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Úvodem o roce 2007 v ČRDM

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí přátelé,

připadl mi úkol napsat svůj pátý a poslední úvodník do výroční zprávy ČRDM. Je tedy bilančním 
dvojnásob – za rok uplynulý i za řadu let od roku 2000, s nimiž jsem byl v rámci ČRDM spojen. 
A z tohoto pohledu to pro mne znamená bilancování radostné.

V roce 2007 se Česká rada dětí a mládeže ve své činnosti posunula o velký kus kupředu, což 
odráží i tato výroční zpráva. Naše pracovní skupina Stát dokázala, ve spolupráci se spřátelenými 
zákonodárci, proaktivně změnit některé normy, které nás ohrožovaly. Evropská problematika, i díky 
kampani „Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní“, nabyla na významu. Díky podpoře Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy jsme mohli paušálně pojistit z odpovědnosti vedoucí dětských 
a mládežnických kolektivů, vedoucí táborů a „statutáry“ organizací. Zapojili jsme se výrazněji 
do zlepšování podmínek pro české děti a mládež, zejména do naplňování nové Koncepce státní 
politiky v této oblasti. Zkvalitnění dosáhla i naše média – Archa a Adam a více jsme se zaměřili i na 
komunikaci s médii. Výsledkem je mj. mediální pozornost věnovaná „Devateru rad ČRDM pro rodiče 
při výběru mimoškolních aktivit.“ Krokem vpřed je i větší pozornost věnovaná hospodaření ČRDM 
a jejímu vnitřnímu fungování, za což jsem vděčný především svému 1. místopředsedovi Alešovi 
Sedláčkovi a ředitelce kanceláře Michaele Přílepkové.

Odešel jsem pracovat do státní správy, ale neopouštím úplně 
neziskový sektor. Ani bych nemohl. Je pro mě obrovskou životní 
školou a zdrojem optimismu, protože tolik obětavých lidí, kteří 
věnují svůj čas, um a často i vlastní peníze druhým, nikde jinde 
nenajdete. Občanské ctnosti, hodnoty a dovednosti, které 
rozvíjíme ve sdruženích dětí a mládeže v našich svěřencích, 
pro mne znamenají naději do budoucna. Budu vám i nadále 
držet palce a snažit se pomáhat, aby se to dařilo. Hodně sil 
a radosti!

Pavel Trantina, předseda ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat 

podmínky pro kvalitní život 

a všestranný rozvoj dětí 

a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím,

že podporuje mimoškolní 

výchovu a činnost svých členů, 

zejména snahu o vytváření 

právních, hospodářských, 

společenských a kulturních 

podmínek vhodných 

pro jejich činnost. 

ČRDM hájí zájmy svých členů 

vůči domácím i zahraničním 

orgánům, organizacím 

a institucím.
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Přehled členských sdružení ČRDM v roce 2007 (stav po 27. Valném shromáždění ČRDM) 

 subjekt počet členů celkem  subjekt  počet  č lenů celkem  subjekt  počet  č lenů celkem

*) Sdružení, která se k ČRDM připojila v roce 2007

1 AFS Mezikulturní programy, o.s. 98
2 Asociace debatních klubů 183
3 Asociace křesťanských sdružení mládeže 4 928
4 Asociace malých debrujárů ČR                                          2 130
5 Asociace středoškolských klubů ČR                                  4 150
6 Asociace turistických oddílů mládeže ČR  9 060
7 Asociace víceúčelových ZO technických sportů
 a činností ČR  3 602
8 Azimut 164
9 Boii 20
10 Česká tábornická unie 7 047
11 Československý Zálesák – svaz pro pobyt v přírodě 175
12 Dětské umělecké studio Milevsko 40 
13 Dorostová unie, sdružení křesťanských dorostů 351
14 Duha, sdružení dětí a mládeže pro volný čas, 
 přírodu a recesi 4 566
15 Elim – křesťanská společnost pro evangelizaci 
 a diakonii Opava 22 
16 Evropské sdružení studentů práva 210
17 Expedice Natura 446
18 Filadelfie 13 
19 Folklorní sdružení ČR 13 780 
20 Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej 346 
21 Hnutí Brontosaurus 1 030 
22 Hnutí GO! občanské sdružení 60
23 Hvězdárna a radioklub lázeňského města 
 Karlovy Vary o.p.s. 30 
24 INEX – Sdružení dobrovolných aktivit 33 
25 Informační centrum oddílů a klubů 25 
26 Jihomoravská rada dětí a mládeže 0
27 Jockey Club Malý Pěčín 53 
28 Junák – svaz skautů a skautek ČR 44 470 
29 Klub dobré zprávy 15 
30 Klub Domino, Dětská tisková agentura 80 
31 Klub mladých Filadelfia 186 

32 Klub Pathfinder 2 486 

33 Klub přátel umění v ČR 95 

34 Klub úplně fantastické rekreace 142 

35 KMC – Klub mladých cestovatelů 387 

36 Koala 3 

37 Kolpingovo dílo České republiky o.s. 610 

38 Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska  0 

39 Křesťanské sdružení Benjamin, místní sdružení 04 26 

40 Květ – sdružení klubů dětí a dětských domovů v ČR 1 251 

41 Liga lesní moudrosti – The Woodcraft League 887 

42 Lípa 2 39 

43 Malý princ 7 

44 Mládež Českého červeného kříže 927 

45 Mladí konzervativci 1 053 

46 Mladí křesťanští demokraté 609 

47 Mladí sociální demokraté 831 

48 Moravská hasičská jednota 3 683 

49 NTS Texas Rangers 21 

50 Občanské sdružení Altus 18 

51 Občanské sdružení Blesk 111 

52 Občanské sdružení Děti bez hranic  143 

53 Občanské sdružení Gaudolino  15 

54 Občanské sdružení Lačhe Čhave 33 

55 Občanské sdružení Letní dům 11 

56 Občanské sdružení Nedánov při školní družině Boleradice 52 

57 Občanské sdružení Rokršti 61 

58 Občanské sdružení ZIP  15 

59 Pionýr 17 800 

60 Plzeňská krajská rada dětí a mládeže)* 0

61 Prázdninová škola Lipnice)* 243

62 Príma děti 12 

63 Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu 28 

64 Projekt Odyssea 14 
65 Rada dětí a mládeže kraje Vysočina)* 0

66 RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 0 

67 RADAMOK – Rada dětí a mládeže
 Moravskoslezského kraje 0 

68 Royal Rangers v ČR 813 

69 Roztoč 334

70 Salesiánské hnutí mládeže 2 258 

71 Salesiánské kluby mládeže 932 

72 Samostatná dětská organizace Vlčata 83 

73 Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota 361 

74 Sdružení Filia  25 

75 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 46 537 

76 Sdružení Klubko 74 

77 Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP 3 338 

78 Sdružení na pomoc dětem s handicapy 93 

79 Sdružení přátel Jaroslava Foglara 790 

80 Sdružení Rubín Valašské Klobouky 221 

81 Sdružení T. O. Lvíčata 51 

82 Sdružení turistických a tábornických oddílů 73 

83 Slezská diakonie (Mateřské centrum Rodinka, Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež Pohoda, Nízkoprahové zařízení 

 pro děti a mládež Kanaan Bohumín) 529 

84 Smaragd 67 

85 Spojené ruce 69 

86 Společenství (Jan 10) 12 

87 Společenství Romů na Moravě o.p.s. 0 

88 Středisko Radost 921 

89 STUD Brno, občanské sdružení 26 

90 Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj 32 

91 T. O. Střelka 39 

92 Together Czech Republic, o.s.  57 

93 YMCA v ČR 4 534 

94 Zálesák – svaz pro pobyt v přírodě 7 895 

95 Zeměpisná společnost Morava 70 

  CELKEM JEDNOTLIVÁ SDRUŽENÍ 199 160 
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Kdo a proč tvoří ČRDM

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) je střešní organizací pro sdružení pracující 
s dětmi a mládeží a v České republice plní roli národní rady.

