezli za úplné tmy do
deset kilometrů vzdálených hlubokých manětínských lesů.
Parašutisté se s východem slunce museli zorientovat podle
kompasu a mapy, najít v lese ukryté zásoby s potravinami a vodou, přesunout se na operační místo, postarat se
o uvaření jídla a pak plnili úkoly vyplývající z celotáborové
hry. Po splnění úkolů se celý oddíl pěšky vrátil zpět na
letiště. Instruktory na parašutistickém táboru byli výsadkáři
ze 4. brigády rychlého nasazení Žatec. Děti, které zdárně prošly všemi nástrahami celotáborové hry, získaly za
odměnu právo nosit červený výsadkářský baret, který jim
přijel předat náčelník štábu 41. mechanizovaného praporu
Žatec.

Druhý táborový běh (16. 7. – 21. 7.) se jmenoval 100
let čs. letectví. Tábor mapoval cestu československého
a českého civilního a vojenského letectví od roku 1918
do roku 2018 (a volně navazoval na dřívější letecký tábor
Na křídlech Spitfire: pocta čs. válečným letcům). Děti
nejdříve na učebně studovaly letové postupy, trénovaly
na profesionálních desktopových leteckých simulátorech
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naše téma
a pak, po pečlivé pozemní přípravě, pilotovaly s instruktory
motorové letouny aeroklubu. Ve volném čase, zejména
ráno a v podvečer, děti létaly se svými RC modely, cvičily
parkour a hrály NERF. Většinu volna však všichni táborníci
strávili v letištním bazénu. Je již tradicí, že na letecký tábor
za dětmi přiletí válečná historická letadla. Stejně tomu bylo
i letos. Děti, které získaly nejvíce bodů v táborovém bodování, dostaly za odměnu vyhlídkový let historickým letounem, který nalétal ve druhé světové válce přes 700 operačních hodin a bojovali na něm i českoslovenští piloti.
Zveme na své tábory holky a kluky, které zajímají letadla,
létání a prostředí letiště. Letecké tábory pro děti mají

teprve šestiletou historii, ale jsou jediné v České republice.
Každý rok se věnujeme jinému tématu z oblasti civilního
a vojenského letectví.
Na velké prázdniny 2019 připravujeme letecko-parašutistický tábor Tichá křídla. Půjde o jedinečný tábor, to ano,
ale ne úplně pro každého: fňukání a slzy tu nemají místo.
K táboru neodmyslitelně patří časný budíček, ranní rozcvičky i mytí ve studené vodě, přičemž každý z táborových dní
je nabit intenzivním programem.
Stanislav Kutheil, Dům dětí a mládeže Kamarád
www.ddmkamarad.cz
(redakčně upraveno a kráceno)

Tábor
Sportmánia
2018
Vůně léta, nová kamarádství a bohatý táborový program, tak tomu říkáme prázdniny „jako když vyšije“.
Co by bylo na takové výšivce organizace Volnočasovky
SPORT z.s., která tento rok organizovala v Kraji Vysočina tábor Sportmánia 2018? Pole, žlutavé kotouče sena svázané
do balíků posázené po loukách, méně a více strmé lesní
cesty a do toho spousta usmívajících se tváří. Tak asi takhle
by vypadala naše táborová vlajka!
„Jedeme v tom společně“ je heslo, které táborníkům viselo po celou dobu tábora v naší jídelno-klubovno-pergole.
Nikdo z nás nefandil trávení času uvnitř penzionu, a proto
jsme využívali venkovního posezení k vyrábění, povídání
a hraní různých her. A „jeli“ jsme v tom opravdu společně.
Velkou výhodou tábora Sportmánia je jeho omezený počet
výletníků za dobrodružstvím. V počtu maximálně 20 osob
se prostě všichni znáte, dostanete se ke slovu a vedoucí si
na vás udělají i samostatně čas, když to zrovna potřebujete. A to nejenom, když je vám smutno, ale i když máte
z něčeho obrovskou radost!
Všichni si našli na táboře aktivity, které je bavily, ale
i způsob, jak si užít věci, které jsme měli na začátku pocit,

že nás bavit nebudou. Každý den byl zaměřený na určité kompetence a k tomu se vztahovaly zvolené aktivity
(rozvoj komunikace, spolupráce, tvořivosti, seberegulace
apod.). Bezprostředně potom jsme si povídali nebo to rovnou „hodili na papír“. A to doslova, protože jsme emoce
zachytili v obrazech třeba temperami. Při takové bojovce
se to střídáním pocitů úplně hemží, a tak naše výkresy byly
pěkně pestré!

