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Děláme i NĚCO navíc

úvodník
Zpravodaj ČRDM
o výchově a využití
volného času
dětí a mládeže

Samozřejmé,
nebo navíc?
Samozřejmé, nebo navíc – to jsou dvě
slova, mezi kterými je hodně tenká
hranice.
V dětství jsem byl doma i v oddíle
vychován k tomu, že udělat něco navíc
je v pořádku. Uklidit po víkendovce
základnu trošku víc než byla, vrátit věci
v lepším stavu, než jsem si je půjčil,
udělat k ohništi trochu víc dřeva, než
jsem spotřeboval, uklidit pohozený odpadek, zastat se slabšího, pomoct, když
je to potřeba… No a tím se z něčeho
navíc, staly věci samozřejmé, o kterých už není třeba přemýšlet, a dějí se
automaticky.
Dnešní doba je trochu zvláštní. Mám
pocit, že si většina lidí hledí hlavně
sebe a okolí přehlíží. Jako by měli za
středobod světa jen sebe a neuvědomovali si, že kolem jsou ostatní a že
může existovat i jiný názor. Chybí nám
úplně obyčejná pokora, ohleduplnost
a úcta.
V dnešním světě, kdy dobrovolnictví
v jakékoli podobě je pořád vnímáno
trochu zvláštně, je těžké dělat ty věci
„navíc“.
A přesto si myslím, že existují pozitivní
ostrůvky. A to jsou dětské oddíly. Tam
máme šanci ukázat dětem, že udělat
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věci navíc může být normální, že je
v pohodě udělat něco dobrovolně
a být ohleduplný k okolí. Není to vůbec
jednoduché. Ale jde to. Jsou chvíle,
kdy si dokonce myslím, že to s námi
není zase až tak zlé, a že si začínáme
uvědomovat, co je v životě důležité. Nakonec i dobrovolnický projekt
72 hodin je toho důkazem. Stovky lidí
po celé republice se nedávno zapojily
do úklidu, sázení stromků a dalších aktivit. Lidé tak udělali něco navíc, něco
pro své okolí. A někteří z nich to určitě
považovali za samozřejmé.
Určitě záleží na úhlu pohledu, ale na
nás – vedoucích v dětských spolcích –
leží důležitá věc. Ukázat dětem, že když
se z věcí „navíc“ stanou věci „samozřejmé“, je to ta správná cesta. Nemusíme z dětí vychovávat zrovna Mirky
Dušíny. Úplně postačí, když se budou
dívat kolem sebe a budou pokorné
a ohleduplné k sobě i svému okolí.
Ze všeho nejlepší je vlastní příklad
a vzor, tak nám držím palce, ať to
zvládneme.
Jan Burda
Rada dětí a mládeže kraje Vysočina
ilustrační foto Marie Konečná
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naše téma
Vedení
dětského kmene
Na rozdíl od různých ekologických brigád, sázení stromů,
sbírání odpadků nebo pomáhání v hospici jsem nikdy
nepovažoval vedení dětského oddílu nebo kmene za dobrovolnictví. A protože jsem této činnosti věnoval – a stále
věnuji – značnou část svého volného času, rád bych se
podělil o okolnosti, díky kterým se k tomu dostal.
Když se zamyslím, proč a jak jsem se dostal k práci s dětmi,
řekl bych, že to byla shoda různých okolností. Začalo to
tím, že jsem se jako desetiletý kluk přihlásil do Mamutů
(oddíl experimentální archeologie Mamuti), protože mě
zaujaly pravěké výrobky, se kterými přišli na nábor tehdejší
vedoucí, a také proto, že tam chodil spolužák. Stačilo být
daného dne nemocný, a všechno by bylo jinak. Tak začala
má cesta, Velká cesta – jak se jí říká v Mamutech, cesta
lesní moudrosti – woodcraftu.
V té době jsem byl mezi „příjemci“ – těmi, kteří dostávají,
a nijak jsem se nezabýval tím, zda bych chtěl někdy také
dávat. Toto rozhodnutí přišlo po několika letech. Pamatuji
si moc dobře rozhovor s tehdejším náčelníkem. Původně
jsem o tom vůbec neuvažoval a počítal, že odejdu, ale
možnost vrátit (nebo předat dál) to, co jsem jako dítě

Něco „navíc“?
Téma tohoto čísla vybízí k zamyšlení. Co znamená slovo
„navíc“? Ve spolku Mladí ochránci přírody, z.s., kde jsou
všichni vedoucí dobrovolníci, je všechna práce mladých
i starších členů tak trochu „navíc“. Vlastně i samotné členství jednotlivce v každém spolku je něco „navíc“. Pravidelné schůzky s dětmi, víkendové výpravy, tábory, na které

dostal, bylo něco, co mě nenapadlo a co jsem bral jako
velkou čest.
Práci pro oddíl jsem dělal vždycky rád. Z dnešního pohledu
to nejprve byla hlavně chuť trávit čas v přírodě a s kamarády, postupně se více přidávala i radost z darování. Nakonec
Služba je jedna ze čtyř cest lesní moudrosti.
Z Mamutů jsem odešel před několika lety, abych si udělal čas na
sebe a uvolnil místo nové generaci.
Nicméně, byla to opět cesta Služby,
která mě nenechala říci „ne“ na
založení dětského kmene pod Ligou lesní moudrosti. Jsem
rád. Myslím si, že je to věc, která má smysl.
Vojtěch Jeník – Quest
bývalý náčelník Mamutů,
strážce wampumu kmene Tančící Lososi
foto Vojta Jeník

velká část vedoucích jezdí o své dovolené, komunikace
s rodiči a institucemi,… to všechno je vlastně „navíc“.
Naše oddíly v rámci celoroční
činnosti vyrábějí (a rozvěšují i čistí)
ptačí budky, mapují a čistí studánky,
v zimě pravidelně přikrmují ptáky
a jiná zvířata, prořezávají křoviny
u tůní s obojživelníky, vysazují stromy a starají se o ně,
navštěvují zvířecí útulky, kde pomáhají, uklízejí v přírodě
po nepořádných turistech, připravují osvětové ekoakce
pro veřejnost. Systematická celoroční činnost má totiž
na účastníky aktivit větší dopad, lépe rozvíjí dovednosti,
zvyšuje kompetence a formuje občanské postoje. Samozřejmě to neznamená, že naši členové nezkoušejí nové
věci „navíc“. Zkoušejí a vymýšlejí různé super akce, ale to
je přece v dobrém dětském kolektivu normální a potřebné pro harmonický rozvoj osobnosti dítěte i zdravý život
oddílu.
Chtěla bych poděkovat všem, co dělají ve svém spolku
něco „navíc“, protože vím z našeho spolku, kde všichni děláme něco „navíc“, že to stojí za to, má to smysl a děti jsou
budoucností státu. Možná se vám to zdá jako fráze, ale
letos u příležitosti blížícího se 30. výročí Sametové revoluce, má smysl si to připomenout.
Jana Stibralová – Mladí ochránci přírody, z.s.
www.emop.cz
foto archiv MOP, oddíl Bobříci
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Na pomoc
popáleným
Psal se prosinec 2017, byli jsme na Vysočině, v Přibyslavi,
v Centru hasičského hnutí a připomínali si 45. výročí vzniku
celostátní Hry Plamen. Tehdy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska slavnostně uzavřelo Dohodu o partnerství
s nestátní neziskovou společností Popálky o. p. s. Po dvou
letech prvních krůčků byla spolupráce zpečetěna. Předmětem této dohody je vzájemná spolupráce na projektu
Poradenské centrum a podpora lidí po úraze popálením,
dále pak na preventivně-výchovných aktivitách souvisejících s touto tematikou.
Popálky o. p. s. jsou organizací, která od roku 2013 pomá-

há lidem po popáleninovém úrazu vyrovnat se s fyzickými,
sociálními a psychologickými důsledky jejich zranění tak,
aby se mohli co nejdříve vrátit zpátky k aktivnímu životu. Zaměřuje
se i na jejich rodiny
a blízké. V nemalé míře
se věnují také prevenci
popáleninových úrazů.
Za významnou pomoc
obětem popáleninových úrazů převzala
organizace v roce 2018 Zlatý záchranářský kříž z rukou prezidenta republiky.
Jak bylo zmíněno, faktická spolupráce
Popálek a dobrovolných hasičů funguje
napříč celou republikou již déle. Sbory
dobrovolných hasičů se aktivně zapojily
do prodeje sbírkového předmětu této neziskovky – náplastí na popáleniny. Tím pomáhají Popálkám získávat finanční
prostředky na jejich aktivity.
Pro vzájemnou součinnost se velice osvědčil i tzv. Preventivní stan. Jedná se o mobilní stan s interaktivními doplňky
(např. obří kuchyň, simulace zásahu elektrickým proudem,
atd.). Jeho prostřednictvím jsou zajímavým způsobem,
přímo v terénu, občané informováni o možných rizicích
vzniku popáleninového úrazu nebo následné první pomoci. Dále se rozšiřuje povědomí o celkové osvětě tohoto
typu zranění. O problematice popálenin jsou hasiči a další
veřejnost informováni také na webu SH ČMS a přímo na
hasičských akcích.
za SH ČMS Jaroslava Čečrdlová
foto z archivu Popálek o. p. s.