V roce 2007 ČRDM sdružovala 95 členských organizací, včetně 6 krajských rad mládeže. Mezi členy 
ČRDM patří sdružení zaměření tábornického či turistického, kulturního, technického či křesťanského. 
Některá sdružení jsou zaměřena ekologicky, jiná se soustřeďují na práci s menšinami či na prevenci 
sociálně patologických jevů. 

Mezi členy ČRDM patří sdružení velká i docela malá, s celostátní či regionální působností. Jsme 
přesvědčeni, že co do velikosti, působnosti i zaměření, všechna mají v ČRDM zajištěno přiměřené 
místo. V roce 2007 do ČRDM vstoupily 3 nové organizace, včetně dvou krajských rad dětí a mládeže. 
Zároveň 4 sdružení své členství zánikem nebo neprodloužením členství pozbyla. 

ČÁST IČÁST I

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život 

a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, 

zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních 

podmínek vhodných pro jejich činnost. 

ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, 

organizacím a institucím.

(z úvodu Strategie ČRDM na léta 2006 – 2010)
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Orgány ČRDM 

Předseda ČRDM:

Pavel Trantina (Junák – svaz skautů a skautek ČR)

Představenstvo ČRDM

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ

Aleš Sedláček (Liga lesní moudrosti) – 1. místopředseda
Ondřej Šejtka (Asociace TOM) – místopředseda (od dubna 2007)
Vít Madron (Asociace TOM) – místopředseda (do dubna 2007)

ČLENOVÉ

Tomáš Kaplan (Hnutí Brontosaurus)
Ing. Josef Výprachtický (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
Mgr. Ondřej Chobot (ČTU – od dubna 2007)
Jana Jílková (AVZO – od dubna 2007)
Ing. Martin Kříž (od dubna 2007)
Jiří Let (Pionýr – od října 2007)
Roman Málek (Altus – do dubna 2007)
Mgr. Šimon Pokorný (Dorostová unie – do dubna 2007)

Revizní komise ČRDM

Jindřich Červenka (Pionýr)
Mgr. Marek Antoš (ELSA)
Ing. Marie Světničková (AKSM)
Mgr. Josef Valter (Děti bez hranic – od ledna 2007)
Ing. Michal Sojka (SH ČMS – od dubna 2007)

Ing. Martin Kříž (Zeměpisná společnost Morava – do dubna 2007)
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Zastupování ČRDM v jiných organizacích a institucích 

Komora mládeže MŠMT: Mgr. Tomáš Novotný, Petr Halada, Pavel Trantina, Ing. Josef Výprachtický

Řídící výbor a Výběrová komise pro udílení grantů ČNA „Mládež“: Pavel Trantina, 
 Mgr. Michaela Přílepková, Aleš Sedláček, Tomáš Kaplan

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace: Pavel Trantina

Evropský hospodářský a sociální výbor: Pavel Trantina

Kancelář ČRDM

Mgr. Michaela Přílepková
ředitelka

Blanka Lišková
projektová manažerka Bambiriády

Ing. Jiří Majer
šéfredaktor časopisu Archa

Mgr. Kristýna Makovcová 
manažerka komunikace a PR

Ing. Marek Krajči
webmaster crdm.cz, zahraniční sekretář

Petr Molka
webmaster serveru adam.cz

akad. mal. Michala Kateřina Rocmanová
grafička časopisu Archa, vedoucí redaktorka 
serveru adam.cz

Ing. Jaroslav Černý (od května 2007)
ekonom

Mgr. Kateřina Zezulková (do října 2007)
koordinátorka kampaně „Každý jsme jiný, 
všichni rovnoprávní“

Mgr. Marek Fajfr (do května 2007)
koordinátor kampaně „Každý jsme jiný, všichni 
rovnoprávní“
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ČÁST IIČÁST II Činnost a projekty ČRDM

Celorepubliková prezentační akce Bambiriáda 

Ve dnech 24. – 27. května 2007 proběhl v pořadí již devátý ročník Bambiriády 2007 – největší 
přehlídky dětských a mládežnických sdružení a center volného času, jejímž je Česká rada dětí 
a mládeže tradičním pořadatelem. Celorepubliková akce se v loňském roce konala v celkem 
27 městech ve dvanácti krajích naší republiky. Zúčastnila se jí více než 
stovka rozmanitých organizací a tisíce dobrovolníků. Akce 
zaznamenala rekordní zájem veřejnosti – bambiriádní areály 
navštívilo dohromady téměř 250 tisíc lidí. Cestu na ní našel 
každý čtyřicátý Čech. 

Bambiriáda 2007 se svým mottem „Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní“ připojila k evropské 
kampani na podporu lidských práv, rozmanité společnosti a spoluúčasti mladých lidí na jejím 
fungování. 

Bambiriádními městy v roce 2007 byly České Budějovice, Děčín, Havířov, Hradec Králové, Cheb, 
Chomutov, Chrudim, Jaroměř, Jeseník, Karlovy Vary, Klatovy, Krnov, Liberec, Náchod, Nymburk, 
Ostrava, Plzeň, Praha, Prostějov, Rakovník, Rychnov n. Kněžnou, Šumperk, Tábor, Třinec, Uherské 
Hradiště, Zábřeh a Zlín. 

Program v jednotlivých městech nabídl nespočet aktivit a doprovodných akcí – výtvarné dílny, sportovní 
a adrenalinové aktivity, stolní hry, stanová městečka, jízdu na kánoích a raftech, nejrůznější zábavné 
hry, ukázky praktických dovedností, jízdu na koních či pódiová vystoupení. V řadě měst byl program 
uzpůsoben handicapovaným návštěvníkům tak, aby si měli i oni možnost jednotlivé aktivity vyzkoušet.

Součástí Bambiriády se jako v uplynulých letech stalo předání Ceny ČRDM „Přístav“. Ocenění bylo 
již šestým rokem uděleno představitelům veřejné správy a samosprávy za významnou podporu 
mimoškolní práce s mládeží. Laureáty ocenění za rok 2007 se stali vedoucí oddělení mládeže, 
tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Jihočeského kraje Mgr. Václav Průcha, starosta obce Červená 
Voda Miroslav Švestka, místostarosta města Uherské Hradiště Květoslav Tichavský a hejtman Kraje 
Vysočina RNDr. Miloš Vystrčil.
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Na motto ročníku „Každý jsme jiný, 
všichni rovnoprávní“, převzaté od 
evropské kampaně, upozornil koncert 
v areálu na pražském Střeleckém 
ostrově, kde vystoupili kromě jiných 
Dan Bárta či Ivan Hlas. Myšlenku 
kampaně si vzala za svou řada 
sdružení ve všech bambiriádních 
regionech, už jen snahou o to, aby 
část předváděného programu mohly 
absolvovat i hendikepované děti. Dvě 
města – Plzeň a Prostějov – se navíc 
zapojila i do evropského graffitti 
projektu, ve kterém se mladí lidé 
mohli výtvarně vyjádřit k myšlenkám 
kampaně.

Smyslem Bambiriády je připomínat 
možnosti, které pro smysluplné 
trávení volného času nabízejí dětská 
sdružení po celý rok, a zdůraznit 
i význam tisíců dobrovolníků, 
kteří v nich věnují svůj volný čas 
mimoškolní výchově nejmladší 
generace. Akce se v řadě míst 
těší i podpoře politiků, kteří nad ní 
přebírají regionální záštity.
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Bambiriádní města

České Budějovice,
Děčín, Havířov,
Hradec Králové,
Cheb, Chomutov,
Chrudim, Jaroměř,
Jeseník, Karlovy Vary,
Klatovy, Krnov,
Liberec, Náchod,
Nymburk, Ostrava,
Plzeň, Praha,
Prostějov, Rakovník, 
Rychnov nad Kněžnou, 
Šumperk, Tábor, 
Třinec, Uherské Hradiště, 
Zábřeh, Zlín

Zahraničí

Slovensko – Žilina, 
Námestovo, Martin
Polsko – Bielsko-Biala

PARTNEŘI BAMBIRIÁDY

Celostátní partneři
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo obrany
Generali Pojišťovna a.s.
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
České dráhy, a.s.
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním
ABA Czech, s.r.o.