Nejenom že jsme každý den vyrazili mimo penzion (za dobrodružstvím do lesa, na pole, k rybníku, do města), totálně
unavení jsme se vraceli zpátky.
Každý den byl zakončen posezením u loučí, kde jsme mluvili o celém dni a o tom, co nás další den čeká.
A že toho nebylo málo… tak na to se můžete podívat třeba
na pár fotkách.
Hana Pazderová – Volnočasovky SPORT, z. s.
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z črdm
O 3 miliardy
míň
pro neziskovky?
Ministryně financí Alena Schillerová se pro kamery ČT 24
dne 5. 8. vyjádřila, že chce seškrtat rozpočet neziskovému sektoru o tři miliardy. Česká rada dětí a mládeže mj.
reagovala na tuto situaci otevřeným dopisem na adresu
paní ministryně. Ta pod následným tlakem neziskového
sektoru a médií začala o týden později svá slova mírnit
a označovat je za zkreslená Českou televizí.

Dopis předsedy ČRDM Aleše
Sedláčka ministryni financí
Aleně Schillerové
Vážená paní ministryně,
obracím se na Vás v souvislosti s Vaším vystoupením v médiích, a to ohledně plánovaných úspor v dotacích pro NNO.
Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) je střecha 98 organizací, jako jsou například Junák – český skaut, Pionýr, mládež
Sdružení dobrovolných hasičů ČMS, Asociace TOM, YMCA
apod., celkem s více než 200 tisíci členy, dětmi a mladými
lidmi. Každoročně se naše organizace uchází o dotace
na volnočasové aktivity mládeže, administrované MŠMT.
Dotace, které naše organizace dostávají, slouží hlavně
k tomu, aby dobrovolníci pracující s dětmi měli možnost
vzdělání, pojištění, aby se s dětmi měli kde scházet – tedy
na klubovny, základny pro tábory a víkendové akce, stany,
sportovní a jiné vybavení.
Jen dobrovolnickou prací ušetříme státu, oproti variantě, že
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by aktivity v obdobném rozsahu provozoval sám, na 4 mld.
korun ročně. Celková výše dotací ze státního rozpočtu do
našeho sektoru se pohybuje kolem 200 mil. Kč ročně. Při
všech jednáních s členy vlády či v Podvýboru pro mládež
Poslanecké sněmovny jsme ubezpečováni, že oblast dětí
a mládeže je dlouhodobě podfinancovaná, v oblasti investic naprosto fatálně, a že bude navýšená. MŠMT je s tím
v souladu a snaží se prostředky naplánovat do dalších let.
Tedy dostáváme zcela opačné informace, než jsme v neděli
5. 8. slyšeli od Vás.
Vážená paní ministryně,
pokud má Vaše ministerstvo potřebu ušetřit peníze v rozpočtu, je to jistě relevantní. Dle našeho mínění je však nutné sdělit, kolik a odkud se mají peníze vzít. Samotný signál
o ušetření „na NNO“ se pak může, třeba nechtěně, stát
příspěvkem k posilování negativního vnímání NNO jako
něčeho nepotřebného. Po odečtení veřejně deklarovaného
navýšení dotací na sport a sociální služby totiž, dle mého,
není prakticky možné 3 mld. Kč uspořit. Budeme tedy rádi,
nejen za Českou radu dětí a mládeže, za jakékoli podrobnější vysvětlení či stanovisko.
Děkuji.
S pozdravem
Ing. Aleš Sedláček
předseda ČRDM

Odpověď ministryně financí
Aleny Schillerové předsedovi
ČRDM Aleši Sedláčkovi
Vážený pane předsedo,
dovolte mi reagovat na Vaši obavu ohledně údajného
plánování úspor v dotacích pro nestátní neziskové organizace, vyjádřenou ve Vašem dopise ze dne 8. srpna 2018,
AS 18/13.
Úvodem musím konstatovat, že rozhodně žádný záměr
snížit výdaje neziskovým organizacím o částku 3 mld. Kč
neexistuje. Pro Českou televizi jsem hovořila o maximu
možného rozpětí, ke kterému by podle mého názoru mohla
dospět analýza financování neziskového sektoru provedená
ve spolupráci s jednotlivými rezorty. Hovořit o záměru či

z črdm
plánu redukovat, výdaje o tuto částku je tedy čistě mediální
posun.
Pan premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci po jednání
vlády dne 15. srpna 2018 současnou situaci související
s nestátními neziskovými organizacemi, podle mého názoru, dostatečně vysvětlil. Rovněž zdůraznil, že vláda v žádném případě občanskou společnost neohrožuje.
Za účelem efektivity a účelnosti vynakládání prostředků je
při sestavování státního rozpočtu na další léta nezbytné
provést analýzu dotací, zejména z důvodu, že transfery
neziskovým organizacím nebyly dosavadními vládami
sledovány.
Je nezpochybnitelné, že práce s dětmi a mládeží je nejlepší
prevencí před jejich rizikovým chováním. Vaší práce i práce

všech občanů, zejména dobrovolníků, pracujících s dětmi si
proto velmi vážím.
(podepsána JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.,
ministryně financí)
„Oddychl jsem si. Paní ministryně nezpochybňuje, že by
dosavadní vlády nedostávaly nebo neshromažďovaly podklady, ale konstatuje, že to nesledovaly. Snaha o nápravu
je jistě chvályhodná, stejně tak jako reflexe vlastní práce
v předchozí vládě,“ okomentoval odpověď ministryně
financí předseda ČRDM Aleš Sedláček pro server ADAM.cz.
Redakce
Portrétní foto Michal Vítek,
foto z jednání Rady vlády pro NNO Aleš Sedláček

