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Jsme mladí, krásní, zdraví, bohatí, úspěšní, vždy dobře naladění, společenští tím
správným způsobem – zkrátka dokonalí
dle všech představitelných charakteristik
„ideální“ lidské bytosti. Ostatně svět kolem nás je právě takovými prototypy přímo
zaplněn – usmívají se na nás z reklamních
tabulí, hovoří o všem, co dokázaly, doporučují nám ten či onen jedinečný produkt
a svým příkladem nám někdy nepřímo
sdělují, že vlastně není nic jednoduššího,
nežli se stát takovými, jakými jsou oni…
Když se řekne výhoda, jako první myšlenka mi bleskne hlavou „něco užitečného,“
něco, co mě činí v určitém významu toho
slova lepším, než jsou ostatní, respektive
něco, co mi dává určitou ochranu – nezranitelnost (vše je pochopitelně myšleno
metaforicky). Může to být třeba dostatek
peněz, schopnost být v něčem dobrý, mít
dokonalé tělo anebo rozvinutý intelekt.
Naproti tomu uslyším-li slovo nevýhoda,
evokuje mi to nedostatek, méněcennost
a přítomnost nějakého problému.
Stejně, jako je svět kolem nás zahlcen „ideálem výhod,“ je plný reálných nevýhod –
stačí se chvíli procházet ulicemi jakéhokoli
většího města a potkáme lidi bez přístřeší,
děti bez rodičů, zdravotně postižené, ztěžka jdoucí seniory, nezaměstnané a mnoho dalších, kteří jsou často považovaní za
„méněcennou“ součást naší společnosti.
Dlouhodobě pracuji se smíšenými skupinami, v nichž jsou jak lidé s těžkým
zdravotním postižením, tak lidé bez něj.
A právě tato zkušenost mě každodenně
nutí revidovat můj pohled na ty výše popisované „méněcenné“ lidi v mém okolí.

Často se s touto potřebou vlastní revize
setkávám i u účastníků našich osobnostně
rozvojových kurzů, kteří se na nich mnohdy poprvé setkávají s člověkem s postižením a následně reflektují, jak odlišná byla
jejich představa o možnostech a schopnostech takového člověka s tím, co oni
sami reálně prožili. Setkávám se i s velkým
obdivem k lidem s postižením a k tomu, že
navzdory své složité situaci jsou schopni
zvládat řadu věcí, které jsou i pro zdravého člověka obtížné.
Pojďme ale k jádru věci – jak udělat z nevýhody výhodu. Kladu si otázku, jestli je
to vůbec možné. Pomineme-li záležitosti
typu náhlého zbohatnutí či medicínského
zázraku, nevýhody nejsme schopni „jenom tak“ odstraňovat a popírání této skutečnosti je, dle mého názoru, jen utíkáním
před realitou. Na druhou stranu jsem však
hluboce přesvědčen, že v každé nevýhodě
můžeme najít nějaký přínos a obohatit se
prostřednictvím zkušeností znevýhodněných. A to platí i naopak – i lidé s nevýhodami se od nás ostatních mohou lecčemu
naučit.
Proto vnímám za velice důležitý neustálý
dialog mezi námi všemi. A je jedno, jestli
jsme úspěšní a zdraví nebo bez domova či
zdravotně postižení, protože všichni jsme
lidé, kteří mají stejné potřeby a řeší obdobné životní situace.
Zkusme proto přemýšlet nikoli v pojmech
výhoda a nevýhoda, ale v termínech dialog, obohacení a společná budoucnost.
Martin „Suky“ Sukaný
Život trochu jinak
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Naše téma
Smělé rozhodnutí

Z těch nejvýznamnějších jmenujme
kupř. Brno či Chrudim. V červenci
2012 vzniklo nové, druhé nejmladší
středisko s názvem Zálesák – středisko Čáslav.
Založili ho čtyři členové z řad zálesáků i ne-zálesáků. Hlavní podnět k jeho
vzniku ve městě Čáslavi přišel od dlouholetého a zkušeného zálesáka z brněnského střediska, kterého do Čáslavi
přivedly pracovní povinnosti. Myšlenka
na založení nového střediska byla velmi odvážná, neboť ve městě již působí
nejméně dvě organizace obdobného
typu, které zde mají poměrně dlouhou
tradici. Iniciátor tedy nutně potřeboval sehnat spojence, nejlépe vybavené
znalostmi z oblasti zálesáctví a se zkušenostmi s vedením a organizováním
dětských uskupení. Po splnění tohoto
prvotního úkolu a vyřízení potřebné
administrace se objevila překážka druhá. A sice chybějící klubovna. Za tímto
účelem bylo třeba vypracovat projekt,
který byl ještě červenci téhož roku
předložen městu Čáslav a na základě
kterého nám byly ze strany města poskytnuty k užívání prostory dřevěného
srubu.
Původní předpoklad počítal se zahájením činnosti pro veřejnost od září
2012. Srub byl ovšem pro nás v době
jeho převzetí nepoužitelný, a proto
na něm bylo nutné provést rozsáhlé
opravy. Prováděli jsme je vlastními silami, díky dobrovolníkům a za pomoci
pronajímatele. Již během rekonstrukce
probíhala masivní náborová akce, která
informovala o zahájení aktivní činnosti