Hlavní celostátní mediální partner
Česká televize
Český rozhlas 1 – Radiožurnál
Deník
Český rozhlas 2 – Praha

Záštitu nad Bambiriádou 2007 převzali
• Ing. Mirek Topolánek, předseda vlády ČR
• Mgr. Dana Kuchtová, ministryně školství, mládeže 

a tělovýchovy
• Jiří Čunek, ministr pro místní rozvoj
• Mgr. Václav Jehlička, ministr kultury
• MUDr. Mgr. Ivan Langer, ministr vnitra a informatiky
• JUDr. Vlasta Parkanová, ministryně obrany
• Generálporučík Ing. Vlastimil Picek, náčelník 

Generálního štábu AČR

24. – 27.  května 2007 ve 27 městech v ČR

Motto: KAŽDÝ JSME JINÝ, VŠICHNI ROVNOPRÁVNÍ

Bambiriáda 2007 



9

Činnosti skupiny Stát aneb Problémy, 
k jejich vyřešení jsme svým dílem také přispěli

DOSAVADNÍ ZPŮSOB ÚČTOVÁNÍ ZACHOVÁN

Senát Parlamentu České republiky schválil dne 5. prosince 2007 novelu zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění zákona č. 669/2004 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., která umožní neziskovým 
organizacím i po 31. prosinci 2007 účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví. Pro některá sdružení 
je to přímo požehnání. Otázkou samozřejmě zůstává, jak dlouho se nám povede tento stav udržet. 

NEKONEČNÉ ÚSILÍ O ZÍSKÁNÍ PENĚZ NA OPRAVY MAJETKU PO NĚKDEJŠÍM SSM

Především poslanci rozpočtového výboru se stali „předmětem našeho zájmu“ v dlouhodobé snaze 
ČRDM vyjednat peníze na rekonstrukce zdevastovaných objektů, které některá členská sdružení 
převzala od Fondu dětí a mládeže. Bohužel i v roce 2007 snaha získat dodatečně peníze ze státního 
rozpočtu na tyto objekty ve sněmovně neuspěla.
Navštívení poslanci se počítali na desítky, kontaktovali jsme někdejšího i současného ministra financí, 
problém jsme přednesli i předsedovi vlády Mirkovi Topolánkovi.
Úspěch byl jen opravdu velmi dílčí, řečeno eufemicky. 
Ministerstvo financí si z našeho balíku požadavků vybralo pouze jeden objekt.

VÝPŮJČKY ZA LEPŠÍCH PODMÍNEK!

Naše sdružení, která mají pro svou činnost v pronájmu majetek státu, se často dostávala do situace 
nárůstu ceny pronájmu. Proto jsme iniciovali ve spolupráci s poslanci novelu zákona č.219/2000 Sb., 
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, která 
praví: „Bezúplatné užívání lze sjednat jen s osobami, které se nezabývají podnikáním, 44a) a pouze 
k zajištění výkonu státní správy v přenesené působnosti anebo pro účely sociální, humanitární, 
požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, vzdělávací, vědecké, 
kulturní, sportovní a tělovýchovné, ochrany přírody a péče o životní prostředí a práce s dětmi a mládeží.“ 

Výše uvedená novela umožňuje pronájmy kluboven, kanceláří i jiných objektů v majetku státu 
sdružením dětí a mládeže, a to zdarma nebo za cenu nižší, než je v místě obvyklá. 
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DALŠÍ NEKONEČNÝ PŘÍBĚH: DOBROVOLNÍK

Ministerstvu vnitra byl na podzim roku 2007 ze strany ČRDM předložen soubor tezí, jako reakce na 
výzvu k novele zákona o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb., která je v legislativním plánu na rok 
2008. MV by mělo tyto teze zapracovat do novelizovaného zákona. Po několika letech, kdy jsme se na 
toto téma výrazně ozývali, bychom konečně mohli dosáhnout uznání zákonného dobrovolnictví i pro 
vedoucí oddílů a ostatní dobrovolníky v našich sdruženích. 

TÁBOŘENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

Problémem se stal i výklad regionálních zemědělských agentur k táboření na zemědělské půdě. 
V několika případech odmítli úředníci vyplatit zemědělci, který půjčil louku na přechodný stanový 
tábor, udržovací dotaci na plochu s odvoláním na metodiku Ministerstva zemědělství. Ochota farmářů 
vycházet táborníkům vstříc se tak pochopitelně zmenšovala...

Ministr Gandalovič tento postup označil za chybný a poskytl nám písemné vyjádření, které mohou 
pořadatelé táborů používat při komunikaci se zemědělci i zemědělskými agenturami. Plné znění bylo 
uveřejněno na www.adam.cz

PŘÍLEPEK O. S.

Dvě písmenka, o která se měly rozhojnit názvy všech občanských sdružení. Jinak – nesmyslný 
přílepek k pojmenování našich spolků. Celý rok jsme na všech úrovních usilovali o novelu příslušného 
zákona, argumentovali jsme jednak nesmyslností celé akce, jednak také finančními náklady, které 
by přejmenování spolků (tedy přidání dvou písmen k názvu každého z nich) přineslo. Jistě i náš tlak 
přispěl k tomu, že sněmovna tuto povinnost následně zrušila.

ODPADNÍ VODY NA TÁBORECH

Ministerstvo životního prostředí nám poskytlo písemné stanovisko k § 38 odst. 1 vodního zákona, 
který zakazuje od 1.1.2008 vypouštět odpadní vody bez povolení. V našem případě se jednalo hlavně 
o možnost fungování táborů na zelené louce, kdy se nebudují trvalé stavby. Toto stanovisko uznává, že 
můžeme dále provozovat výše uvedený typ táborů bez speciálního povolení.

Stanovisku předcházela řada jednávání s ministry a v Poslanecké sněmovně. 



11

VSTŘÍCNĚJŠÍ LESY ČESKÉ REPUBLIKY

ČRDM zahájila jednání s Lesy České republiky s.p. o možnosti vzájemné smlouvy či dohody. Ta by 
s platností pro všechny nižší organizační jednotky jasně deklarovala stanovisko vedení, že podporují 
tábory našich spolků a že jim budou maximálně vycházet vstříc – například při budování latrín 
v lese, nezbytného vjezdu aut k tábořišti, poskytnutí suchého dřeva a podobně. Uzavření smlouvy se 
předpokládá v roce 2008.

První vlaštovkou byla účast zástupce LČR na třešťské Celostátní velké výměně zkušeností.

JEDNÁNÍ S MINISTERSKÝM PŘEDSEDOU

Premiéru Topolánkovi jsme při listopadové návštěvě nastínili některé z výše uvedených problémů. 
Nalezli jsme u něj zájem a pochopení a kvitovali i fakt, že se ve spolkové problematice orientuje, 
živě se o ni zajímá. Předseda vlády nás potěšil i svým postojem k novému občanskému zákoníku, 
když konstatoval, že nebude pro takovou verzi, která by naše sdružení neúměrně svazovala, ba 
„šněrovala“, a dávala našemu konání nesmyslné mantinely.

V pracovní skupině Stát při České radě dětí a mládeže v roce 2007 pracovali Pavel Trantina, Josef 
Výprachtický, Aleš Sedláček a Tomáš Kroupa; v závěru roku ji pak posílil předseda Pionýra Petr 
Halada. Skupinu koordinoval Tomáš Novotný.