Semináře MŠMT
k dotacím na rok
2019
představeny dotační programy pro
NNO (novelizovaná verze pro rok
2019) a elektronický informační systém pro vkládání projektů ISPROM.

V Praze byla 20. 9. zahájena série
školení k podávání žádostí o státní
dotace na rok 2019.
První seminář se konal od 10 do 12
hodin na Václavském náměstí.
Informace k dotačnímu systému
ISPROM, k bodovacímu systému
jednotlivých částí projektů NNO
podali postupně tři zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
zástupci MŠMT – ředitel Odboru
pro mládež Michal Urban, Helena
Knappová a Jana Häcklová z oddělení
neformálního a zájmového vzdělávání
téhož odboru.

Michal Urban ubezpečil přítomné,
že změn v systému není mnoho
a i podmínky jsou z 95 % stejné jako
v minulých letech. Upozornil účastníky
semináře především na změny požadavků, z nichž většina je jednodušší
a čitelnější pro žadatele. Jednalo se
například o zkrácení doby předchozího fungování střešních organizací ze 3
let na 1 rok (program 3) nebo zvýšení
limitu v projektech s místní nebo
regionální působností až na 250 tisíc
korun (program 4).

Semináře byly určeny pro zájemce
z řad NNO. Připravil je odbor pro
mládež MŠMT ve spolupráci s Českou
radou dětí a mládeže, která z prvého
pražského semináře pořídila videozáznam.
Michala K. Rocmanová
foto Michala K. Rocmanová
a Jiří Majer
Videozáznam je dostupný na
adrese http://www.adam.cz/
clanek-2018100025-video-zaznamze-seminare-k-dotacni-metodicepro-nno-pracujici-s-detmi-a-mladezi2018.html

Semináře v Praze, Brně a Ostravě:
• 20. 9. – Praha
• 24. 9. – Ostrava
• 25. 9. – Brno
• 1. 10. – Praha
Na všech seminářích byly účastníkům
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z črdm
fotografie
z činnosti
dětských spolků?
Informace k ochraně osobních údajů ve vztahu ke zveřejňování fotografií z činnosti dětských spolků
Na pořízení fotografie (nebo i jiné zachycení podoby
osoby) se primárně vztahují ustanovení §84 a násl.
občanského zákoníku (dále jen „OZ“). Z hlediska OZ je
fotografie jedním z možných způsobů zachycení podoby
člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho
totožnost. Jak zachycení, tak rozšiřování podoby člověka je v základu možné jen s jeho souhlasem. Zákon ale
připouští výjimky z tohoto pravidla.
Pro pořizování fotografií pro „zpravodajské účely“ je důležitá především tato:
„Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou
bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným
způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro
tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství.“
Tuto „zákonnou licenci“ k pořízení fotografie nebo jinému
zachycení podoby člověka však nelze vnímat jako neomezenou. Zákon sám ji omezuje, když stanoví, že „zákonný
důvod k zásahu do soukromí jiného nebo k použití jeho
podobizny… nebo zvukového či obrazového záznamu
nesmí být využit nepřiměřeným způsobem v rozporu
s oprávněnými zájmy člověka.“ Z toho je nutné učinit závěr,
že i když je možné jako součást „zpravodajství“ rozšířit
bez souhlasu osoby nějakou fotku, musí redaktor pečlivě
vybírat takovou fotku, aby na ní nebyl někdo zobrazen způsobem, který např. snižuje jeho důstojnost nebo vážnost.
Proti zveřejnění jakékoliv fotky se však zobrazená osoba
samozřejmě může kdykoliv ohradit a bude na redakci samotné, do jaké míry obhájí svůj postup při využití zákonné
licence a jak celá věc nakonec dopadne.
Principiálně ale z hlediska OZ je zveřejnění podobizny
člověka bez jeho souhlasu možné na základě shora citované výjimky s tím, že zpravidla je u fotky uveden popisek
„ilustrační foto“.
Z hlediska platné právní úpravy ochrany osobních údajů
(dále jen „GDPR“) je fotografie sama o sobě osobním
údajem, protože je podle ní možné identifikovat určitou
osobu. Je-li fotografie zpracovávána (shromážděna, uchována, uložena, přizpůsobena nebo pozměněna, vyhledána,
použita, zpřístupněna, šířena, seřazena, zkombinována,
vymazána, zničena), pak podléhá režimu GDPR. Protože
k jejímu zpracování není v souvislosti s činností dětské
organizace jiný zákonný důvod, je primárně potřeba pořídit si pro její zpracování souhlas focené osoby. V souladu
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s úvodními ustanoveními GDPR je však možné i zde dovodit určitou možnou benevolenci k fotografiím pořízeným
jen jako „zpravodajské“, tedy pořízené za účelem informovat především o akci, která se konala, a nikoliv o osobách,
které se akce zúčastnily. Z tohoto hlediska by tedy bylo
možné uzavřít, že i v rámci GDPR je prostor pro pořizování
a uveřejňování fotografií z činnosti organizace bez výslovného souhlasu focených.
Takto uzavřít lze téma ale pouze ve vztahu k účastníkům
akce, kteří nejsou členy organizace. U členů organizace samotných je tento závěr neúplný. Je totiž třeba uvědomit si,
že u této skupiny osob zveřejněním fotky z akce, tedy podobizny (např. na webu organizace nebo v jejím periodiku)
dojde automaticky ke zveřejnění dalších osobních údajů,
zejména je zveřejněn osobní údaj zvláštní kategorie, a to
údaj o členství v organizaci. Podle konkrétních okolností
může dojít také ke zveřejnění např. jména, příjmení, údaje
o místě, kde se člen účastní činnosti oddílu, s kým a jakou
činnost provozuje atd., atd. Z tohoto důvodu, je nutné dojít k závěru, že organizace pracující s dětmi a mládeží by si
ve vztahu k členům organizace měla vždy opatřit výslovný
souhlas se zpracováním jejich podobizen (ať už fotek nebo
jiných zachycení podoby člena) a bez udělení tohoto souhlasu by jejich podobizny neměla dále zpracovávat.