Něco navíc…
se zvířaty vždy!
Všichni, kdo pracujeme s dětmi a mládeží ve volném čase,
děláme něco navíc. Český svaz
chovatelů (ČSCH) se kromě
svých hlavních činností, mezi něž
patří převážně chov a šlechtění
různých druhů zvířat, věnuje
i výchově a vzdělávání mladých
chovatelů.
Slabou stránkou každého chovatele je, že musí věnovat mnoho času zvířatům, zvláště pokud chce být zodpovědným chovatelem a ne jen pouhým
majitelem zvířete. Pokud chce šlechtit nějaké plemeno
anebo se věnovat výstavní či sportovní činnosti se svým
zvířetem, takový vztah mu nejen bere ještě další volný čas,
ale současně také dává nazpět i něco víc. To, co všichni
z práce s dětmi známe: chvilky, kdy doslova padáme na
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ústa vyčerpáním a přitom absolutním uspokojením z dobře
připraveného a zábavného programu, to znají i chovatelé
se svým zvířetem.
Srovnatelná je například taková příprava kočky na výstavu.
Důležitý je už samotný výběr výstavy, aby nebyla příliš daleko a kočka zbytečně netrpěla a nebyla dál nervózní. Přijet
po našich silnicích včas a být příjemní na veterináře ještě
při ranním vstávání už bývá někdy téměř nemožné. Po
chvilce příprav klece a zvířete před posouzením to pravé
teprve přijde.
Začínáme prožívat její posouzení, a protože ten náš miláček je přeci nejlepší a nejkrásnější, musí prostě vyhrát…

naše téma
Musí! A někdy to není úplně jednoduché a podle naších
představ. Právě zde ukápne první slzička nejednoho mladého chovatele při porovnání se s konkurencí a postavení
se realitě. Na druhou stranu, obdržení nominace a postup
do vyřazovací části výstavy, takzvaného „Best in show“ je
uklidňující okamžik. Ale jen do jejího začátku. Ve finále už
se totiž může stát cokoliv…
Stejně jako třeba při vyvrcholení celotáborové hry. Do
takového náročného prostředí, které nezvládají mnohdy
ani dospěláci, zapojujeme mladé chovatele. A snažíme
se, aby si užili nejen svá zvířata, ale dělali skrze ně radost

i dalším lidem, kteří toto potřebují. Taková pomoc zvířatům
v útulku anebo felinoterapie v domově seniorů je oproti
výstavě úplná pohodička a srdíčka naplní také. Nechejme tedy i mladým chovatelům možnost si vybrat, jakým
způsobem budou dělat něco pro druhé, se zvířaty dají vždy
něco navíc…
Vlastimil Jura
Český svaz chovatelů
Autor je předsedou ZO chovatelů koček Praha 8, členem
OKPMCH Praha ČSCH
a členem představenstva ČRDM

Tomíci pro
světlušku
Světlušky poprvé v Chropyni
Ve středu 11. září se vydaly tři dvojice kamínkovských světlušek do ulic městečka Chropyně s kasičkami a s předměty
s logy světlušek. Sluníčko krásně svítilo, i když tak zrána
už moc nehřálo. To nás ale neodradilo. Jedna skupinka se
pohybovala na náměstí Svobody, druhá kolem zdravotního
střediska a části ulice Moravské, třetí u ZŠ J. Fučíka a části
ulice Moravská. Odpoledne ještě skupinky prošly další ulice
našeho městečka. Dařilo se a setkávali jsme se s příjemnými obyvateli, kteří ochotně přispívali do kasiček a vybírali si
nabízené předměty, které jsme postupně všechny prodali.
Děkuji všem Kamínkům, kteří se podíleli na této akci. Jsem
ráda, že se sbírka vydařila, a těším se na další spolupráci.
Hana Paňáková, TOM Kamínek, Chropyně
Světlušky v Ostravě
Náš oddíl TOM Sedmička Ostrava se letos rozhodl přidat
do sbírky Rozsviťte to s námi.
Vyrazili jsme do okolí naší klubovny v Ostravě-Porubě
a snažili se oslovit co nejvíce lidí, abychom měli co nejvyšší výtěžek z dárkových předmětů. Mile nás překvapilo,
kolik lidí se zapojilo do této akce, a už se těšíme na příští
rok, kdy i my budeme moci opět přispět svou činností na
dobrou věc.
Ivana Černíková, TOM Sedmička, Ostrava

Kolik tedy jednotlivé oddíly vybraly na lidi se zrakovým
postižením?
TOM Trilobit Beroun 6 546 Kč,
TOM Veverk Brandýs nad Labem 12 914 Kč,
TOM Rokytná Brno 15 314 Kč,
TOM Oftalmo Brno 5 334 Kč a 3 dolary,
TOM Chippewa a Dakoti 43 929 Kč,
TOM Zálesák Hlučín 7 565 Kč,
TOM Pěšinky a Ostříži Hradec Králové 12 508 Kč,
TOM Kamínek Chropyně 11 200 Kč,
TOM Tuři Olomouc 14 813 Kč
TOM Kadao Opava 29 488 Kč,
TOM Sedmička Ostrava 8 740 Kč,
TOM 1412 a 1419 Otrokovice 17 534 Kč,
TOM Robinsoni Poděbrady 5847 Kč,
TOM S.T.A.N.Praha 13 058 Kč,
TOM Zlaté šípy Valašské Meziříčí 27 602 Kč
TOM Práčata Rapšach 14 524 Kč
CELKEM 247 363 Kč
Anežka Klabanová,
TOM Robinsoni, Poděbrady

Zářijové sbírky pro Světlušku se tomíci zúčastnili již po
šesté
Další ročník zářijové sbírky pro Světlušku je za námi. Letos
dokonce přibylo oddílů, které se k pořádání sbírky přidaly.
S pokladničkami po městech poletovalo celkem 18 oddílů.
To je o tři více než minulý rok. Nováčkům tedy velmi děkujeme, že se k této charitativní akci přihlásili. Nově světlušky
prodávaly kolemjdoucím svítící ponožky, hrací karty nebo
zubní kartáčky. Kolik který oddíl nasbíral, není vůbec důležité, děkujeme všem za chuť a snahu, se kterou se zapojili.
Zejména také za výdrž a pravidelnost těm oddílům, které
už „světluškují“ každý rok, letos tedy již po šesté.
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ho. Dobrovolnictví v ópéesce
Tamjdem tvoří nedílnou součást
našeho světa. Každá cesta vlakem na
Víkendovku píše svůj příběh. Potkáváme se v pátek odpoledne na hlavním
nádraží v Praze, kde už na dobrovolníky čeká náš zkušený organizátor. Společně se vydají na cestu do blízkých
i dalekých koutů republiky – od Chříče
na Plzeňsku až po Hostětín u slovenských hranic.
Každý přinese něco dobrého na
společnou večeři, která se často sní už
ve vlaku. Naše skupinka vždy vzbudí
pozornost u spolucestujících a někdy
i vykouzlí úsměvy na jejich tvářích.
Stále je pro nás výzvou jejich otázka,

Za dobrými skutky
Víkend strávený
na kopanicích
Bílých Karpat?
Nebo při stavění
kamenné zdi
v pivovaru? A co
takhle vyjet si
s dětmi na výlet
do lesní školky? Jestli tě láká aktivní
trávení volného času, poznávání zajímavých míst a smysluplných projektů
v České republice, které pomáhají lidem i zvířatům, jsi na správné adrese.
A to všechno s přidanou hodnotou –
dobrým pocitem z vykonané práce.
Tohle a mnoho jiného můžeš zažít
s námi.
V organizaci Tamjdem, o.p.s. jsme
za uplynulý rok zorganizovali po celé
republice 19 dobrovolnických Víkendovek, dvě jednodenní akce v Praze
a uskutečnili tři letní workcampy
pro 33 dobrovolníků z celého světa.
Všechny projekty se uskutečnily ve
spolupráci s desítkami neziskových
organizací. Pomohli jsme keltskému
skanzenu, hiporehabilitačnímu centru,
pivovaru, barokní lodžii, komunitní
zahradě a mnoha dalším. Připravili
jsme naučnou stezku pro Den Země,
obnovovali ovocné sady v klášteře,
uklízeli starobylou tvrz, sadili stromy
v komunitním centru, kosili louky
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a sekali dříví, připravovali Jablečnou
slavnost a mnoho dalšího.
Naše akce jsou různorodé a každý si
v nich zaručeně vždy najde něco své-

proč děláme dobré skutky zadarmo,
a ještě ve svém volném čase. Věříme
ale, že tou nejlepší odpovědí je jít příkladem, a to je to nejvíc, co můžeme
pro šíření této myšlenky udělat. V neděli odpoledne, když už sedíme ve
vlaku zpátky do Prahy, příjemně unaveni, s blátem na botách a plní dojmů,
jsme snad nejlepším příkladem toho,
co člověku dobrovolnictví může dát –
přátelství, čistou hlavu, novou energii,
a hlavně dobrý pocit sám ze sebe.
V půlce října jsme se zapojili i do

naše téma
táborák, komorní koncert písničkáře
Karla Vepřeka, ochutnali domácí koláče a vyzkoušeli netradiční ubytování
v maringotce. Moc jsme si víkend užili
a určitě se tam rádi vrátíme znova.
Zajímá tě, jak se můžeš zapojit i ty?
Klikni na náš web Tamjdem.cz a vyber

si akci dle chuti, vyplň přihlášku
a vydej se s námi na Víkendovku nebo
Workcamp. Náš tým ti rád odpoví na
zvídavé otázky. J
Barbora Nosková,
koordinátorka Víkendovek,
Tamjdem, o.p.s.
foto Michal Turek

projektu 72 hodin s naší víkendovou
dobrovolnickou akcí „Víkend v uměleckém centru na venkově“, do které
se zapojilo sedm dobrovolníků, a společně odpracovali skvělých 77 hodin
manuální dobrovolnické práce. Víkend
jsme strávili v malebné, sluncem zalité
vesničce nedaleko Jistebnice, kde jen
nedávno vznikla nezisková organizace
Naplaveno. Díky skvělým lidem, kteří
tuto organizaci založili, jsme měli možnost nejenom pořádně protáhnout
tělo při práci, ale taky jsme si užili