SVAZ PRO POBYT V PŘÍRODĚ

střediska až od prosince 2012. Avizovaný termín se nám povedlo dodržet
a v prvním prosincovém týdnu se uskutečnila vůbec první oddílová schůzka,
na které jsme uvítali čtyři děti. Postupem času jich však naše středisko začalo navštěvovat víc a víc. Patrně díky
vhodnějšímu termínu konání našich
oddílových schůzek k nám začaly chodit i děti z konkurenčních organizací.
K dnešnímu dni, kdy čáslavské středisko funguje rok a půl, sdružujeme
28 zálesáků ve třech oddílech a stále
zaznamenáváme z řad veřejnosti zájem o navštěvování zejména dětského
oddílu.
A tak se z jasně definované počáteční

nevýhody, kdy jsme se rozhodli založit
zálesácké středisko ve městě, kde již
působí obdobné organizace, a kdy první schůzka se vzhledem k překážkám
uskutečnila uprostřed školního roku,
stala výhoda. Nezbytná spolupráce
utužila mezilidské vztahy, a to nejen
v řadách vedoucích, ale i dětí. Nejen
při víkendových výletech s dětmi a na
akcích určených pro vedení střediska si
užijeme spoustu zábavy, dobrodružství
a podíváme se na místa, kam bychom
se na vlastní nebezpečí jen stěží vydali.
Věříme, že čáslavské středisko Zálesáka se bude rozvíjet ke spokojenosti
vedoucích, rodičů, ale především dětí
a mladistvých, kteří jeho prostřednictvím rádi vyplňují svůj volný čas.

Foto Jan Šafránek

Zálesák – svaz pro pobyt v přírodě se zaměřuje na práci s dětmi a mladistvými
a v ČR existuje několik jeho organizačních složek.

Kateřina Vokurková
Zálesák – středisko Čáslav
www.zalesak-caslav.wz.cz
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Naše téma
Junák: Aby byly zážitky pro všechny…

Foto archiv Junáka

Odbor Skauting pro všechny podporuje vedoucí skautských oddílů v tom, aby
mohli pracovat i s dětmi s postižením či jiným znevýhodněním, kteří už ve
skautských oddílech jsou, nebo by do nich mohli přicházet.

Předposlední zářijovou sobotu v areálu
vodního hradu Švihov proběhlo celostátní setkání starších skautů s názvem
Obrok. Sjelo se na něj na šest stovek
skautů a skautek z celé republiky. Během odpoledne si mohli vybírat z široké nabídky takzvaných variabilních
programů. Na začátku jednoho z nich
sedí na zemi menší skupinka skautů
a skautek a říkají si, proč se kdo z nich
na tento program přihlásil: „Jmenuji se
Syslík a vedu vlčata. Loni k nám přišel
Viktor a od té doby je těžké vytvořit
dobrou schůzku. On je neustále v pohybu, neposlouchá, dělá si, co chce, obtěžuje ostatní, vykřikuje, nerespektuje
pravidla her… Už nevím, co s ním,“ říká
jedna z účastnic. Ostatní se přidávají
s podobnými zkušenostmi. Dětí s různými formami poruchy pozornosti a hyperaktivity (známé pod zkratkou ADHD)
je dnes v oddílech spousta.

A mašiny se rozjely
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Vyprávíme si tedy o tom, na základě
čeho taková porucha vzniká, a že je důležité vědět, že za ni dítě nemůže a většinu z toho, co dělá, nedělá naschvál.
Poté společně dáváme dohromady
několik zásad, které stojí za to při práci s těmito dětmi dodržovat. Pak je čas
na rušnou aktivitu, zakončenou zklidněním. Přesně podle zásady: Umožni
dítěti dostatek pohybu. Střídej činnosti
vyžadující soustředění s rychlými pohybovkami. Přidali jsme i aktivitu usměr-

ňující agresivitu, která patří mezi hry
s těsným tělesným kontaktem. „Lehněte si na záda těsně vedle sebe, každý
si vymyslete jméno železniční zastávky.
První se začne převalovat po ostatních,
jako po kolejích, představuje mašinu.
Jakmile se mašina přes Vás převaluje,
hlásíte jméno své zastávky, všichni se
postupně vystřídáte v roli mašiny, snažte se pohybovat po kolejích šetrně, ať
ostatní nezraníte,“ znělo zadání. A mašiny se rázem daly do pohybu.