Shrnutí – Obecně je možné opřít se při zveřejňování fotek
z akcí organizace pracující s dětmi a mládeží o zákonnou
„zpravodajskou licenci“, která zveřejnění podobizny nebo
záběru člověka, které není v rozporu s jeho zájmy, umožňuje. Platí to ale jen ve vztahu k nečlenům organizace. Ve
vztahu ke zveřejňování podobizen členů organizace takový
postup nelze doporučit, protože s ohledem na existující
členský vztah foceného k organizaci a skutečnosti, že podobizna nebo záznam je zpravidla zveřejňován s podrobnějšími informacemi o organizaci samotné, o konané akci
nebo provozované činnosti, dochází vždy ke zveřejnění více
osobních údajů než jen podobizny člena, a takový postup
bez předchozího souhlasu člena organizace by byl velmi
pravděpodobně posouzen jako postup, který je v rozporu
s právními předpisy na ochranu osobních údajů člena.
Alena Hájková a Jakub Fraj
Spoluautorka článku Mgr. Alena Hájková je advokátka,
která dlouhodobě spolupracuje
s Českou radou dětí a mládeže;
ilustrační foto Bess-Hamiti / Pixabay

ze zahraničí
Tam, kde mají
mléko levnější
než vodu

oslava na rozloučenou. Na všech těchto výletech bylo
skvělé to, že nás doprovázel úžasný průvodce, který nám
vyprávěl zajímavé příběhy, ať už bájné, nebo pramenící
z historie. Myslím, že to byl opravdu skvělý kongres, a jsem
moc ráda, že jsem měla možnost se ho zúčastnit. Mám
spoustu nových informací, které, doufám, brzy využiji. Moc
bych chtěla poděkovat za celou naši skupinu Aničce Mindlové, která nás tam měla celou dobu na starost – a chvílemi to s námi opravdu nebylo jednoduché.

Naše malá skupina se vydala na týdenní společný výlet
do Izraele 9. srpna. Měli jsme tam navštívit ekologický
kongres, kde se letos probírala problematika plastů
a životního prostředí.
Po příletu na letiště v Tel Avivu nás čekalo přátelské přivítání od našich hostitelských rodin, u kterých jsme strávili víkend: podnikali jsme výlety, podívali se na tržiště, na pláže,
prozkoumali Tel Aviv, a někteří dokonce navštívili i Mrtvé
moře. Po takto příjemně stráveném víkendu jsme se vydali
do místního školního komplexu, kde se celý kongres konal.
Po prvních přednáškách a večeři jsme se společně vrhli na
nacvičování vystoupení na Gala Night. Na této akci jsme
měli předvést nějaké vystoupení, jež mělo reprezentovat
naši vlast. V počtu čtyř holek a sedmi kluků jsme se rozhodli nacvičit tradiční českou polku. Gala Night byla skvělá.
Krom přednášek a různých debat jsme také podnikali společné výlety. Vypravili jsme se do Jeruzaléma, kde jsme se
podívali do muzea, prošli si chrám Božího hrobu a nakonec navštívili Zeď nářků. Další zastávkou byl přírodní park
kousek od hranic s Libanonem. Vydali jsme se rovněž do
Nazaretu, kde jsme navštívili Baziliku panny Marie, utratili
poslední šekely a jeli zpátky do kampusu, kde nás čekala