Evropský den
jazyků

Kolem stovky žáků ze ZŠ Pelhřimov Na Pražské se vystřídalo v sídle Hodiny H a všichni se dozvěděli zajímavosti
o španělském, italském a německém jazyce, a to vše
v jazyce anglickém. Takový pravý Evropský den jazyků. Adi
z Itálie představoval i další specialitu o italském jazyce, což
jsou gesta, kterých mají Italové opravdu mnoho a beze
slov se tak dorozumí při mnoha situacích. Jesco si připravil
aktivity spojené s vařením a seznámením se s německými
městy na mapě. Španělský tým připravil jazykolamy a také
různé názvy měst, jmen a jídel ve španělštině. Všichni se
dozvěděli mnoho nových informací a vyzkoušeli si několik
evropských jazyků. Celý den si tak užili nejen žáci ZŠ Pelhřimov Na Pražské, ale i nový tým zahraničních dobrovolníků
v Hodině H, který se těší na aktivity během celého školního roku, poznávání české kultury a na jejich nový život
v Pelhřimově.
Více informací o Hodině H najdete na www.hodinah.cz
nebo přímo v jejím sídle v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimově.
Eva Havlíčkvá
Hodina H

Hodina H se jako
každý rok zapojila
do akce Evropský
den jazyků a připravila zajímavé
aktivity pro žáky
pelhřimovských základních škol s novými dobrovolníky,
kteří přijeli do Pelhřimova na dobrovolnické aktivity v Hodině H v rámci programu Erasmus+.
Nový tým tvoří Mario a Maria ze Španělska, Jesco z Německa a Adi z Itálie.
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Alternativní
zóna a Racek
v novém
Žďár nad Sázavou ocenil práci dobrovolníků z pobočných
spolků členských organizací ČRDM
Duha Alternativní zóna (dále Duha AZ) spolu s přístavem
Racek vodních skautů zakotvili v nových oddílových
prostorách. Město Žďár nad Sázavou ocenilo jejich
dobrovolnickou práci s dětmi a mládeží a dalo jim pro jejich
činnost k dispozici budovu bývalé úpravny vody Žďárských
strojíren a sléváren (ŽĎAS).
Úpravna vody je dominantou tzv.
Farských humen a nachází se, co
by kamenem dohodil od centra
Žďáru, přímo na břehu řeky Sázavy.
Pro obě organizace to znamená
přesun z podmínek devatenáctého
století do komfortu století
dvacátého prvního.
V budoucnu bude budova
sloužit i jako centrum
neformálního vzdělávání.
O rekonstrukci, o spolupráci s městem
a o možnostech, které přináší nová
klubovna dětským spolkům při jejich
dobrovolničení, jsme si ve Žďáře
povídali s Lucií Zlesákovou (Duha –
sdružení dětí a mládeže pro volný
čas, přírodu a recesi) a s Václavem
Černíkem (Junák – český skaut, z.s.).
Co pro vás nově zrekonstruovaná klubovna znamená?
Lucie Zlesáková (LZ): Duha AZ měla od roku 1992 pronajaty jako klubovnu dvě místnosti u bytového domu. Vzhledem k tomu, že v současné době máme již téměř 90 členů,
tak to nebylo dostačující místo pro činnost naší „dužiny“,
jak v Duze říkáme oddílům. Pro nás je nová klubovna veliká
věc, která nám umožní výrazně zkvalitnit naši činnost.
Všichni se z ní radujeme a jsme velice vděční městu a jeho
představitelům, že se pro tento projekt nadchli a dotáhli
ho do úspěšného konce. Stěhování do nových prostor
Vodárny nám otevřelo úplně nové možnosti. V klubovně
máme, mimo jiné, kvalitní dílnu, velkou kuchyni i sál s digitální technikou. To jsme doposud vždy museli komplikovaně řešit v externích a špatně dostupných prostorách.
Díky rozsáhlému zázemí budeme moci častěji pořádat akce
pro děti, a to i přes noc. Například oblíbené stmelovací
akce s přespáním se mohou odehrávat přímo v naší nové
klubovně a během týdne zvládneme více schůzek pro více
dětí, protože se mohou konat i souběžně.
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Slavnostní otevření zrekonstruované Vodárny 27. 4. 2019,
zleva Lucie Zlesáková & Kateřina Jamborová – Duha Alternativní
zóna a Petr Bednář & Václav Černík – Junák – český skaut,
přístav Racek Žďár nad Sázavou, z. s.

Václav Černík (VČ): Náš přístav Racek sídlil ve Vodárně
už před její rekonstrukcí. Vzhledem ke stáří a původnímu
účelu byla budova nejen ve velmi špatném technickém
stavu, ale ani nesplňovala to, co jsme od klubovny
potřebovali. Pro nás je přínos hlavně v získaném
prostoru díky novým místnostem včetně vybavené dílny.
A samozřejmě také v tom, že se můžeme na budovu
spolehnout, že nám třeba nebude pršet na hlavu.
Co si můžeme pod pojmem neformální vzdělávání
představit?
LZ: Neformální vzdělávání se vyznačuje se především
tím, že se odehrává mimo školu a ve volném čase dětí.
Smyslem činnosti v organizacích, jako je Junák nebo Duha,
je odtrhnout děti od mobilů, tabletů, počítačů a vytvořit
jim podmínky, aby mohly prožít dobrodružné dětství, na
které budou v dospělosti rády vzpomínat. Přitom se naučí
mnoho užitečných dovedností.
V neposlední řadě se snažíme vést je k samostatnosti
a zodpovědnosti.
V rámci projektu na Vodárně bude kromě naší hlavní
činnosti probíhat také spolupráce se školami, pro které
chceme vytvářet různé workshopy, které budou rozvíjet
přírodovědné a řemeslné schopnosti dětí.
Klubovna Duhy AZ přivítala první návštěvníky

naše téma
Budete moct díky nově zrekonstruované Vodárně rozšířit
svoji dobrovolnickou činnost?
VČ: Určitě nám v tom zrekonstruovaná budova dává nové
možnosti. Aktuálně ale trochu narážíme na nedostatečnou
kapacitu vedoucích, kteří po střední škole odchází do
velkých měst za studiem nebo prací, takže velký nábor
neplánujeme.
LZ: U nás přijímáme nové členy během celého roku
a nová klubovna, a hlavně její úžasné zázemí nám určitě
umožní naši dobrovolnickou činnost rozšířit. Vedoucí si
vychováváme především z vlastních řad a určité personální
rezervy mezi námi dobrovolníky na to ještě máme.
Od studie k realizaci stačily pouhé dva roky. Dílo se vydařilo!

Nová klubovna je opravdovým přístavem; Sázava jí teče za zády
a vpusť do bývalé vodárny slouží jako molo

Jak bude nová Vodárna využita pro dobrovolnickou
činnost?
LZ: My – Duha i skauti – máme každý svoje vlastní prostory
jak pro činnost, tak pro skladování materiálu. Navíc obě
dvě organizace využívají část Vodárny společně. Kromě
zázemí pro nás bude Vodárna sloužit i pro další organizace,
které pracují s dětmi a mládeží. Budou se zde konat již
zmíněné workshopy v rámci neformálního vzdělávání.
Dokonce je možné si pro různé přednášky, školení,
tréninky a podobné akce pronajmout náš multifunkční sál.
Pokud město, popřípadě kdokoliv jiný, bude pořádat ve
Žďáře na Farských humnech nějakou akci pro děti, může
využít i naše prostory. Určitě poskytnou kvalitní zázemí jak
organizátorům, tak i účastníkům těchto akcí.

Jakou roli při rekonstrukci hráli skauti a Duha?
VČ: Již několik let jsme cítili potřebu s budovou něco
dělat, takže jsme hledali různé možnosti, jak rekonstrukci
financovat. Někdy v roce 2016 jsem narazil na článek
o možnostech dotací z Evropské unie. Chytli jsme se toho,
a tím se vlastně všechno rozjelo. Spolu s jedním skautským
fundraiserem a městem jsme začali podnikat první
formální kroky na dlouhé cestě k získání finančních dotací.
Dál už pak hrálo klíčovou roli město. Samozřejmě jsme
s ním v průběhu přípravy žádosti i při tvorbě projektu byli
neustále v kontaktu. I pro něj bylo důležité, aby budova
dobře sloužila svým budoucím uživatelům. Společně
s duháky jsme se podíleli na přípravě specifikací členění
vnitřních i venkovních prostorů a na výběru nábytku
i dalšího vybavení, které budeme potřebovat pro naši
činnost.
Dalo by se říct, že jediné, co po rekonstrukci zůstalo na
svém místě, jsou obvodové zdi. Zvenku došlo ke kompletní
obnově fasády i střechy i k výměně a změně velikosti
oken a dveří. Před Vodárnou bylo vybudováno několik
nových parkovacích míst pro veřejnost. Přízemí původně
tvořila jen jediná veliká místnost, která na výšku sahala až
pod střechu. Z ní se udělala dvě patra, kde vespod vznikl
multifunkční sál a nahoře čtyři nové místnosti.
Upraveny byly i další prostory – v přízemí vznikla velká
vzdělávací místnost, která si zachovala svůj tradiční
industriální vzhled a sklad. V obou patrech byly
vybudovány nové sociálky, dokonce i se sprchovým
koutem. Celá přestavba byla vyprojektována jako
bezbariérová.