Naplňování Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže

Česká rada dětí a mládeže se velkou měrou podílela na procesu tvorby Koncepce státní politiky pro 
oblast dětí a mládeže na období 2007–2013, která byla následně přijata usnesením vlády č. 611 dne 
4. června 2007.

Jednou z klíčových úloh ČRDM je také podíl na naplňování tohoto strategického dokumentu. Proto se 
stala spolupořadatelem 2. Národní konference o mládeži (8. – 9. 11. 2007), která si kladla za úkol 
být impulzem k praktickému naplňování Koncepce v duchu mezirezortní spolupráce a koordinace. 
Přínosem byla zejména možnost diskuse zástupců ČRDM a členských sdružení se zástupci 
prakticky všech ministerstev, které do oblasti dětí a mládeže zasahují prostřednictvím legislativních 
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i koncepčních opatření. Během diskusí byl vytvořen prostor pro poskytnutí zpětné vazby k jejich 
dopadu na rozvoj práce s dětmi a mládeží v České republice.

Od listopadu 2007 je ČRDM zastoupena ve stálé pracovní skupině, zabezpečující konkrétnější 
rozpracování Koncepce, zejména tím, že připravuje a vyhodnocuje dvouletý plán aktivit jednotlivých 
resortů. 

Zahraniční a mezinárodní aktivity 

Česká rada dětí a mládeže rozvíjí kontakty se zahraničím – ať již sama o sobě, nebo pro členy svých 
sdružení. Již od svého založení usiluje o odpovídající zastoupení České republiky v Evropském fóru 
mládeže. Je partnerem řadě národních rad mládeže, zve je na své akce a účastní se jejich. ČRDM 
rovněž zastupuje své členy a zájmy mladých lidí vůči Radě Evropy, Evropské unii, UNESCO a dalším 
organizacím a přenáší od nich podněty pro činnost.

ČRDM je součástí široké sítě národních rad mládeže, s kterými se schází na pracovních seminářích, 
aby společně prodiskutovaly evropská témata v oblasti dětí a mládeže. V květnu 2007 pozvala 
Vlámská rada mládeže zástupce ČRDM do Bruselu na seminář „Úloha a funkce národních rad 
mládeže“. Účastníci z dvanácti národních rad mládeže a Evropského fóra mládeže prezentovali 
zkušenosti ze svých organizací a projednávali možnosti zlepšení jejich fungování s ohledem na výzvy, 
jimž národní rady jako obhájci zájmů mladých lidí v současnosti čelí. ČRDM zastupovali ředitelka 
Kanceláře Michaela Přílepková a člen představenstva Ondřej Chobot. Výstupem ze semináře je 
brožura shrnující prezentované informace jako podklad pro rozvíjení účinné spolupráce národních rad 
mládeže v Evropě.

V listopadu se za ČRDM účastnil první místopředseda Aleš Sedláček setkání se zástupci Bavorského 
kruhu mládeže v Gautingu, kde se zajímal o bavorský projekt Prätect na ochranu před sexuálním 
zneužitím v práci s dětmi a mládeží. Spolupráce na projektu bude pokračovat i v následujícím roce. 
Dalšími tématy pro spolupráci je např. možnost výměn s Izraelem. Rovněž v listopadu navštívili 
místopředseda Ondřej Šejtka a ředitelka Kanceláře Michaela Přílepková Německý spolkový kruh 
mládeže v Hannoveru. Hlavním tématem setkání bylo evropské předsednictví v oblasti mládeže 
(předávání výstupů a know-how), dále možnost výměn s Izraelem a projekty v oblasti participace 
mladých lidí na místním životě. Spolupráce bude pokračovat v roce 2008.
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Stejně jako po minulé roky jsme využili nabídku Rady Evropy a nominovali jsme několik účastníků 
z členských sdružení na tradiční jazykové kurzy pro mladé vedoucí. Zájem o tyto kvalitní kurzy však 
bývá velmi vysoký, přesto byli vybrání dva uchazeči navržení ČRDM.

Rok 2007 byl nepochybně nejbohatším na evropské aktivity s dosahem na děti a mládež 
i dobrovolnou práci s nimi za posledních mnoho let. Uskutečnily se čtyři velké akce pro mladé lidi 
– Evropský summit mládeže v Římě, Evropský týden mládeže v Bruselu, dvě European Youth Events 
v Kolíně nad Rýnem a v Lisabonu. Instituce Evropské unie vydaly několik zásadních dokumentů 
a v Evropě byly také představeny dva důležité nástroje pro uznávání zkušeností získaných dobrovolnou 
prací s dětmi a mládeží. A navíc proběhl druhý, zakončovací rok evropské kampaně „All different, all 
equal“.

Podívejme se na to, co tyto akce a aktivity přinesly nám a jak jsme do nich byli zapojeni.

EVROPSKÝ SUMMIT MLÁDEŽE V ŘÍMĚ

23. – 25. března 2007 se v Římě pod mottem „Vaše Evropa – vaše budoucnost“ setkalo více 
než 200 mladých Evropanů, aby diskutovali o budoucím směřování Evropské unie a předali své 
názory jejím vedoucím představitelům. Cílem tohoto vůbec prvního summitu mládeže EU, který 
společně pořádala EU a Evropské fórum mládeže při příležitosti oslav 50. výročí přijetí zakládající 
smlouvy Evropské unie v Římě, bylo zapojit mladé lidi a mládežnické organizace do neustálé debaty 
o budoucnosti EU. Přípravy začaly v lednu setkáním v Bruselu, na kterém bylo vybráno šest témat pro 
summit v Římě i jemu předcházející národní debaty. Organizace národní debaty v České republice se 
společně zhostily Česká rada dětí a mládeže, Česká národní agentura Mládež, Zastoupení Evropské 
komise v ČR a Odbor pro informování o evropských záležitostech Ministerstva pro místní rozvoj. Na 
přelomu února a března proběhly regionální debaty v sedmi městech – Hradci Králové, Pardubicích, 
Zlíně, Praze, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích a Brně. Jejich účastníci, zastupující různé školy 
či organizace, se pak 3. března 2007 sjeli do Prahy, kde se v budově Eurocentra konalo národní kolo 
debaty a kde byli vybráni i čeští zástupci do Říma. 

„Naslouchejte nám, ptejte se nás, co potřebujeme, a pak konejte!“ řekli mladí lidé z celé Evropy 
na závěr prvního summitu mládeže EU. Římská deklarace mládeže, přijatá v neděli 25. března 
a adresovaná vedoucím představitelům EU, je víc než jen vize budoucí Evropy. Obsahuje konkrétní 
návrhy určené vedoucím představitelům EU.
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EVROPSKÝ TÝDEN MLÁDEŽE V BRUSELU

Více než 150 mladých lidí z 35 evropských zemí se shromáždilo na Evropském týdnu mládeže 
v Bruselu, konajícím se od 3. do 6. června 2007. Slogan této akce „Mládež v akci” přizval mladé lidi, 
aby nechali zaznít své připomínky a vizi pro budoucnost Evropy a její politiky, přímo ovlivňující jejich 
životy. Zároveň zástupci Evropské komise představili stejnojmenný grantový komunitární program, 
nahrazující původní program Mládež, a na něj navázaný tzv. YouthPass. Tento dokument by měl být 
vydáván každému účastníkovi aktivit v rámci programu Mládež v akci a shrnout, co se prostřednictvím 
podpořených aktivit mladý člověk naučil. Využít ho lze např. jako doplněk k životopisu při ucházení se 
o práci apod.