A na závěr pár poznatků z Izraele od člena české delegace :-)
1. Nezáleží na tom, jak silný opalovací krém používáš,
beztak se spálíš.
2. Když ti někdo řekne, že tam máš být v devět, doraz až
v půl desátý, i tak tam budeš mezi prvními. Říká se tomu
židovský čas.
3. Je normální přijet z Izraele v srpnu s rýmou. Klimatizované jsou snad i polorozbořené budovy v jižním Tel Avivu.
3.1. Problém však nastává, když opustíš budovu. Rozdíl
teplot je často i přes 10 stupňů.
4. Češi mají pivo levnější, než vodu. To je známá věc. V Izraeli mají zase mléko levnější než vodu. Vlastně mají hodně
věcí levnějších než vodu.
5. Používání blinkrů je v Izraeli aristokratický přežitek,
naprosto nevyužitý v praxi.
6. Stačí ujet autem 50 kilometrů a podnebí se ti diametrálně změní. Především tedy vlhkost vzduchu.
7. Izrael se honosí přezdívkou „start-up nation“. Země je
údajně plná mladých ambiciózních lidí s neotřelými nápady a skvělým vzděláním dosaženým povinným vojenským
výcvikem. (Je zde povinná vojna od 18 na 2,5 roku, jak pro
holky, tak kluky.)
8. Izraelská kuchyně je důkaz toho, že aby se člověk pořádně, chutně a zdravě „nacpal“, nepotřebuje maso. (Po
týdnu z nás byli skoro vegetariáni.)
9. Pokud nevíš, jak rozjet párty, tak promítni na plátno just
dance. Každý půjde tancovat.
Helena Nesvačilová
63. pionýrská skupina Sosna Praha 8
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ze zahraničí
Evropská
konference
mládeže
Pod rakouským předsednictvím v Radě EU hostila Vídeň
od 2. do 4. září Evropskou konferenci mládeže. Česká
republika nechyběla – prostřednictvím Národní pracovní
skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží byli na akci
vyslání reprezentanti české mládeže.
(www.strukturovanydialog.cz)

Konference zakončila řadu tří konferencí (dvě předcházející
byly v Sofii a v Tallinu), které proběhly v rámci VI. cyklu
Strukturovaného dialogu, zaměřeného na téma: „Mladí
lidé v Evropě: co dál?“. Ve Vídni se na posledním mládežnickém setkání tohoto cyklu řešilo především to, jakým
způsobem bude možné implementovat Youth Goals, které
byly zformulovány během předchozích dvou konferencí.
Nově byly představeny již všechny ikony EU Youth Goals
(„Evropské cíle mládeže“) i vlastní popis každého z témat.
Souběžně s EU Youth Conference probíhalo také jednání
ministrů evropských zemí, kde se diskutovalo nejen o nově
vzniklých EU Youth Goals, ale také například o rozšíření
programu Erasmus+.
Mladí delegáti se ve Vídni zabývali především hledáním
partnerů pro docílení EU Youth Goals, přičemž je čekal
rozmanitý program. Kromě diskusí mezi mladými účastníky
konference, které se věnovaly tomu, jaké stakeholdery je
potřeba do implementace zahrnout, jaké způsoby práce
je potřeba zvolit a jaká je možná praxe v jednotlivých členských zemích, došlo také na setkání s odpovědnými vysoce
postavenými úředníky z jednotlivých členských zemí. Mladí
delegáti se zúčastnili i kulatého stolu s řadou zahraničních
ministrů specializujících se na studentskou problematiku, kteří společně se studenty diskutovali o možnostech
dosažení EU Youth Goals, stejně tak jako o jejich cílech
samotných a o vlastních pohledech ministrů na možnosti
studentů.
Mladé delegáty také navštívil rakouský prezident Alexan-
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der Van der Bellen, jenž slavnostně uzavíral celou akci.
Konferencí studenty provázela rakouská ministryně pro
Rodiny a mládež, Juliane Bogner-Strauß.
Během poslední konference VI. cyklu Strukturovaného
dialogu bylo taktéž předáno předsednictví další konference, která se bude konat v rumunské Bukurešti. Vídeňská
konference byla pro mládež nejen ukázkou mezinárodní,
ale taktéž mezigenerační spolupráce – jako jedna z prvních. Nové podněty a závěry z konference využije Národní
pracovní skupina při dalším postupu, tedy implementaci
doporučení VI. cyklu Strukturovaného dialogu.
Své osobní dojmy z konference shrnula jedna z účastnic
z české delegace, Alžběta Filipková: „Jednou z pozoruhodných částí konference byly pracovní skupiny – zaujaly mne
už tím, že jsme si mohli sami vybrat stůl dle našeho zaměření, či dokonce mezi jednotlivými stoly volně procházet.
Dalším překvapujícím zážitkem z práce na EU Youth Goals
zůstává setkání s významnými osobnostmi nejen z Česka,
ale také z Německa či ze Slovenska a mnohých další zemí.
Další z možností aktivit na programu byl také galavečer,
který skýtal možnost strávit večer ve Světovém muzeu,
v samém srdci Vídně, i s večerním programem v podobě
komentované prohlídky muzea a klasickou hudbou znějící
historickým sálem. Co si ale z konference budu pamatovat
nejvíce? Její atmosféru – motivující a otevřenou inovativním přístupům vůči všemu, čemu současná Evropa čelí.
Zuzana Wildová
Autorka je koordinátorkou Národní pracovní skupiny pro
strukturovaný dialog s mládeží
foto archiv pořadatelů