Jakub Axman & Radan Kukal
foto Město Žďár nad Sázavou
Vodárna kdysi a dnes
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například na Plzeňsku, kde se jeho
udělování ve spolupráci s Pionýrem
chopil přímo Plzeňský kraj a vyznamenal jím řadu dobrovolníků.
72 hodin – Úklid Kopřivnice a okolí
Pionýrská skupina Kopřivnice se v pátek 11. 10. vrhla na úklid nejen klubovny, ale i čištění lesa v části za městem
na Pasekách od odpadků. V sobotu
jsme strávili krásný den úklidem příkopů kolem cesty z Kopřivnice na Paseky.
Božena Klimecká

Dobrovolnictví
v Pionýru
Dobrovolnictví v Pionýru je víc než
sbírání odpadků
Hned v úvodu je ale třeba říct, že pomáhat přírodě odstraňováním stop po
bezohledných lidech je činnost správná a potřebná, ostatně se jí věnuje
i mnoho pionýrských skupin a oddílů
– nejen v rámci projektu 72 hodin, ale
i dalších, jako Ukliďme Česko apod.
Slovo dobrovolnictví má ale mnoho
rovin.
Pojďme se proto podívat na pár příkladů toho, jak se pionýrům dařilo letos
při 72 hodinách, ale i na některé další
podoby dobrovolnictví v Pionýru.
Dobrovolníci až na dřeň
To, že činnost Pionýra zajišťují především dobrovolníci, ať už jde o oddílové
vedoucí, zdravotníky, hospodáře,
zásobovače… může někomu připadat vlastně jako normálka, i když se
bavíme o tisících lidí, z nichž někteří si
takto dobrovolně „odpracují“ zhruba
poloviční pracovní úvazek… Některým
to ale nestačí a zapojují se i do dalších
aktivit.
Dobrým příkladem je dárcovská iniciativa „Zdravá pionýrská krev“, která
spojuje dárce, kteří se třeba právě
odhodlávají k prvnímu odběru, s těmi,
kteří jich za sebou mají už desítky.
V posledních letech se záběr Zdravé
pionýrské krve rozšiřuje například i na
darování kostní dřeně…
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72 hodin holešovských pionýrů
Letos se vedoucí a členové Pionýské
skupiny Dr. M. Očadlíka zapojili do
úklidu klubovny a „Smetánek“. Celkem
se zapojilo 15 dobrovolníků, kteří
vyhrabali listí, očistili chodníky, přidali
k tomu také mytí oken a „generální“
úklid v klubovně. Všem patří velký dík
za jejich aktivní přístup!
Jarmila Vaclachová
Víc pro děti než pro sebe
Ocenění s tímto názvem vzniklo jako
součást projektu, který Pionýr připravil k Evropskému roku dobrovolnictví
(2011). Jeho myšlenka byla od začátku
taková, že má sloužit k oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží
– bez ohledu na příslušnost k organizaci. Velmi dobře se toto ocenění ujalo

Zahrajte dobrovolníkům
Jak si připomenout Mezinárodní den
dobrovolníků, který připadá každý rok
na 5. prosince? Pionýr nabízí odpověď:
Zahrajte dobrovolníkům! Jen si to
představte, jak dobrovolník, kterého
si vyberete (a nezáleží a tom, jestli jde
o vedoucího oddílu, ochránce přírody
nebo třeba dobrovolného hasiče),
jede například autem a najednou slyší
svoje jméno s poděkováním za všechnu dobrovolnou práci, kterou odvádí,
a k tomu mu ještě zahraje pěkná
písnička. Tohle chytí za srdce opravdu
každého – a přitom je to tak snadné…
72 hodin – Ravelin
V pátek 11. října likvidovali členové
Pionýrské skupiny Za Vodou v rámci
projektu 72 hodin náletové křoví na
Ravelinu XIV. Práce nám šla hezky od
ruky a určitě se sem ještě letos vrátíme a doděláme, co jsme nestihli. Díky
všem za dobře odvedenou práci!!!
Ivana Vejvodová
Výchova k dobrovolnictví
Těžko takové povídání uzavřít jinak,
Pionýr je koneckonců výchovná organizace a v mnoha dobrovolnických
aktivitách se výchovná rovina přímo
nabízí. Jde často o maličkosti, které
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rozhodují například
o tom, které děti
v určitém věku
z oddílů odcházejí
a které pokračují
jako instruktoři
a vedoucí. V tomto
směru určitě pomáhá, že už i nejmladší děti se mohou přiměřeným
způsobem podílet na tvorbě programu

oddílu. Důležitou roli nepochybně hrají
i nárazové aktivity jako 72 hodin. Péče
o životní prostředí a pomoc ostatním
lidem u dětí posiluje vnímání okolního
světa a spoluzodpovědnost za něj. Pionýr je také už od roku 2007 partnerem
sbírky Český den proti rakovině a od
té doby už pro Ligu proti rakovině naši
dobrovolníci získali přes 17 milionů
korun! A velká část z nich jsou každý

rok děti. Na vlastní kůži poznávají pocit
z pomoci, často se setkávají s lidmi,
kteří mají s rakovinou osobní zkušenosti. Někdy jsou to jistě těžké zážitky,
ale o to silnější. Někoho možná odradí,
někoho ale motivují a připoutají k dobrovolnictví na celý život.
zpracoval Jakub Kořínek
Pionýr
foto archiv Pionýra

Restart
deskovek
Pokaždé, když přihlašujeme naši Pionýrskou skupinu Za
Vodou do celostátního projektu 72 hodin, pokoušíme
se vymyslet něco velmi originálního, co by děti i vedoucí
maximálně obohatilo a někam posunulo. Nejinak tomu
bylo i letos…
Nápad vznikl před několika týdny, kdy jsme uklízeli klubovnu před začátkem nového školního roku. Poslední dobou
se nám zde nashromáždilo větší množství her, které jsme
již ale nehráli. A tak vznikl nápad darovat hry někomu
potřebnému. Po poradě s vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví z MÚ v Jaroměři, naší dobrou známou, bylo
jasno. Oslovili jsme zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které se nachází v ozdravovně Les Království,
a nabídli jsme se, že jim hry nejenom přivezeme a předáme, ale že si s jejich dětmi také pohrajeme, hry je naučíme
a navíc pro ně připravíme další program.

se na dvě skupinky, jedna zůstala u dětí předškolního věku,
které byly velmi kontaktní, a druhá šla za dětmi školními.
Učili jsme je pravidla dovezených deskových her, učili jsme
je uzlovat, zkoušeli jsme psychomotorický padák a nakonec jsme vyrazili na venkovní hřiště.
Tam jsme si všichni dohromady zahráli liščí ocásky a běhací
„Člověče, nezlob se!“. Vyhrazený čas neskutečně rychle
utekl a ještě dlouho potom nás hřál v dlaních dotek malých dětských ruček, které se nechtěly jen tak pustit, a na
prsou jsme cítili nespočetná objetí. Bylo to silné, dojemné
a neskutečně smutné. Ale jedno je jisté: MĚLO TO SMYSL!
Cestou zpátky nás autobus vysadil před dvorskou zoo a my
jsme zbytek dne strávili mezi jejími obyvateli. Určitě to
nebyla naše poslední návštěva ozdravovny, to víme jistě.
Díky všem, kteří se zúčastnili a kteří neváhali pomoci, obejmout, rozesmát…
text a foto Ivana Vejvodová
Pionýrská skupina Za Vodou

Slovo dalo slovo – a my jsme v sobotu 12. října ráno čekali
na josefovském náměstí na objednaný autobus. Sešlo se
nás 24 dětí a vedoucích. Počasí bylo přímo pohádkové
a za necelou půlhodinu jsme již vystupovali před branami
ozdravovny. Věděli jsme, že se zde nacházejí děti, o které
se rodiče nestarají – nemohou nebo prostě neumí starat –
ale ve skutečnosti jsme nikdo nevěděli, co nás uvnitř čeká.
Po příchodu jsme se trošku oťukávali, ale za chvilku již
nebyla znát nervozita ani na jedné straně. Rozdělili jsme
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počtu se zapojují nejen školy, ale
i dětské organizace.
Mladí hasiči hojně sázeli a čistili své
okolí, třeba studánky a potok
Mladí hasiči z SDH Chroboly čistili
a upravovali okolí studánky nedaleko
obce Záhoří. Na dřevěné posezení
přidělali i dvě krmítka pro ptactvo.
Dobrovolníci z SDH Račice nad Trotinou uklízeli starou jabloňovou alej
podél cesty na Rodov. „Děti spolu
s rodiči prořezávali křoví, kontrolovali
stav stromů a ořezávali je,“ upřesňuje
vedoucí oddílu Libor Machek.
Nadšenci z SDH Tvrzice společnými silami vyčistili koryto Tvrzického potoka,
křovinořezem vysekali zarostlá místa
a vyráběli hmyzí hotely.
Mladí hasiči z SDH Koloveč uklízeli
a upravovali studánku U Křížku a jejího

72 hodin poosmé
Akce 72 hodin, to jsou tři dny, kdy
mladí lidé dají své srdce do projektů
na pomoc druhým
Největší dobrovolnická akce pro děti
a mládež v ČR – 72 hodin – se letos konala již poosmé a zúčastnilo se jí přes
30 000 dobrovolníků. To už je pěkná
kupa dobrých srdcí! Nadšenci své síly
rozložili do 598 projektů.
Akce nabízí dětem možnost vymyslet
si vlastní, pěkný projekt, který pomůže
přírodě, lidem nebo jejich okolí.
„Z nějakého důvodu nedokážeme