O naší účasti v Bruselu informovala ve svém článku i přítomná česká novinářka Barbora Čechová, a to 
mj. následovně: „Velmi zajímavé bylo pozorovat účastníky Youthweeku. Jak vypadá současná mládež, 
která se zúčastňuje politických debat o budoucnosti EU na nejvyšší úrovni? Mezi zástupci mnoha zemí 
bylo vidět hodně ambiciózních mladých lidi, možná s až příliš ostrými lokty. O to více potěšující bylo 
zastoupení z České republiky. České radě dětí a mládeže, která účastníky vybírala, se podařilo sestavit 
reprezentativní skupinu talentovaných a vyrovnaných osobností. Velkým úspěchem bylo zvolení Ondry 
Pavlíka z karvinského gymnázia reportérem skupiny zaměstnanosti, takže se ve svých 18 letech stal 
nejmladším reportérem z celého summitu.“

EUROPEAN YOUTH EVENTS V KOLÍNĚ A V LISABONU

Každá předsednická země v Radě EU, jež se vždy po půl roce střídají, pořádá v posledních letech 
tzv. Youth Event, tedy akci, na které mají zástupci mládeže z členských zemí možnost vyjádřit se ke 
směřování a politice Evropy a předat své stanovisko přítomným zástupcům národních ministerstev 
(ministrům, náměstkům či ředitelům odborů pro mládež).

Mládež České republiky byla zastoupena čtyřčlennou delegací na konferenci „Rovné příležitosti 
a sociální participace pro všechny děti a mládež“, jež se konala v dubnu v Kolíně nad Rýnem v rámci 
německého předsednictví v Radě Evropské unie. Cílem konference bylo vytvořit akční plán, který by 
pomohl k rozvinutí evropské politiky mládeže a který by efektivním způsobem prezentoval nápady 
a projekty mladých Evropanů, a tím přispěl k vytvoření lepších podmínek pro všechny děti a mládež 
v rámci Evropy.
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Mezi 15. a 17. zářím 2007 se v Lisabonu setkalo asi 120 mladých lidí 
z celé Evropy, aby v šesti pracovních skupinách diskutovali na téma 
„Dobrovolnictví: výzva pro zplnomocnění mladých lidí ve 21. století“. 
Akce se zúčastnili také eurokomisaři Ján Figeľ a Vladimír Špidla 
a představili mladým lidem, mezi nimiž byli i tři zástupci ČRDM, právě 
přijaté Sdělení Evropské komise Radě a Parlamentu o podpoře plné 
účasti mladých lidí na vzdělávání, zaměstnanosti a ve společnosti. 

V záři se zahraniční sekretář ČRDM Marek Krajči zúčastnil 
semináře „Partnerství proti rasismu“. Ve stejném měsíci se členka 
představenstva ČRDM Jana Jílková zúčastnila školení „Participací 
vstříc občanství“ a v listopadu 4. výroční konference organizace 
Eurochild „Předcházení vylučování dětí a mladých lidí ze společnosti 
v Evropě: participace a včasný zásah”.

Ze spolupráce ČRDM s Tandemem – koordinačním centrem česko-
německých výměn mládeže a Česko-německým fórem mládeže vzešel 
pod hlavičkou kampaně „Každý jsme jiný – všichni rovnoprávní“ 
projekt Překroč (své) hranice. Jeho cílem bylo motivovat občanská 
sdružení (případně domy dětí a mládeže) v ČR k navázání kontaktů se 
zahraničními partnery. Projekt se setkal s velmi příznivým ohlasem.

V loňském roce úspěšně pokračoval provoz informačního internetového 
serveru „Zahraniční informace ČRDM na ADAM.cz“. Návštěvníci 
zde naleznou aktuální a průběžně doplňovanou nabídku účasti na 
mezinárodních akcích, seminářích a školeních v zahraničí i v ČR, dále 
zprávy z proběhlých akcí (jako zdroj informací a inspirace pro další 
zájemce) a různé užitečné informace a dokumenty, které poslouží pro 
orientaci v této oblasti. Server zlepšuje informovanost mladých lidí 
(nejen z našich členských sdružení dětí a mládeže) a jejich zapojení 
do mezinárodních aktivit a spolupráce, jak dokazuje i množství 
přihlášek na námi propagované akce, jež jsme obdrželi od návštěvníků 
našeho informačního serveru, stejně jako i několikanásobné zvýšení 
návštěvnosti v porovnání s rokem 2006, kdy byl spuštěn. Server 
naleznete na adrese www.adam.cz/zahranici.
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Kampaň „Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní“ 

V roce 2007 proběhla hlavní část evropské kampaně na podporu lidských práv, rozmanité společnosti 
a účasti mladých lidí na životě v ní, „All different, All equal“. Kampaň byla vyhlášena Radou Evropy 
ve spolupráci s Evropskou komisí a schválena 
na jaře 2005 na 3. summitu zástupců členských 
států Rady Evropy. Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy pověřilo realizací kampaně v ČR 
Českou radu dětí a mládeže. 

REALIZOVANÉ AKTIVITY V RÁMCI KAMPANĚ V ROCE 2007

Jednorázové aktivity s celorepublikovou působností
Bambiriáda 2007, která proběhla v květnu 2007 ve 27 českých a moravských městech, proběhla pod 
mottem kampaně a myšlenky kampaně se odrazily i v řadě bambiriádních aktivit. 

Mezinárodní akce
V červnu 2007 proběhl seminář o jihoafrické mládeži s následnou besedou zástupců českých 
neziskových organizací s náměstkem jihoafrického ministra pro domácí záležitosti při příležitosti jeho 
návštěvy v ČR. V srpnu 2007 se uskutečnila česko-německá výměna mládeže s víkendovým pobytem 
pro české vítěze soutěže Kam-Paň-Song v Berlíně. 

Projekt Překroč (své) hranice podporoval jedno ze tří obecných témat kampaně – „rozmanitost“. 
Hlavním motivem byla myšlenka, že spolupráce a vzájemné poznávání národů a kultur není možné 
bez osobní zkušenosti. Proto se projekt snažil motivovat neformálním způsobem občanská sdružení 
(popř. domy dětí a mládeže) v ČR k tomu, aby se odvážila „překročit (své) hranice …“ a navázat 
kontakty se zahraničními partnery. Na projektu spolupracovala Česká rada dětí a mládeže, Tandem 
– koordinační centrum česko – německých výměn mládeže a Česko-německé fórum mládeže. 
Realizační část projektu byla zahájena 1. listopadu a ke konci roku 2007 provedli členové tzv. Young 
Teamu osm informačních a metodických prezentací, kterých se účastnilo cca 350 osob. 
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SOUTĚŽE S CELONÁRODNÍ PŮSOBNOSTÍ

Kam-Paň-Song
Soutěž pro kreativní, mladé hudebníky. Úkolem bylo zkomponovat skladbu, ze které by byl patrný její 
vztah k tématům kampaně, tedy lidským právům a rozmanité společnosti. Soutěže se mohli zúčastnit 
jednotlivci i celé skupiny, podmínkou byla autentická tvorba a obsah textu písně se musel vztahovat 
k tématům kampaně. Vítězem se stala jihočeská skupina No Rock se svojí skladbou „Socka“. Ceny 
pro vítěze byly tři – vystoupení na koncertě pro kampaň na Střeleckém Ostrově v rámci Bambiriády 
2007, několik hodin zdarma v profesionálním nahrávacím studiu a víkendový pobyt v Berlíně 
uskutečněný v rámci česko-německé výměny.

Mediální kampaň Nejsem out
Soutěž ve formě interaktivní mediální kampaně (www.nejsemout.cz) probíhala na internetu od 1. září 
do 14. října, resp. 14. listopadu, během kterých stránky navštívilo 15. 000 unikátních návštěvníků. 
Forma byla inspirována populárním „youtube“. Soutěžilo se v kategoriích fotografie (416 příspěvků), 
video (85 příspěvků), koláž (101 příspěvků). Mladí lidé ve věku 12 – 18 let byli vyzváni, aby poslali 
IN (tj. jdoucí s dobou, mainstream) a OUT (tj. vystihující nemoderní, alternativní) příspěvky obsahově 
korespondujícími s tématy kampaně a rozvinuli diskuzi (komentování příspěvků, hlasování). Pro velký 
zájem je zvažováno pokračování projektu.