z črdm
Začtěte se
do knižních slev
EYCA
Proč chodit ke kovaříčkům, když… je možno nakupovat
přímo u „kovářů“ – díky dohodnutým slevám poskytovaným na karty EYCA jsou vám k dispozici ve vybraných
nakladatelstvích příznivější ceny!
Prázdninové počasí je, zdá se, již nenávratně za námi. O to
důkladněji se můžeme zamýšlet nad tím, jak příjemně
a zároveň smysluplně trávit volný čas. Co třeba sáhnout po
dobré knížce? Milovníkům knih a zároveň majitelům karty
EYCA bychom rádi připomněli některé její přednosti.
Držitelům Evropských karet mládeže EYCA je poskytována 30% sleva při nákupu knih vydaných v nakladatelství
GARAMOND.

To vzniklo v roce 1997 a od
té doby vydalo již stovky
knižních titulů zaměřených
hlavně na překlady francouzské a současné izraelské
literatury; nakladatelství
se zároveň specializuje na
dvojjazyčné knihy, komiksy
a detektivky.
„Snažíme se čtenářům zprostředkovat to nejlepší z francouzsky a hebrejsky psané
literatury, napětí v detektivních řadách edice Černá káva
i nabídnout vzdělání v cizích
jazycích prostřednictvím
řady Bilingua,“ říká jednatel
společnosti Petr Himmel.

Součástí redakce nakladatelství je i výběrové knihkupectví s pečlivě vybranými tituly ze světové i české literatury,
detektivek a dětské literatury, které čtenáři umožní lepší
orientaci na knižním trhu.
Podrobnosti nejdete na www.garamond.cz
Držitelům karet EYCA je v rámci internetového obchodu
poskytována na kompletní knižní nabídku nakladatelství
Paseka sleva 30 %. Zvláštní podmínky: Při objednávce
zboží je třeba zadat heslo eyca.
Nakladatelství Paseka patří dnes v ČR mezi středně velké
nakladatelské domy. Vydává kolem sedmdesáti nových
překladových i původních českých titulů ročně, pořádá
výstavy a autorská
čtení. Mnoho knih
a autorů Paseky
bylo oceněno
domácími i zahraničními cenami.
I přes výraznou
proměnu nakladatelského
profilu a rozšíření
celkového edičního záběru na
současnou českou
i překladovou prózu, dětské knihy,
kvalitní publicistiku a další žánry
zůstává Paseka věrná svým „váchalovským“ základům.
Více informací o tomto nakladatelství naleznete na
www.paseka.cz
Do třetice všeho dobrého: pro držitele karty EYCA je
k mání i 15% sleva na knihy z nakladatelství Portál, jakož
i 10% sleva na ostatní tituly zakoupené v prodejnách Portálu v Praze 1 (Jindřišská 28) a v Praze 8 (Klapkova 2).
Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově
dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především
na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální
práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly
knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející
tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.
Další informace o Portálu a jeho nabídce se dozvíte na
www.nakladatelstvi.portal.cz
Tým EYCA
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Březové
lístky

ale i v jakémkoli budoucím zaměstnání.
Jako další a téměř nejdůležitější věcí,
kterou jsem získal díky Halahoji, jsou
pevná přátelství. Lidé se díky pestrým
programům, ať už jako instruktoři
nebo účastníci, poznávají do hloubky
a to jim otevírá jiný pohled jak na
druhé, tak na sebe. Jsou to přátelské
vztahy na celý život.

Březový lístek je ocenění, které si mezi
sebou v České republice navzájem
udělují vedoucí dětských oddílů za
práci s dětmi a pro děti. Má dvanáct
stupňů, které postupně vyjadřují
rozsah práce oceněného vedoucího.