12

věřit, že pomáhat druhým může být
i něco jiného než neradostná povinnost. Vědecká zjištění přitom ukazují,
že poskytovat podporu často přináší
člověku ještě větší pocit spokojenosti,
než ji dostávat,“ vysvětluje věhlasný
americký psychiatr Bruce Perry.
Akce 72 hodin je ideální impulz pro
děti a mládež k tomu zakusit pocit
spokojenosti z prospěchu svému okolí.
Přesvědčují nás o tom ti, kteří se již
osmým rokem do této akce zapojují
a činí z ní největší dobrovolnický projekt pro děti a mládeže v ČR. V hojném

blízkého okolí. „Vloni tam voda ještě
byla, letos tam už je jen mokré bahno.
Místo bylo velmi zarostlé. Ani křížek
nad studánkou jsme na první pohled
neviděli, natož studánku. Zjistili jsme,
že studánka je suchá, ale nám to
odhodlání nevzalo. Pustili jsme se do
úklidu – vystříhali větve, vykopli suché
nálety, shrabali suché listí. Otevřel se
nám krásný pohled na křížek a starobylý akát. Vybrali jsme ze studánky
nánosy země, vybrali jsme i kameny,
které dno tvoří, očistili je a vrátili na
místo. Kluci stloukli pěkný přístřešek,
aby do studánky nepadalo listí. Na
stříšku jsme napsali vzkaz, že byla
vyčištěna v rámci projektu 72 hodin,
a že práci odvedli mladí hasiči z Kolovče. Každý připojil své jméno. Místo je
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nyní opravdu krásné. Děti se rozhodly,
že nad studánkou převezmou patronát
a budou se o ni starat. Práce nás moc
těšila a výsledek byl báječný,“ popisuje
Kateřina Němečková.
Kolektiv mladých hasičů Plavsko se zaměřil na obnovu několika zanesených,
zchátralých studánek v okolí. „Podařilo
se nám opravit, vyčistit a zachránit dvě
studánky. Jedna byla sice téměř bez
vody, ale věříme, že se do ní voda zase
vrátí,“ říká Jakub Hubinger.
Mladí hasiči z Libice nad Doubravou
letos sázeli nové stromky a pomohli
obnovit les. „Měli jsme z toho dobrý
pocit. Bylo za námi vidět kus práce,“
říká Jitka Rutschová.
Sbor dobrovolných hasičů Druztová pod vedením Emílie Mundlové
pomáhal na zámku Kynžvart s úklidem
zámeckého parku a přilehlého okolí.

Olomouc vysadili na místě zasaženém
kůrovcovou kalamitou sazenice budoucího smíšeného lesa.
Pionýrská skupina Kamarád Jihlava
uklidila naučnou stezku Čeřínek po
letním období.
Pionýrská skupina Hrádek u Rokycan
pomohla váženě zraněné Natálce
a jejím rodičům. „Zástupci pionýrských
oddílů Mraveniště, Dráčata a Liščata
vyráběli suvenýry, které prodávali při
charitativní akci. Byly to přívěsky na
krk, obrázky na kamenech, záložky
a knoflíky štěstí. Natálka se zúčastnila
na konci prázdnin příměstského tábo-

Pionýři pomáhali přírodě i vážně
popálené Natálce
Pionýři v Hostýnkách ve spolupráci s Arcibiskupskými lesy a statky
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska: 45 projektů
Pionýr: 22 projektů
Asociace turistických oddílů mládeže ČR: 16 projektů
Junák – český skaut: 14 projektů
RADAMOK: 6 projektů
RADAMBUK: 5 projektů
Český svaz chovatelů: 4 projekty
Hnutí Brontosaurus: 3 projekty
Plzeňská krajská rada dětí a mládeže: 3 projekty
Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy: 2 projekty
Česká tábornická unie: 1 projekt
Duha: 1 projekt
Rada dětí a mládeže kraje Vysočina: 1 projekt
Liga lesní moudrosti: 1 projekt

ra v Rokycanech, kde došlo nedopatřením k jejímu popálení na velké části
těla a hlavně v obličeji. Do začátku
října trávila čas v nemocnici, kde
absolvovala řadu operací. Prodej byl za
symbolické ceny, ale přesto se vybralo
2950 Kč, částka byla zaslána Natálce na
její konto. Všichni zúčastnění podpořili myšlenku dobrovolnictví a splnili
pionýrské ideály Pomoc, Přátelství
a Překonání,“ popisuje koordinátorka
akce Vlasta Vasková.
49. pionýrská skupina Kočovníci se
zapojila do péče o přírodu v chráněném území Divoká Šárka. „Vyřezávali
jsme akáty, které jinak zarůstají vzácné
skalní stepi a vřesoviště. Díky parádnímu počasí a hojné účasti nám šla
práce rychle od ruky a zvládli jsme
také vyčistit okolí od odpadků,“ říká
Marcel Šíp.
Tomíci pomáhali přírodě, zvířátkům
a nezapomněli ani na „staříky“
Kupříkladu TOM 1018 Magneti Děčín
uklízeli v zoo a připravili expozice vodního ptactva na zimu.
Jirkovští tomíci – TOM 1918 Stopaři
stavěli ptačí budky. „Vyrobili jsme
během víkendu tři ptačí budky různých rozměrů pro různé druhy ptáků.
Máme v klubovně budku pro sýkorky,
špačka nebo strakapouda a také pro
kavku,“ upřesňuje oddílový vedoucí Jiří
Černý.
Oddíl TOM 20205 Tam Tam zachraňoval zámeckou tvrz Stránecká Zhoř.
„Díky akci 72 hodin náš oddíl na
pomáhal na Stránecké Zhoři už v roce
2017. I přes nízký věk účastníků byli ze
spolupráce nadšení jak kastelán Zhoře,
tak sami účastníci a s velkým nadšením se rozhodli, že letos chtějí pomoci
znovu v nekončícím úsilí vtisknout
zámku jeho původní vzhled. Rozsah
prací nachystaných na náš příjezd je
opravdu široký. Od odborných zásahů
truhlářů a zedníků až po práce pro
naše nejmenší členy, kteří, nosíce jako
mravenečci cihličku po cihličce, dokázali v minulém ročníku svou aktivitou
překvapit kastelána. Nedílnou součástí
bude opět historická krmě připravovaná v místní zrekonstruované černé
kuchyni, dobové hry a prohlídka zámku s kastelánem,“ přibližuje pomoc na
tvrzi Irena Kratochvílová z TOM 20205
Tam Tam.
TOM 19197 DAKOTI z Asociace turistických oddílů mládeže se vydali na
státní hrad Grabštejn a pomáhali tam
se vším, co bylo potřeba.
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Jiný skautský projekt šířil dobro
formou obálek s milými vzkazy na
veřejných místech. „Jednalo se o ručně vyrobené obálky se vzkazem pro
lepší den, náladu nebo jen pro letmé
pousmání. Ten, kdo obálku otevřel,
byl povolán ji umístit na jiné zajímavé
místo, a tím udělat radost zase někomu jinému. Tak se šířila radost, smích,
přátelství, porozumění, dobrá nálada,“
říká autorka projektu Nela Franková.

TOM 1007 CHIPPEWA vyrazil s písničkou a hrou do domova důchodců
v Nových Zákupech. „Babičky a dědečkové nás upřímně přivítali, bylo vidět,
že se snad i těší. Hodinu jsme si s nimi
zpívali, povídali, některé děti hrály na
pokojích karty. Určitě se sem budeme vracet,“ přibližuje projekt Zdeněk
Šmída.

Skauti pro dobro…
Skauti z Prahy například pomáhali na
farmě Aster Huculským koníkům –
věnovali se sbírání jablek, hrabání listí,
čištění koní, úklidu dvora, okolí altánku, odbahnění příjezdové cesty.
Skautský oddíl z Českých Budějovic
pomáhal v rámci výpravy v Jindřichohradecké charitě.

I další organizace dětí a mládeže, které
se letos zúčastnily akce 72 hodin,
pomáhaly převážně přírodě a zvelebovaly své okolí. Nezapomínaly ani na
pomoc druhým.
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje
RADAMBUK přichystala opět „Indiánské odpoledne“ pro děti z Dětského
diagnostického ústavu v Homolicích
a Střediska výchovné péče v Českých
Budějovicích.
Spolek POSEJDON z Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje uklízel
u nástupního místa ve Věřňovicích.
„Odpracovali jsme dnes společně 24
dobrohodin,“ hlásí koordinátor Roman
Štolfa.
V rámci celé akce 72 hodin těch odpracovaných „dobrohodin“ byly ovšem
tisíce! Všem za to velice děkujeme.
Soňa Polak
Česká rada dětí a mládeže
fotografie v článku byly pořízeny
v průběhu akce 72 hodin 2019:
Mladí hasiči SDH Pavlov,
49. Pionýrská skupina Kočovníci Praha,
TOM Dakoti Česká Lípa,
Posejdon Věřňovice,
TOM Stopaři Jirkov
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72 hodin
v Zadaru
Chorvatská katolická církev se studenty tamní fakulty letos uskutečnila 4. ročník akce 72 hodin bez kompromisu.
Jsme tu
V Zadaru na nás má čekat chlapec v adidasovém oblečení. Najdeme se? Když jsme po třináctihodinové cestě
vystoupili z autobusu, ozvalo se za našimi zády: „You are
from Czech Republic?“ „Yes!“ Obavy jsou pryč: on si našel
nás. Pomohl nám s věcmi k jeho autu. Velká zavazadla do
kufru, menší batohy spolujezdci na klín a čtyři lidi dozadu.
Zvláštní styl cestování. Při průjezdu městem jsme zastavili
na červenou přímo u pána ve svítivé vestě. Ano, policista.
Naše pohledy byly k nezaplacení. Pán-policista se na nás
do auta mile usmál a zamával. Po krátké cestě jsme dorazili
do historického centra Zadaru, kde na nás čekal už celý
tým organizátorů. Po krátkém seznámení jsme se ubytovali
v katolickém semináři.