Koncert pro kampaň
25. května 2007 proběhl v rámci Bambiriády Koncert pro kampaň na Střeleckém ostrově v Praze. 
Koncert podpořili svým vystoupením např. Ivan Hlas Trio, Vozovna Dukla, Dan Bárta a další.

Putování
V rámci kampaně se uskutečnil projekt Putování, který vyvrcholil putovní fotografickou výstavou. Deset 
dětí z Arménie, Ukrajiny, Čečenska a Ingušska spolu s pěti vedoucími obešli v červenci čtyři české 
letní tábory. Během té doby si hráli, povídali a fotografovali. 

České děti své kamarády z jiných zemí jeden nebo dva dny na svých táborech hostily, ukázaly jim 
běžný táborový den a zapojily je do táborových programu. Vedoucí malých „poutníků“ s sebou na 
oplátku přivezli do táborů program na téma uprchlictví a lidská práva.
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Vzdělávací aktivity
V rámci kampaně vydala Česká rada dětí a mládeže metodickou příručku 
k výchově k lidským právům pod názvem „Začněme třeba takhle…“, která 
je určena zejména pro sdružení pracující s mladými lidmi. Po ukončení 
kampaně je nadále k dispozici v elektronické a tištěné podobě.

Webové stránky kampaně
Původní webové stránky kampaně byly provozovány od podzimu 2006. 
V lednu 2007 byly spuštěny pod novou adresou www.kam-pan.cz. Webové 
stránky kampaně budou zpřístupněny do konce roku 2008 a budou 
průběžně aktualizovány v rámci Evropského roku interkulturního dialogu, 
který bude navazovat na aktivity kampaně.

Na oficiální úrovni byla kampaň vyhodnocena a uzavřena na 2. Národní konferenci o mládeži, která 
proběhla ve dnech 8. – 9. 11. 2007. Konference se zúčastnilo cca 200 lidí, včetně zahraničních hostů 
z řad partnerských ministerstev a zástupců RE a Evropské komise. Tématu kampaně byla věnována 
část vystoupení v plénu a samostatný workshop.
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ČRDM a krajské rady dětí a mládeže

Součinnost ČRDM a krajských dětských a mládežnických rad (KRDM) 
nabrala v roce 2007 novou dynamiku. Již na lednovém setkání v Brně 
avizovala svůj zájem o členství v národní radě, mezi jejíž členy v té 
době patřily čtyři krajské rady (RADAMOK, RADAMBUK, JmRDM 
a Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska) KRDM kraje Vysočina. 
V téže době ČRDM zároveň registrovala došlou přihlášku od Plzeňské 
krajské rady dětí a mládeže.

Z vůle delegátů 26. Valného shromáždění (VS) ČRDM pak Plzeňská 
krajská rada dětí a mládeže i již zmíněná Rada dětí a mládeže kraje 
Vysočina 19. dubna k ČRDM také skutečně přistoupily. Za zmínku stojí 
v této souvislosti fakt, že přistoupivší formace z Vysočiny je početně 
vůbec nejsilnějším krajským mládežnickým uskupením u nás. 

Nový impuls do vztahů ČRDM a krajských rad mládeže přineslo koncem 
října jednání 27. VS ČRDM. Padl na něm totiž návrh na zřízení nové 
pracovní skupiny, zaměřené na činnost krajských rad mládeže; vytvářela 
by prostor potřebný pro jejich další rozvoj pod „střechou“ ČRDM. 
Tento návrh přitom vzešel „zdola“, od samotných činovníků některých 
krajských rad (RDMKV, JmRDM) a valné shromáždění ho podpořilo. 

Na listopadové schůzce, konané v rámci Celostátní vzájemné výměny 
zkušeností (CVVZ) 2007 v Třešti u Jihlavy, pak dostal plánovaný 
start činnosti zmíněné pracovní skupiny jasnější obrysy a skupina 
ještě v závěru roku 2007 začala de facto fungovat. Jednou z prvních 
záležitostí, na jejichž řešení se zaměřila, se stala otázka kompatibility 
stanov krajských mládežnických rad se stanovami ČRDM.

Krajské rady dětí a mládeže mají rozličnou historii, liší se počtem 
a složením svých kolektivních členů (dětských a mládežnických 
sdružení), vykazují různou míru činorodosti, společenského vlivu 
i prestiže. Tato nesourodost je dána jejich odlišným vývojem 
v nedávné historii dětských a mládežnických sdružení u nás.
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Publikační činnost

ZPRAVODAJ ARCHA

ČRDM v roce 2007 pokračovala ve vydávání svého tištěného zpravodaje Archa (devátý ročník). Archa 
plní roli jakési „výkladní skříně“ Rady, jejích sdružení a jejich aktivit; je zároveň mediálním prostorem 
nabízeným bez rozdílu všem členským sdružením ČRDM. Z tohoto zadání se odvozovala i témata, 
respektive obsahová náplň jednotlivých čísel Archy. Vyšlo jich postupně osm, a to včetně rozšířeného 
„bambiriádního“ speciálu (běžné číslo mělo vždy 20 a speciál 32 stran A4), přičemž průměrný náklad 
černobílého sešitu s barevnou obálkou činil 1700 výtisků. Všechna čísla časopisu Archa existují též 
v elektronické podobě; archivují se a jsou dostupná na internetových stránkách ČRDM.

Témata Archy v roce 2007

I. POLOLETÍ

Rok 2007 – co nás čeká
Děti a příroda
Přístup státu vůči mládeži
Bambiriáda 2007

II. POLOLETÍ

Jaké byly prázdniny?
Profesionalita v naší práci
EU a mládež
Chceme být vidět – jak se prezentujeme?

Vybráno z obsahu

• „Ekologická“ Archa – číslo 2/2007, konzultované s ekopedagogem, přineslo mj. rozhovor 
s ministryní školství za Stranu zelených, analytický materiál „Děti a příroda versus stát a zákon“, 
profil Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP, anotaci výsledků projektu „Výzkum odcizování 
člověka přírodě“ aj.

• Evropský aspekt – Archa v r. 2007 častěji a podrobněji než dříve referovala o dění týkajícím se dané 
problematiky v prostředí EU (zejm. v č. 7/2007: shrnující materiál „Evropský rok 2007 – co přinesl 
práci s dětmi a mládeží?“, dále rozhovor se členkou výkonného orgánu Evropského fóra mládeže 
Monikou Novosádovou, článek o výstavě „Europeanvibes“ apod.). 

• Retrospektiva – příloha čísla 6/2007 „Děti s batohy“ zprostředkovala reprezentativní výběr 
z exponátů stejnojmenné výstavy dobových snímků s tematikou výprav, her, putovních i stálých 
letních táborů. Fotografie byly po mnoha letech vystaveny v Brně. 
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INTERNETOVÝ PORTÁL ADAM.CZ 

Adam.cz je internetový informační portál, který na jedné straně 
propaguje činnost sdružení dětí a mládeže, na druhé straně poskytuje 
těmto sdružením mnoho dalších služeb. Stránky jsou aktualizovány 
téměř denně, v průběhu roku 2007 bylo zveřejněno více než 450 článků 
a přes tři stovky dalších položek, například v kalendáři akcí. Adam.
cz provozuje Česká rada dětí a mládeže již čtyři roky – to znamená, že 
zajišťuje chod serveru, veškerý servis a vybavení redakčního centra. 