Vojtěch Palát
(3. stupeň – tmavě modrý)
V jaké organizaci působíš, co s dětmi
děláš a co tě na práci s nimi baví?
Ve svých 11 letech jsem se poprvé
dostal k neziskové organizaci Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj
v Třebíči. Prvně jsem samozřejmě
jezdil na tábory a víkendovky, které
Halahoj pořádal, a poté jsem se pomalu stával instruktorem. První akcí,
kterou jsme s týmem kamarádů mohli
začít organizovat, byly třídní teambuildingy (TT) pro Katolické gymnázium v Třebíči. Hry a aktivity na TT jsou
často cíleny na spolupráci, komunikaci
a budování vzájemné důvěry.
Jak jsme získávali zkušenosti, nabídl nám Vítek (vedoucí Halahoje Vít
Oplatek) i pořádání letních táborů
pro děti od 11 do 16 let. Toho jsme
s chutí využili a na tábory jsme hned
navázali i víkendovými akcemi pro
stejnou účastnickou skupinu. Naše
tábory a víkendovky stavíme hodně
na příběhu. Snažíme se, aby mohli
být účastníci aktivně zapojení v ději,
aby ho spoluutvářeli a zůstali v něm
po celou dobu akce. Stavíme před

Při jaké příležitosti jsi dostal svůj
poslední Březový lístek a co to pro
tebe znamená?
účastníky adekvátní výzvy a zároveň je
učíme praktickým dovednostem. Také
dbáme na propojení her a programů
s metodou zážitkové pedagogiky.
Z táborového instruktora jsem se
posunul ještě o krůček dál a udělal si
licenci hlavního táborového vedoucího a některé sportovní a rekreační
licence. To mi dovolilo začít pořádat vodácké putovní tábory, stát se
hlavním vedoucím letního tábora a do
našich programů zařadit některé adrenalinové aktivity.
Halahoj je organizace, která mi pomáhá se rozvíjet. To, že dělám s mladými,
mě naplňuje a inspiruje, ale zároveň
tím i splácím pomyslný dluh – energii,
kterou do mého rozvoje vložili starší
vedoucí. Tu se snažím předávat dál.
Díky tomuto typu dobrovolnictví
můžu vidět, jak v Halahoji rostou kreativní, odvážní a schopní lidé, připravení na výzvy života. Z toho mám velkou
radost. Můžu také tvořit a realizovat
svoje nápady a učím se, jak komunikovat a vycházet s ostatními, jak řešit
problémy a nenadálé situace. Zpětně
si čím dál více uvědomuji, jak cenným
věcem se mohu naučit při pořádání
akcí pro mladé.
Myslím, že tyto zkušenosti mi mohou
být vysoce prospěšné nejen v životě,

KNIHOVNIČKA: Na vnitřní vlně
Kniha německé psycholožky
Anke Precht s názvem Na
vnitřní vlně a s podtitulem
Jak neztratit mentální
energii vám ušetří finance
za pobyt v lázních nebo
drahé koučování!
Trápí vás někdy nedostatek
energie nebo byste jí prostě
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chtěli mít vždycky dost?
Výrazným problémem
naší civilizace je vyhoření,
tedy nedostatek mentální
energie. Vyhořelým lidem
se často radí, aby hodně odpočívali. Mnohým
z nich to však dlouhodobě
nepomáhá nebo nevydrží

Svůj třetí Březový lístek jsem dostal
na oslavách 15. let Halahoje. Udělil
mi ho Vítek a moc si jej vážím. Je to
pro mě velká odpovědnost, motivace
a výzva do budoucna. Odpovědnost
za budoucí účastníky a instruktory,
se kterými se setkám. Za to, aby akce
byly kvalitní a já jim vždy věnoval
dost pozornosti a energie. Motivace
k pokračování a dalšímu rozvoji, abych
se nezasekl a nevyhořel. A také výzva
k uvědomění, co je vlastně v mém
životě opravdu důležité.
Připravili Kateřina Palová
a Jan Burda
foto z archivu V. Paláta
Historie Březových lístků sahá až
do roku 1966, u jeho zrodu stál Jan
Galén Šimáně a jeho přátelé, o další
pokračování tradice pečuje Galénův
nadační fond. Informace a pravidla
udělování BL najdete na adrese
www.brezovylistek.cz a na
www.facebook.com/brezovelistky

a teprve nějaká činnost je dovede
znovu nabít. A skutečně, mentální
energie podle autorky funguje
jinak než fyzická – čím víc toho děláme, tím víc energie máme. Nabíjející činnosti souvisejí s něčím, co
dotyčný jedinec dělá rád...
Kniha je doplněna příklady a podněty pro vlastní zamyšlení.
Vydal Portál, 2018
(brožovaná, 216 stran, 325 Kč)

ANKETA: Na který svůj letošní letní nápad si nejspíš vzpomenete
ještě i na podzim?