Náš oficiální program byl zahájen mší svatou, na niž jsme
byli pozváni. Následoval meeting, při němž se dobrovolníci
rozdělili do skupin. Řekli jsme si, co nás bude čekat nazítří,
rozloučili se a šli dospat náročnou cestu autobusem.
První pracovní den
Ráno jsme se sešli s dalšími 15 dobrovolníky na autobusovém nádraží. Odtud jsme vyrazili do nedalekého hendikepového centra. Tam už hrála hudba a všude byl slyšet
smích. Nastalo krátké seznámení, a rychle do práce. Ondra
okopával záhony okolo stromku a zbytek party se dal do
uklízení zahradního domku. Když se všechno vynosilo,
roztřídilo do boxů a vytřel se celý domek, nastala pauza na
oběd. Místní motorkářský gang všechny pozval na grilová-

ní. Jeden z dobrovolníků vyndal kytaru a zpívalo se. Bylo to
dojemné. Po obědové pauze nám nabídli smočit naše teplem rozpálené nohy na soukromé malé pláži uzpůsobené
pro přístup s invalidním vozíkem. Zbývalo uklidit poslední
zbytky. Všichni jsme se vydali na autobusovou zastávku,
kde jsme si čekání krátili zpěvem a tancem. Osádky projíždějících aut na nás mávaly, troubily a usmívaly se…
Psí útulek
Co nás čeká? Odnosit staré boudy, navozit novou podestýlku v podobě drobných kamínků a nanosit nové boudy.
U některých pejsků to bylo lehké, báli se, a tak byli zalezlí
v koutě, ale jiní byli živější. Pejsky jsme museli rozptylovat
a držet, aby neutekli nebo se nepletli pod nohama. Překvapila nás velikost útulku. Bylo tam kolem 80 krásných pejsků
a spousta roztomilých štěňátek. Odpoledne jsme relaxovali
poznáváním dalších zákoutí města. Večer jsme se s ostatními dobrovolníky a organizátory sešil v semináři, kde jsme si
vyprávěli zážitky z obou dnů a společně se navečeřeli. Pak
už následovala zábava s kytarou a tancem.
Poslední den
Ráno bylo volné, tak jsme se vydali nakoupit pár drobností na památku. V poledne jsme byli opět pozváni na mši
svatou. Po ukončení honem na oběd a na naši poslední
společnou akci. Odehráli jsme turnaj v míčových sportech
v místním dětském domově. Tam jsme si vyslechli pár
příběhů, z kterých nám běhal mráz po zádech. Všichni byli
patřičně odměněni zlatou medailí a pak už následovalo
jen dlouhé a dojemné loučení a čekání na dlouhou cestu
domů. Autobus nám jel až po půlnoci, tak jsme se rozhodli,
že si poslední chvilky užijeme u nočního moře. A teď už
opravdu domů.
Co nám to dalo?
Celý tento pobyt nám dal spoustu nových přátel. Pozitivní
pohled na svět. Nespočet zkušeností. Porovnání projektů:
jak to chodí v jiné zemi. Donutilo nás to všechny zamyslet
se nad tím, jak je důležitá pomoc lidem okolo nás.
Proč pomáháme? PROTOŽE CHCEME!
Marie Krátká
Domov mládeže Jitřenka, Střední odborné učiliště
společného stravování Poděbrady
foto Roman Bunda a Ondřej Trávníček
(redakčně kráceno)
Projekt byl realizován s podporou Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.
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Evropská
unie
a dobrovolnictví
Jakou hodnotu má dobrovolnictví? A jak ho podporuje
EU?
Dobrovolnictví pomáhá společnosti a rozvíjí samotné
dobrovolníky. A jeho přínos lze i změřit! Evropská unie teď
dává šanci každému, aby zkusil dobrovolničit i v zahraničí.
Hodnota dobrovolníků není v tom, že by byli bezcenní, ale
protože je nelze dostatečně docenit. To mi kdysi řekla jedna irská kamarádka a já si na to často vzpomínám. Přínos
dobrovolnictví se totiž špatně měří v číslech, ale jde to.
Výsledky ukazují, že je ohromný.
Každý z vás nějakého dobrovolníka zná, pokud není
dobrovolníkem sám. Odhaduje se, že jich je mezi námi ve
společnosti téměř pětina. Stmelují společenství, pracují s dětmi a mladými lidmi, hasí požáry, chrání přírodu,
pomáhají v sociální oblasti. Bez dobrovolníků bychom se
dnes neobešli. Někdy si říkám, že bychom to nejlépe poznali, kdyby na den přestali dobrovolničit. Taková „stávka
dobrovolníků“ by nás citelně zasáhla. Ale netřeba se bát:
tím, co dobrovolníky žene kupředu, je silný altruismus
a pocit zodpovědnosti za svět kolem nás.
Znám to už 29 let osobně ze svého skautského okolí.
A později i z ostatních sdružení dětí a mládeže. Organizací,
které se u nás prvořadě zabývají výchovou a vzděláváním
dětí a mládeže a současně mají větší než zcela místní dosah, je u nás kolem 650. Jejich reprezentativní platformou,
sdružující stovku těch nejzásadnějších, je Česká rada dětí
a mládeže, které jsem měl tu čest pár let předsedat.
Co vše tedy dobrovolná práce s dětmi a mládeží společnosti přináší?
Pokud bychom začali materiálně, poskytují organizace dětí
a mládeže rodičům „hlídání“ jejich potomků ve volném
čase, a to navíc v bezpečném prostředí dobré „party“
vrstevníků. To je však jen „vulgární“ základ. Aktivity během
tohoto času mají totiž výrazný výchovný a vzdělávací
potenciál.
Toto „neformální vzdělávání“, doplňující formální vzdělávání ve škole, je dobrovolné, záměrné, logicky strukturované, umožňuje učení se praktickou činností v prostředí
vrstevníků za podpory dospělých. Děti a mladí lidé si při
něm vyzkouší praktickou aplikaci poznatků naučených ve
škole. Učí se ze zkušenosti, mohou dělat chyby, aniž by se
báli postihu, protože i to je důležitou součástí učení. Mladí
lidé získávají cenné „měkké kompetence“, tolik potřebné
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v dnešním světě, týkající se zejména tvořivosti, týmové
spolupráce, řešení problémů, jazykových dovedností, multikulturního povědomí, empatie a smyslu pro vlastní iniciativu a zodpovědnost. Nezřídka pro ně mimoškolní činnost
vyústí k nasměrování budoucího profesního rozvoje.
Mimoškolní aktivity v organizacích dětí a mládeže nabízejí
alternativu pasivnímu a konzumnímu způsobu života,
udržují zdravý životní styl prostřednictvím pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu – ať již na víkendových akcích či
letních (a mnohdy i zimních) táborech a dalších aktivitách
v přírodě.
Prostředí organizací dětí a mládeže přispívá k vytváření
sociálních vazeb, socializaci jedince do společnosti
Kromě „měkkých kompetencí“ získávají mladí lidé i kompetence odborné, a pokud vytrvají déle i jako dobrovolníci,
mohou je rozvinout do takové úrovně, že získají kvalifikace
srovnatelné s výsledky formálního středoškolského či vysokoškolského vzdělávání. Přinášejí tedy přidanou hodnotu
pro zaměstnavatele.
Tyto aktivity přispívají k prevenci kriminality, představují
výraznou protialkoholní a jinou primární protidrogovou
prevenci, a tedy šetří prostředky, které by bylo nutné vynaložit na řešení zmíněných problémů.
Dokážeme určit finanční přínos dobrovolnictví?
Před pár lety jsme v České radě dětí a mládeže v rámci
projektu SAFE sledovali, kolik dobrovolníci s dětmi a mládeží vykonají dobrovolné práce, a spočtené hodnoty dle
jejich charakteru přepočítali na to, kolik by jejich práce
stála peněz, kdyby je stát nebo rodiče museli zaplatit. Na
jednoho dospělého to dělá od 38 do 48 tis. Kč ročně. Je to
ta částka výdělku, které se dobrovolník každoročně vzdává,
aby se mohl věnovat dětem a mládeži. Například skauti –
jejich dobrovolní vedoucí a další pomocníci – ušetří ročně
veřejným rozpočtům více než miliardu korun. Organizace
dětí a mládeže tedy nejsou jen pasivními příjemci dotací
a grantů, ale také samy tyto prostředky vytvářejí ve formě
úspor – aktivní dospělí členové tímto způsobem darují
společnosti každoročně stovky milionů korun.
Mezinárodní dobrovolnictví obohacuje společnost i dobrovolníky samotné
Ještě jeden důležitý aspekt dobrovolnictví bych chtěl zmínit – jsou jím mezinárodní příležitosti. Evropské unie dlouhodobě podporuje nejen studium v zahraničí (tolik známý
Erasmus), ale i přeshraniční dobrovolnictví. Dříve tomu
tak bylo prostřednictvím Evropské dobrovolné služby, od
loňského roku pak začal na podnět předsedy Evropské komise Jean-Claude Junckera fungovat daleko ambicióznější
projekt Evropského sboru solidarity, otevřený daleko více
mladým lidem. Ti mohou vyrazit na několik měsíců až rok
do jiné země a pomáhat tam v mnoha oblastech – nejen
při práci s mládeží, ale i na ochraně památek, přírody, při
úklidu po živelních katastrofách apod. Anebo mohou uspořádat takový projekt doma.
Jako zástupce českého neziskového sektoru v Evropském
hospodářském a sociálním výboru, který v Bruselu občas
radí hlavním evropským institucím, jsem se ustavováním
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Evropského sboru solidarity po dva roky hodně zabýval.
Oporou v Evropském parlamentu mi byla europoslankyně
Michaela Šojdrová, která problematice také rozumí díky
osobní zkušenosti. Troufám si tvrdit, že do výsledku jsme
oba dobře obtiskli českou zkušenost a potřeby. Evropský
sbor solidarity byl sice zpočátku šitý horkou jehlou, ale
během dlouhých jednání se mu podařilo dávat praktickou
podobu, aby skutečně sloužil potřebám mladých lidí v celé
Evropské unii (a dokonce i mimo ni).
Osobně si totiž myslím, že možnost vyrazit na zkušenou
do světa by měl mít každý mladý člověk a že to každému
našemu dobrovolníkovi může jen prospět. Otevřou se mu/
jí obzory, načerpá inspiraci, naváže přátelství na celý život.
Nebo naopak možnost přijmout na pár měsíců dobro-

72 hodin
v Sázavském
klášteře

volníka ze zahraničí u nás obohatí nejen daný spolek, ale
i bezprostřední okolí, komunitu lidí v obci, protože osobně
poznají někoho „odjinud“. V tom je velká přidaná hodnota soužití v jedné Evropské unii – uvědomíme si, že jsme
součástí většího celku, kde si lidé mohou dobře rozumět.
Protože Evropskou unii netvoří jen smlouvy a společná pravidla, ale hlavně vztahy mezi lidmi. A ty lze prostřednictvím
mezinárodního dobrovolnictví pěstovat nejlépe.
Pavel Trantina
psáno pro Katolický týdeník, mírně upraveno
Autor je mj. zástupcem českého neziskového sektoru
v Evropském hospodářském a sociálním výboru, prvním
předsedou Evropské aliance pro dobrovolnictví
a bývalým předsedou České rady dětí a mládeže

ších pamětihodnostech našeho hlavního města. Zahraničním hostům bychom chtěli poděkovat za jejich pomoc i za
společně strávený čas, hodně nás to spolu bavilo!
Marek Krajči, zahraniční sekretář ČRDM
foto Marek Krajči a Jiří Gurecký
Projekt byl realizován s podporou Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.