Stránky se snaží přiblížit práci sdružení dětí a mládeže a neziskového 
sektoru veřejnosti. Česká rada dětí a mládeže má téměř stovku sdružení 
dětí a mládeže a počet těch, která přispívají svými novinkami, stále, 
byť pomalu, roste. Přesto je třeba sdružení stále povzbuzovat k zasílání 
zpráv o zajímavých akcích, výročích, soutěžích i pravidelné činnosti. 

V roce 2007 se na stránkách www.adam.cz objevilo přes 450 článků, 
z toho přibližně 65 % bylo z členských sdružení ČRDM, asi 10% pak 
od jiných neziskových organizací. Čtvrtinu zpráv, rozhovorů a reportáží 
připravilo redakční centrum ČRDM, případně zaměstnanci kanceláře 
nebo členové představenstva ČRDM, a to vesměs k tématům, která 
pálí především sdružení dětí a mladých lidí. Tato témata zahrnovala 
například problamatiku táborů, bezpečnost dětí, výběr zájmové 
mimoškolní činnosti, dobrovolnictví, ale také zpravodajství z celostátních 
akcí jako je Bambiriáda nebo Celostátní velká výměna zkušeností 
– CVVZ.

O celkový bezproblémový chod serveru a veškeré technické záležitosti, 
pravidelné rozesílání zpráv sdružením a některé rubriky se stará 
webmaster Petr Molka. Základní zpravodajství má na starosti vedoucí 
redaktorka Michala K. Rocmanová, zajímavými reportážemi a rozhovory 
zpestřují stránky Adama Kristýna Makovcová a Jiří Majer z redakčního 
centra ČRDM. O sekci zahraničních zpráv a nabídek se stará Marek 
Krajči a zprávami z aktivit kampaně „Každý jsme jiný, všichni 
rovnoprávní“ přispívala Kateřina Zezulková.
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Vzhledem ke změně serveru a z dalších technických příčin nebylo, bohužel, možné v roce 2007 
dokončit všechny předpokládané inovace serveru. Přesto se zlepšila celková funkčnost díky mnoha 
drobným úpravám z webmasterovy dílny. Ty reagují nejen na rozvoj technických možností webů, ale 
také na možnost jejich vědomého narušení nebo napadení systému. 

Nejčtenější články – statistika phpRS (redakční systém) Statistika návštěvnosti článku je měřena 
prostřednictvím interních statistik redakčního systému. V rámci měření je používán filtr omezující 
započítávání opakované otevírání článku jedním uživatelem v krátkém časovém úseku – tzv. omezeni 
proti „naklikávání“ návštěvnosti.

1290 – 18. 2. 2007 „Kniha a já“– výtvarná soutěž pro děti z celé ČR

1272 – 22. 4 . 2007 Ministryně školství Dana Kuchtová: Vážím si práce dětských sdružení 
i Bambiriády

1251 – 2. 3. 2007  Ministryně školství udělila titul 28 sdružením

1182 – 25. 8. 2007  Dům plný her a hlavolamů

1147 – 31. 3. 2007  Multikulturní výchova v Česku? – Czechkid.

1138 – 7. 5. 2007  Bambiriáda 2007: rekordní návštěvnost – ukázky programů dětských sdružení 
navštívilo ve 27 městech téměř 250 000 lidí

Statistika návštěvnosti zpravodajské části ADAMa v roce 2007. Zdroj: Toplist
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Další podpora sdružení dětí a mládeže 

POJIŠTĚNÍ 

ČRDM již léta administruje kvalitní úrazové pojištění pro sdružení dětí a mládeže, ale i další druhy 
pojištění. Naším cílem je podmínky tohoto pojištění neustále zlepšovat.

Služba „POJIŠTĚNÍ“ představuje za léta fungování promyšlený celek zajištění práce a podmínek pro 
činnost, kterou vykonávají dobrovolníci. Zaopatření, které projekt nabízí, není samoúčelné, nezbavuje 
nikoho spoluodpovědnosti za práci ani nevytváří dárkový balíček, který nezodpovědného vedoucího 
přenese přes všechny problémy. Tvoří však potřebný pocit jistoty nezbytného zabezpečení zejména 
dětí při činnosti sdružení. Zároveň reaguje na úsilí evropských institucí jako je např. Evropská komise 
(„LIVE – Life without Injuries and Violence in Europe“) nastavit v oblasti ochrany dětí proti úrazům 
potřebné mechanismy včetně prevence, která předchází a doplňuje samotné pojištění ve sdruženích 
dětí a mládeže. 

Pojištění je proto jednou ze základních možností, jak se před nejrůznějšími riziky ochránit.

V roce 2007 jsme díky podpoře ze státní dotace prostřednictvím MŠMT mohli poprvé zajistit určitý 
standard jak v oblasti úrazového pojištění, tak v oblasti odpovědnosti za škodu. Odpovědnost za 
škodu se těší zvýšenému zájmu dobrovolných pracovníků a stoupá počet přihlášených i nad rámec 
pojištění, které je pokryto dotací. Vzhledem k některým kauzám, které se minulý rok staly v oblasti 
školství (školní úraz v Cizkrajově na Jindřichohradecku), považujeme podporu tohoto typu pojištění za 
důležitou součást podmínek pro dobrovolnou práci.

Odpovědnostní pojištění

Sjednává se pro případ odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou jinému na životě, zdraví, 
poškozením, zničením věci nebo ztrátou věci krádeží vloupáním nebo loupeží, za jinou majetkovou 
újmu vyplývající ze škody na životě, zdraví a jinou majetkovou újmu vyplývající ze škody na věci jejím 
poškozením, zničením, ztrátou věci krádeží vloupáním nebo loupeží. Ze státní dotace byly paušálně 
pojištěny tři skupiny dobrovolných pracovníků: vedoucí dětského kolektivu, hlavní vedoucí letního 
tábora a statutární zástupci organizačních jednotek sdružení.

Počet pojištěnců v roce 2007: 12 987
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Úrazové pojištění

Sjednává se „pro případ nastalé události nezávislé na vůli pojištěného, která zvenku náhle 
mechanicky (nebo chemicky) působí na jeho tělo a má za následek tělesné poškození“ ve třech 
kategoriích: denní odškodné nezbytného léčení následků úrazu, trvalá invalidita následkem úrazu 
a smrt následkem úrazu.

Počet pojištěnců v roce 2007: 206 281

Poskytovatelem pojištění je po několik let Generali Pojišťovna a.s., která nabízí 
dostatečně flexibilní produkty pro sdružení dětí a mládeže. Všechna výběrová řízení 
byla provedena v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

PREZENTAČNÍ AKTIVITY 

Česká rada dětí a mládeže se v roce 2007 snažila o větší mediální zviditelnění svých aktivit a témat, 
kterými se dlouhodobě zabývá. Vedle svého hlavního projektu Bambiriáda a kampaně se zaměřila 
i na několik dalších oblastí. Zprávy i články o ČRDM, jejích projektech a aktivitách se v roce 2007 
objevily v několika tištěných i internetových médiích. Mezi největší mediální úspěchy je možno řadit 
účast představitelů ČRDM v několika diskusních pořadech v televizi a rozhlase. Kromě toho docházelo 
k informování médií prostřednictvím vydávání tiskových zpráv.

PŘÍKLADY KONKRÉTNÍCH AKTIVIT:

Devatero rad ČRDM 

Tématem, které u médií vzbudilo v loňském roce zvýšený zájem, bylo nově vydané „Devatero rad 
ČRDM pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit“. Poprvé bylo představeno v srpnu na tiskové 
konferenci k zahájení školního roku. Na základě vydané tiskové zprávy a další komunikace s médii 
se podařilo vyjednat účast zástupců ČRDM v několika televizních a rozhlasových pořadech. Na 
prvním místě můžeme jmenovat především magazín Sama doma na ČT 1 a diskusní pořad na ČT 24. 
„Devatero“ bylo představeno i v některých rozhlasových pořadech, zveřejnilo je i několik tištěných 
a internetových médií.
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Prezentace na akcích

V roce 2007 se ČRDM prezentovala 
i na několika veřejných akcích. 
Mezi největšími můžeme jmenovat 
zejména veletrhy cestovního ruchu 
GO a Regiontour a NGO Market. 
Prezentace probíhaly prostřednictvím 
nabídky propagačních materiálů 
a informování návštěvníků o akcích 
a projektech ČRDM. Výsledkem 
bylo navázání nových kontaktů 
a spolupráce.