Petr Michálek
ředitel Městského divadla
Zlín
Odpověď je nasnadě. Nepochybuji, že si i na podzim
vzpomenu na nápad kandidovat do zastupitelstva
města. :-)
Do Thu Trang
česká blogerka vietnamského původu, držitelka
novinářského ocenění Cena
křepelek
Určitě si ještě vzpomenu
na svůj letní nápad, že
během srpna dočtu pětisetstránkovou knížku Jsou
světla, která nevidíme od
Anthonyho Doerra, kterou
jsem rozečetla na začátku
léta. Žádný větší progres
neproběhl, ačkoliv se jedná

o knihu napsanou jasným
vyprávěcím jazykem. Pak
si také ráda vzpomenu na
zábavu, kterou jsme zažili
s obřím nafukovacím donutem, který jsem si koupila
při příležitosti své první
pořádné dovolené v Chorvatsku. Už se těším na své
podzimní nápady, na které
si vzpomenu v zimě.
Oldřich Bubák
fotograf, spisovatel, cestovatel, polárník a dobrodruh; první Čech, který
došel pěšky na lyžích na
severní i jižní pól
Od začátku roku pracuji
intenzivně na projektu PÓLY
PLANETY – staré i nové.
Na každého v poslední době
působí média s nejčetnějšími problémy: imigrace, gen-

derová politika a ochrana
přírody. Respektive problém
– to, co jsme pokazili v přírodě, moc nenapravíme,
tak pojďme ochránit ten
zbytek. Ve světě vykrystalizoval jeden fenomén: TŘI
PÓLY – Antarktida, Arktida
a Himálaj – oblasti, které silně ovlivňují světové klima,
ale působí významně i na
mysli lidí. Sestavil jsem je do
trilogie Póly planety: staré
a nové, ve které začínáme
s uvědoměním si, že na
Zemi existuje mnoho pólů.
Vybavíme si nejdříve ty tři
prominentní – severní, jižní
a himálajský – dané nejen
jejich historickým významem jako nejzazší hranice,
ale také jejich polohou
v oblastech jedinečných
svojí vysokou zeměpisnou
šířkou nebo nadmořskou
výškou. Ať už se jednalo
o honby za geografickými
póly, závody o dosažení nejvyššího vrcholu světa nebo
mapování a průzkum, tato
místa vybízela ke spolupráci, a tím sloužila jako důležité prostředky pro sbližování
lidstva. A zatímco byly tyto
cíle dosaženy a pomohly
v pokroku při vytváření
mezinárodních fór, smluvních systémů a různých
politik, mnoho problémů

zůstává a další vycházejí
najevo. A tak se vynořují
nové póly, na první pohled
stejně nepřekonatelné jako
ty minulé, ale možná pro
naši dlouhodobou budoucnost mnohem důležitější.
Jde o cíle, předsevzetí
a poslání při řešení našich
kolektivních problémů –
nyní v první řadě ekologické
a sociální povahy. Věřím
tedy, že kombinací přemýšlivého textu, vtahujícího
čtenáře do příběhu záměrně vybraných obrázků, je
možno přispět k našemu
kolektivnímu probuzení,
a tím pomoci k dobývání
našich „nových pólů“.
Tak na toto myslím i teď,
protože TRILOGIE je na světě a nyní začíná další mašinérie s distribucí, reklamou
a prodejem.
foto archiv respondentů

Cena Přístav 2018 v divadle Royal
Slavnostní vyhlášení 17. ročníku Ceny Přístav, tradičně udělovaná Českou radou dětí a mládeže, proběhne v úterý
27. listopadu 2018 v pražském divadle Royal. (Jde o multifunkční prostor vzniklý zrestaurováním bývalého kina Bio
Illusion.) Věříme, že to bude stejně příjemný večer, jaký se nám společně povedlo připravit při předávání loňských cen
v magickém prostředí Pražské křižovatky…
Dětské a mládežnické spolky a další organizace mohly do konce září nominovat své podporovatele z řad zástupců
veřejné správy a samosprávy, jakož i podnikatele působící na místní a krajské úrovni. Předání Ceny Přístav je víceméně symbolickým gestem, které jako by říkalo: vážíme si těch, kteří se za nás staví – a zvláště pak v době, kdy útoky na
neziskový sektor nabývají na razanci.
Loňskými laureáty Ceny Přístav se stali: vedoucí Odděleni mládeže, tělovýchovy a sportu na Krajském úřadě Jihočeského kraje Miroslav Hrdina, náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů na Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy Dana Prudíková, zastupitel města Varnsdorf Josef Šusta, vedoucí školní jídelny při ZŠ v Hrádku
Vlasta Vasková a společnost Tiskárna Printo, spol. s r.o. 							
-red-
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