Zahraniční dobrovolníci na 72 hodin v ČR
Během letošního projektu 72 hodin jsme opět zorganizovali výměnu mladých dobrovolníků se zahraničními
partnery z Maďarska, Chorvatska a Bosny a Hercegoviny.
Dorazilo k nám jich celkem 14. Nejprve maďarské účastníce v Centru pro integraci dětí a mládeže v pražském
Karlíně pomáhaly s přípravou materiálů ke hraní pro děti
na místní akci „Good fest“. Následně jsme se s nimi i jejich
chorvatskými, bosenskými a českými kolegyněmi a kolegy
vydali do Sázavského kláštera, kde jsme se po další dva
dny věnovali úklidu klášterní zahrady a parku. Ten jsme
kompletně vyčistili od napadaného listí, což ocenila nejen
správa kláštera, ale i jeho návštěvníci, kterých tam krásné
víkendové počasí přilákalo hojný počet. Odměnou dobrovolníkům byla speciální prohlídka kláštera přímo od paní
kastelánky i pozdější společná procházka po nejvýznamněj-
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z črdm

Česká rada dětí a mládeže
u příležitosti 17. listopadu 2019 a 30. výročí Sametové revoluce
děkuje všem,
kteří se podíleli na vytvoření svobodných a demokratických možností,
příznivých pro vznik či obnovení nezávislých organizací dětí a mladých lidí.
Vzpomínáme i na ty, kteří tady dnes s námi už nemohou být.
Děkujeme dobrovolníkům, kteří věnují svůj čas ve prospěch dětí a mladých lidí.
Organizují pravidelné schůzky, víkendové aktivity,
zimní i letní tábory, soustředění i jiné podobné akce.
Děkujeme i těm, co pracují s neorganizovanými dětmi.
Snaží se v nich vzbudit zájem o dění kolem sebe, podpořit úctu k sobě i okolí.

Mileniálové
a práce
Peníze za práci chtějí i mileniálové –
avokádová revoluce se na pracovním
trhu nekoná
Mileniálové jsou skupinou mladých
lidí ve věku 19–35 let, kteří dosáhli
dospělosti po přelomu tisíciletí. Jak se
ale ukazuje, nejedná se o homogenní
skupinu lidí, naopak jsou mezi nimi
velké rozdíly – v názorech, postojích
i životním stylu. Současná individualizovaná společnost nabízí spoustu
možností trávení volného času a hledání vlastní životní cesty.
Mileniálové mají také bohatší možnosti volby kariérní cesty a způsobů,
jak se prosadit oproti předchozí
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generaci. Patrný je zde vliv přechodu
k demokracii a otevření hranic, které
společně přispívají k větší liberalizaci
společnosti a možnostem rozhodování.
Česká rada dětí a mládeže se v rámci
reprezentativního šetření o životním
stylu mladých lidí od 16 do 30 let
zaměřila na zaměstnanost a pracovní
preference mezi mladými lidmi. Šetření bylo realizováno v rámci studie
KANTAR Lifestyle 2018.
Pozornost byla v šetření věnována
i tomu, v jakém sektoru mladí pracují,
co je pro ně v práci důležité a jaké
obavy a naděje jim začínající kariéra
přináší.

Následující graf se věnuje atraktivnosti zaměstnaneckých benefitů mezi
mladými lidmi. Nejčastěji uváděnou
položkou je flexibilní pracovní doba,
což přímo odráží charakter současné
společnosti zaměřené na individualizmus. Mladí nemají zájem o práci
na směny a raději si svůj denní režim
upravují podle sebe. Další hlavní položky jsou již tradiční stravenky nebo
služební auto.
Dle výsledků šetření je dále patrné,
že více než dvě třetiny studujících
zároveň pracují – obvykle na dohodu
o provedení práce. Po dokončení školy
má cca polovina studentů v plánu
jít do zaměstnání v České republice.
Zajímavým zjištěním je, že téměř
třetina studentů má po dokončení
studií v plánu odjet do zahraničí – za
dalším studiem, cestováním nebo za
prací. Dobrovolnické práci se chce
naopak věnovat pouze 1 % lidí – mezi
nimi převládají ti, kteří mají zkušenost
s členstvím v zájmových organizacích.
Vysokoškolsky vzdělaní lidé mají ob-

z črdm

N = 899
vykle menší obavy ze ztráty zaměstnání oproti lidem s výučním listem.
Zároveň je patrné, že vysokoškoláci
si na práci více váží nemateriálních
hodnot. Peníze pro ně nejsou na práci
to nejdůležitější, a stěžejní je pro ně
vnitřní naplnění z vlastní odvedené
práce. Vysokoškoláci chtějí rozmanitou, samostatnou práci a dobré vztahy
na pracovišti. Právě v tomto pojetí je
zřejmé horizontální členění v rámci
jedné věkové kategorie. Výše vzdělání má vliv na hodnotové orientace
v zaměstnání, což úzce souvisí právě
s mileniálstvím. Typické znaky mileniálů jsou více patrné mezi těmi,
kteří si výhody současné společnosti
a trhu práce mohou dovolit – svoboda
a možnost volby není samozřejmá
pro kohokoliv, a odráží se od určitého
životního standardu.

Článek vznikl v rámci projektu
Youthwiki – online encyklopedie
národních politik mládeže v Evropě,
podpořené programem Erasmus+.
Tématem analýz veřejných politik ve
vztahu k mladé generaci jsou i oblasti

zaměstnání, zaměstnanosti, podnikání
a přechody na trh práce.
Více online: https://eacea.ec.europa.
eu/national-policies/en/youthwiki
N = 1178

Přesto, že se mileniálové ve svých
postojích často liší, je nakonec pro
všechny mladé důležité, aby za svou
práci byli patřičně finančně ohodnoceni, a jejich osobní život pro ně bývá
na prvním místě. Tím se příliš neliší
ani od předchozích generací.
Nela Andresová
Analytické centrum ČRDM
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ze zahraničí
nechyběla ani bohatá kulturní vložka – zorganizovali jsme
procházku Prahou, začínající Novým světem na pražských
Hradčanech a končící staroměstským centrem, Židovským
městem, Pražskou tržnicí… Vydali jsme se i mimo Prahu, do
„Poděbrad“ – tedy spíš do indické restaurace – a Liberce
(nechyběl ani Ještěd) a ukázali Izraelcům Česko jinak.
Byl to opravdu intenzivní týden, plný sdílení pracovních
a kulturních zkušeností a povídání – byl vskutku obohacující.
Vilena Taraskina
Projekt je realizován s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Izraelci
v Praze i v Liberci
V týdnu 18.–24. 9. 2019 proběhla výměna mladých lidí
pracujících s dětmi a mládeží ČR–Izrael.
Byl to týden plný sdílení zkušeností, společného jídla a bohatého kulturního programu. Navštívili jsme dvě integrační
centra: InBáze, z.s. a ICP, o.p.s., kde jsme se dozvěděli, jak
se pracuje s dětmi a mládeží migrantů. Další den jsme byli
v Tamjdem, o.p.s. – organizaci, která pomáhá českým neziskovkám s manuální prací během tzv. víkendovek a workcampů s účastí dobrovolníků z celého světa. Izraelcům
jejich činnost přišla inovativní a skvělá, a tak třeba něco
z toho převezmou jako inspiraci do vlastní země. Poslední
navštívenou organizací byl Klub Pathfinder, kde jsme si užili
společný program s dětmi v angličtině. Na závěr jsme si
zahráli jejich oblíbenou hru „ovocný košík“, kterou prý hrají
pokaždé – bylo to velmi milé setkání. Jiné české organizace jsme bohužel nemohli navštívit, jelikož se začátkem
školního roku se programy teprve rozjíždějí. Na výměně
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IM-PROVE
do mobilu
Účast na každém dobrovolnickém projektu s sebou nese
výbornou příležitost pro seberozvoj a nabývání rozličných nových dovedností a znalostí.
A to ať už se jedná krátký víkendový workcamp v České
republice nebo několikaměsíční dobrovolnický výjezd v dalekém zahraničí. Jak ale tento osobní růst měřit, zaznamenat a plánovat? Jak může dobrovolník přesvědčit své okolí,
učitele či třeba potenciální zaměstnavatele na pohovoru,
že dobrovolnictvím nabyté dovednosti by určitě neměly
uniknout jejich pozornosti?
Takzvané „měkké dovednosti“ mohou být mnohdy těžko
uchopitelné, a právě proto v roce 2016 přišla organizace
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit s webovým nástrojem
IM-PROVE, který pomáhá dobrovolníkům gamifikační formou zaznamenávat dobrovolnické zkušenosti a přeložit je