SPRÁVA INTERNETOVÉ SÍTĚ 
V BUDOVĚ NA SENOVÁŽNÉM 
NÁMĚSTÍ 

Správu internetové sítě v AB 
Senovážné náměstí 24 poskytovala 
i v roce 2007 subjektům zde 
usídleným ČRDM. Během roku se 
postupně ČRDM připravovala na 
předání správy sítě majiteli budovy, 
jímž je Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy. 

Budovu obývá celá řada subjektů 
– především ústředí sdružení 
dětí a mládeže, ale také jiných 
neziskových organizací, pracoviště 
NIDM MŠMT (Informační centrum 
pro mládež) nebo i několik institucí 
komerčních.
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Hospodaření

Náklady dle podprojektů – středisek (v tis. Kč)

Podprojekt Náklady Z dotace Z vlastních
   celkem MŠMT zdrojů

Bambiriáda 5 091 3 728 1 363
     z toho 200 tis. dotace MO

Počítačová síť 936 890 46

Adam (server) 833 703 130

Archa (časopis) 576 390 186

Kampaň Rady Evropy 973 759 214

Pojištění 4 307 4 178 129

Zahraničí 89 6 83

Publikace 266 266 0

Kancelář 2 446 1 580 866

Mezisoučet „Projekt ČRDM v r. 2007“ 15 517 12 500 3 017

Ostatní náklady a výnosy 118 0 472

Celkem za účetní jednotku 15 635 12 500 3 489

Výsledek hospodaření 2007 (zisk) 354

ČÁST IIIČÁST III
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  Název ukazatele Číslo  v tis. Kč
   řádku  Hlavní činnost

 A .  NÁKLADY 1

 I. Spotřebované nákupy celkem 2 518

  1. Spotřeba materiálu a drobný hmotný majetek  470

  2. Spotřeba energie  48

 II. Služby celkem 3 7 405

  5. Opravy a udržování  57

  6. Cestovné  185

  7. Náklady na reprezentaci  123

  8. Ostatní služby  7 040

 III. Osobní náklady celkem 4 1 706

  9. Mzdové náklady (včetně DoPP)  1 303

  10. Zákonné sociální pojištění  398

  11. Ostatní sociální náklady  5

 IV. Daně a poplatky celkem 5 7

 V. Ostatní náklady celkem 6 4 658

  18. Ostatní pokuty a penále  45

  19. Odpis nedobytné pohledávky  19

  21. Kurzové ztráty  1

  22a. Pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění  4 307

  22b. Jiné ostatní náklady  286

 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
  a opravných položek celkem 7 0

 VII. Poskytnuté příspěvky celkem 8 1 341

 VIII. Daň z příjmů celkem 9 0

  NÁKLADY CELKEM 10 15 635

Výkaz zisku a ztráty za rok 2007 (v tis. Kč)

  Název ukazatele Číslo v tis. Kč
řádku Hlavní činnost

 B.  VÝNOSY 11 

 I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 12 2 184

  1a. Tržby z prodeje služeb – reklama 
  (včetně vzájemných zápočtů)  1 780

  1b. Tržby z prodeje služeb – přefakturace pojištění  129

  1c. Tržby z prodeje služeb – ostatní  275

 II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13 0

 III. Aktivace celkem 14 0

 IV. Ostatní výnosy celkem 15 281

  15. Úroky  2

  16. Jiné ostatní výnosy  279

 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv 
  a opravných položek celkem 16 0

 VI. Přijaté příspěvky celkem 17 620

  27. Přijaté příspěvky (dary)  101

  28. Přijaté členské příspěvky  519

 VII. Provozní dotace celkem 18 12 904

  VÝNOSY CELKEM 19 15 989

 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

  PŘED ZDANĚNÍM 20 354

 D.  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

  PO ZDANĚNÍ 21 354

Ozn
ačení

Ozn
ačení
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AKTIVA

 č. pol. Druh majetku 1. 1. 2007 31. 12. 2007
   tis. Kč  tis. Kč

  Dlouhodobý majetek celkem 0 0

 A.I.4 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 100 100

 A.II.4 Samostatné movité věci a soubory 
  movitých věcí 81 81

 A.II.7 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 803 803

 A.IV.4 Oprávky k drobnému dlouhodobému 
  nehmotnému majetku -100 -100

 A.IV.7 Oprávky k samostatným movitým věcem -81 -81

 A.IV.10 Oprávky k drobnému dlouhodobému 
  hmotnému majetku -803 -803

  Pohledávky celkem 29 62

 II.1. Pohledávky za odběrateli 16 10

 II.4. Poskytnuté provozní zálohy 2 10

 II.10. Daň z přidané hodnoty 0 33

 II.11. Ostatní daně a poplatky 0 1

 II.18. Dohadné účty aktivní 0 8

 II.19. Opravná položka k pohledávkám 11 0

  Krátkodobý finanční majetek celkem 1194 804

 III.1. Pokladna CZK, EUR, PLN 21 43

 III.3 Účty v bankách 1173 761

  Jiná aktiva celkem 0 165

 IV.1. Náklady příštích období 0 165

  AKTIVA CELKEM 1 223 1 031

Rozvaha k 31. 12. 2007 (v tis. Kč)

PASIVA

č. pol. Druh majetku 1. 1. 2007 31. 12. 2007
   tis. Kč  tis. Kč

  Jmění celkem 446 446

 A.I.1 Vlastní jmění 446 446

  Výsledek hospodaření celkem -49 305

 A.II.1. Účet výsledku hospodaření -7 354

 A.II.2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -55 0

 A.II.3 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 13 -49

  Krátkodobé závazky celkem 493 275

 B.III.1 Dodavatelé 18 142

 B.III.3 Přijaté zálohy 323 133

 B.III.4 Ostatní závazky 10 0

 B.III.5 Zaměstnanci 0 0

 B.III.7 Závazky ze sociálního zabezpečení 
  a zdravot. pojištění -2 0

 B.III.9 Ostatní přímé daně 7 0

 B.III.10 Daň z přidané hodnoty 137 0

 B.III.22 Dohadné účty pasivní 0 5

  Jiná pasiva celkem 333 0

 B.IV.1. Výdaje příštích období 333 0

  

  PASIVA CELKEM 1 223 1 031



• za zorganizování Bambiriády po celé České republice: členům Centrálního bambiriádního 
štábu, všem místním organizátorům a dobrovolníkům představujícím svá sdružení, zástupcům 
veřejné správy, kteří Bambiriádu a její organizátory podpořili

• za pomoc při organizování Bambiriády 2007 v Praze: členům organizačního štábu a Skautské 
ochranné službě; všem ředitelům a ředitelkám muzeí a kulturních památek za umožnění 
volného či zvýhodněného vstupného

• členům pracovních skupin ČRDM, zejména Mgr. Tomáši Novotnému za vedení pracovní 
 skupiny Stát

• členským sdružením ČRDM a jejich aktivním zástupcům za příspěvek k činnosti ČRDM

Děkujeme za podporu v roce 2007

Ministerstvo obrany
a Armáda ČR



ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1, tel.: 234 621 209, fax: 234 621 541, 
crdm@adam.cz; www.crdm.cz
Výroční zpráva byla schválena Valným shromážděním ČRDM dne 17. 4. 2008
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