do čísel a kvantitativně měřitelných kompetencí. Uživatel
prvně musí zaznamenat nastalé situace a ohodnotit, jak se
s nimi vypořádal. Systém poté automaticky spojí zadané
údaje s rozvíjenými kompetencemi. Nástroj disponuje též
funkcí plánování, kdy si uživatel může zvolit, jakých cílů by
rád dosáhl. Aplikace pak uživateli sama doporučí konkrétní
oblasti, na které by se měl zaměřit, aby těchto cílů dosáhl
co nejpříměji. Závěrečnou fází práce s aplikací je samotné
sdílení seberozvoje. Aplikace uživateli vytvoří přehledný
profil kompetencí, který je pak možné sdílet skrze sociální
sítě nebo třeba jako odkaz ve svém životopise.
Díky spolupráci s vývojářským studiem Inventi Labs prošel
nástroj IM-PROVE v roce 2019 značným vylepšením a původní webová verze byla doplněna o mobilní aplikaci na
zařízení s operačním systémem android a iOS, díky čemuž
se ještě více zjednodušilo zapisování nabytých zkušeností
ihned ještě během účasti na dobrovolnických projektech.
„Nyní se chceme zaměřit na propagaci IM-PROVE, aby si
našel v řadách dobrovolníků co nejvíce uživatelů. Aplikace
je lokalizována do čtyř jazyků – češtiny, angličtiny, francouzštiny a slovinštiny - takže v ní vidíme opravdu veliký
potenciál,“ prozrazuje plány do budoucnosti Lenka Kadeřábková, ředitelka INEX-SDA.
INEX-SDA
www.inexsda.cz
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knihovnička
Literární Kajuta
Můj život se zvířátky:
Jak nám docházela voda
Řeknu vám, je to radost, mít doma na
zahradě koně. Mám to štěstí, že se tak
každé ráno mohu potkat s celým obrovským stádem o síle dva a půl koně.
Dva velcí poníci, které by většina už
označila za koně, a jeden tak malý, že
jej můžeme počítat spíše jako půlku.
Největší je Eliška. Nádherná ryzka
huculka. Charakterní, pracovitá a přemýšlivá. Váží čtyři sta třicet kilo a je to
v podstatě krásně osvalená hubeňdoura.
Jelikož každá sranda něco stojí, tak
abych tohle stádo mohl doma mít,
musím každé ráno vstát a jít uklidit
všechny ty bobečky. Na večer totéž.
V zimě však nejde jen o bobečky. Ještě
je nutné dát koníkům seno a vodu…
S vodou je to trochu potíž. S vynálezem
automatické napáječky se skoro po celý
rok nemusím o vodu starat. S příchodem zimy se situace mění. Hrozí, že by
mráz napáječku rozbil. Vyndáme tedy
ze stodoly staré necky a doneseme je
ke koníkům. Dřevěné necky jsou velmi
praktické, protože v nich voda vydrží
nezamrzlá mnohem déle.
Přibližně každý druhý den na vozíku
vozím koníkům vodu. Je to pokaždé
téměř sedmdesát litrů. To je, jako byste

měli třicet pět dvoulitrových kokakol.
Nebo sto čtyřicet půllitrů nějakého
dobrého moku. Třeba malinovky.
Jednou za čas jsem musel takto navozit
vodu dvakrát po sobě. Je to dřina.
Jedno, jaké je počasí – jestli fouká nebo
sněží nebo mrzne.
Voda z necek sem tam trochu ukapává,
avšak nijak dramaticky. Jedno dovezení
vody stačí povětšinou na dva dny.
Jenže ke konci zimy jsem si najednou
všiml, že voda nějak dochází rychleji
a musím ji vozit každý den. Vzhledem
k námaze s tím spojené tak toto opravdu nejde přehlédnout.
„Asi už hodně začaly protékat necky.
Ještě, že se blíží jaro. Ten týden, dva, tři
snad přežiju,“ říkal jsem si a prohlížel
necky. Nikde okolo nich žádná velká
loužička. „Kdepak to protéká?“ ptal
jsem se sám sebe.
A pak jsem na to přišel. Lapal jsem
u toho po dechu a neměl slov. Jen
němě zíral, jak náhle spousta vody
zmizí.
K neckám přišla naše čtyřnohá dáma.
Podívala se do nich a pak ladně zvedla
nohu a začala se rachtat a cákat vodu,
kam se dalo. Když ji to přestalo bavit,
odešla. Ani se nenapila.

A já mohl opět přivézt novou vodu.
Jeden by si řekl, že si chtěla umýt nohy.
Naše Eliška vynikala v jednom – válení
se v bahně. Možná si jen pamatovala, že v neckách byl led a je nutné jej
rozbít. To koně dělají. Ať už je to jak
chce, záhada uniklé vody byla vyřešena
a Eliška toho naštěstí po nějaké krátké
době nechala.
Třeba mě chtěla jenom poškádlit.
Kdo ví?
Pavel Spálený – Yučikala
kresby Eva Spálená – Lesnička

Píšete „do šuplíku“?
Literární kajuta
Archy je tu pro Vás
Málokterý časopis v poslední době
otiskuje tvorbu čtenářů. My to
v tomto ročníku Archy chceme
zkusit.
Píšete rádi? A píšete do šuplíku?
Krátké povídky, verše…?
Dáme Vám kousek místa – pošlete
nám do redakce ukázku…
Adresa je stejná jako v případě
„tradičních“ příspěvků – tedy:
archa@crdm.cz
(do předmětu zprávy můžete napsat třeba „Literární kajuta“).
Redakce
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ANKETA: Je těžké Vás přesvědčit, abyste udělali něco „navíc“?

Alžběta Filipková
studentka, mladá delegátka
do OSN
Přesvědčit? Ano. Ale pokud
mě daná aktivita zaujme?
Přemlouvání není potřeba.
Všechny projekty, kterým se
věnuji, mají jedno společné:
dostatečně zaujaly mne samotnou, bez cizího přemlou-

vání. Od chvíle, kdy člověk
udělá první krok a začne
se věnovat projektům nad
rámec určeného, chce se
do nich ponořit více a více.
Pokaždé, když si vybíráme
aktivitu nad daný rámec, je
potřeba dbát na míru atraktivity projektu pro každého
z nás – protože to primární,
co nám daná práce přináší,
je radost z tvoření něčeho,
v čem vidíme hlubší smysl.
A ten musíme najít my sami,
aby nás práce naplňovala
a dělala nám samotným
radost.
Zajímavých dobrovolnických
projektů je velké množství. Proč se tedy nechat
přemlouvat k těm, kterými
si nejsme jistí? Raději si
vybírejme ty, které nás na-

KNIHOVNIČKA
8. foglarovský sborník
Nakladatelství Ostrov
vydalo další sborník Kruhu
přátel odkazu Jaroslava
Foglara
Nejen k pokračujícímu
80. výročí vzniku slavného
komiksu Rychlé šípy vydalo
Nakladatelství Ostrov nový
– osmý – sborník Kruhu
přátel odkazu J. Foglara.
Sborník se jako předchozí
snaží zachytit nejen některé
nově objevené či interpretované poznatky ze života
a díla proslulého spisovatele a skautského vůdce, ale
i různé informace týkající se současného „foglarovského
světa“.
Z obsahu:
Vlivy J. Foglara na specifiku českého skautingu / Ilustrace
Zd. Buriana – Rikitan zpívá Píseň úplňku / Objev neznámého filmu / Jak vznikaly Rychlé šípy / Nemilosrdná provokace agenta Bureše / Malíř Václav Junek & Jaroslav Foglar /
Jestřábovy utajované lásky i s fotografiemi! / Nejen soutěž
s Rš do Stínadel / Foglarovy kresby ke 13 bobříkům / Nová

dchnou. Protože ty děláme
se zápalem a o to lépe.
Nenechávejme se přemluvit.
Nechávejme se nadchnout.
foto z archivu respondentky
Cameron Michael Ramsey
pedagogický asistent
výuky cizích jazyků, Místní
akční skupina (MAS) Horní
Pomoraví
Vždy bylo velice snadné mě
přesvědčit, abych vyzkoušel
něco nového. Zejména pokud
to bylo spojené se vzděláváním nebo věcmi, které měly
mezikulturní přesah. K dobrovolnictví jsem se dostal již
ve svých dvanácti letech. Vše
začalo při mém studiu na
základní škole v Caracasu ve

Venezuele, odkud pocházím.
Někdy se stalo, že byli učitelé
nemocní, tak jsem se místo
nich staral o mladší spolužáky a učil jsem je například
matematiku nebo jsem s nimi
četl knihy.
Odpověď C. M. Ramseyho
zprostředkovala a přeložila
Klára Malá
foto MAS Horní Pomoraví

foglarovka?! / Tajemný návštěvník / Potřebuje Alvarez jen
statečné a silné? / Komiks Ostrov Uctívačů ginga
Formát A4, plnobarevný tisk na křídovém papíru, 64 stran.
ISBN 978–80–86289–85–4
Cena 179 Kč vč. DPH.
K dostání či objednání u všech pohotových knihkupců nebo
výhodně na dobírku na www.kosmas.cz.
Pražští zájemci mohou sborník zakoupit v ceně pro odběratele za 149 Kč u p. Trkovského v restauraci Balarama,
Orlická 9, Praha 3 (doporučujeme předem ohlásit návštěvu
na e-mailu bala.rama@seznam.cz).
Jiří Stegbauer

Introvertka v hlučném světě
Když jsou vašimi nejlepšími
přáteli knihy a vaše představa o báječném víkendu
obnáší čtení, spoustu hrnků
čaje a malování obrázků, to
vše v duchu hesla: „Lidem
vstup zakázán“, každé
pozvání na večírek nebo do
kina představuje výzvu.
Místy úsměvná, místy
smutná, zato jedinečně
výtvarně zpracovaná kniha
kreslířky komixů Deborah
„Debbie“ Tung je oknem
do světa všech, kdo by svůj
život nejradši strávili zalezlí
pod dekou.

Překlad: Marie Těthalová
váz., 184 str., 339 Kč
www.portal.cz
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