Otvíráme skauting

Tak vypadal jeden z programů, který si
pro účastníky tohoto setkání připravily
dvě členky regionální buňky jednoho
z odborů Junáka, který má název Skauting pro všechny (dále SpV). „Byli bychom rádi, kdyby se otevřenost pro co
nejširší spektrum dětí stala pro skauty
v nejbližších letech jedním z důležitých
témat,“ říká vedoucí odboru Vít Masopust. Sám má zkušenost s vedením
oddílu vlčat, do kterého chodila spous-

ta dětí s nějakým znevýhodněním, od
těch s poruchou pozornosti až po děti
ze sociálně slabších rodin. „Tehdy mi
opravdu chyběla větší podpora od Junáka jako organizace. Myslím, že kdyby
se mi jí tehdy dostalo, lépe bych překonával obtíže a více se snažil udržet děti
se specifickými potřebami v oddíle,“
dodává.
Odbor Skauting pro všechny je nejmladším z odborů Junáka (odbory jsou
pracovní skupiny dobrovolníků podle
oblastí a témat – jako vzdělávání, ekologie apod.). Odbor vznikl před třemi
lety a svou činnost zakládá na jednoduchém faktu. „Vycházíme z toho, že
v řadě skautských oddílů už dnes děti
s nějakým znevýhodněním či postižením jsou. Vedoucí, pokud nemají speciálně pedagogické vzdělání, se s nimi
snaží pracovat většinou dost intuitivně;
někde to jde, někde moc ne. Takové
děti pak z oddílů odcházejí, i když by
často stačilo jen včas změnit nějakou
drobnější věc ve fungování nebo programech oddílů,“ vysvětluje Vít Masopust. To, že je těchto dětí v Junáku významný počet, potvrdil i výzkum, který
si Junák k tomuto tématu udělal mezi
vedoucími. Ten ukázal, že dítě s takzvanou specifickou potřebou mají až dvě
třetiny oddílů (kritéria byla nastavena
dost široce, zahrnovala i děti ze sociálně slabých rodin). Většina z nich je zapojena do běžných skautských oddílů.
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Objednejte si informační newsletter
Skautingu pro všechny!
Pokud byste chtěli být pravidelně
informováni o tom, co dělá odbor
Skauting pro všechny a co se děje
v oblasti práce s dětmi s postižením
č znevýhodněním ve volnočasových
aktivitách, napište nám na e-mail
spv@skaut.cz. Bulletin rozesíláme
elektronicky jednou za dva měsíce.

Haló, tady poradna

Všem vedoucím, kteří už mají v oddíle
děti s nějakým postižením či znevýhodněním, nebo kteří chtějí být lépe
připraveni na to, že se takové dítě do
oddílu přihlásí, nabízí odbor Skauting
pro všechny svou podporu. Její nejvýznamnější části tvoří oblasti poradenství a vzdělávání. „Provozujeme
Poradnu SpV, do které vedoucí mohou
pokládat dotazy emailem nebo telefonicky. Odpovíme jim buď sami, nebo
je odkazujeme na odborníky na dané
téma z databáze, kterou jsme si pro to
vytvořili,“ říká Marie Podvalová, která
má poradenství na starosti. Nově je
součástí poradenství i možnost zajistit
pro vedení oddílu supervizi vedenou
odborníky.
Další možností podpory je zmapovat
si vztahy mezi dětmi v oddíle pomocí
takzvaného sociometrického šetření
(podrobnosti o této metodě najdete na
webu spv.skauting.cz).
„V oblasti vzdělávání pořádáme celostátně i v regionech vlastní kurzy na
různá témata. Na nich se snažíme vedoucím poskytnout potřebné informace a skrze zážitek i lepší porozumění
danému znevýhodnění. Účastníci spolu sdílejí své vlastní zkušenosti a společně nacházíme cesty, jak s dětmi se
znevýhodněním i celým kolektivem co
nejlépe pracovat,“ popisuje Marie Vlasatá. Ta se v odboru SpV věnuje oblasti
vzdělávání. Odbor připravil i několik
metodických příruček pro vedoucí,
které jsou jim k dispozici tištěné i ke
stažení v elektronické podobě (příručky Z nevýhody výhoda, „Nejsem žádná
socka…!“ a ADHD – vím, co s tím?! si
můžete stáhnout na webové stránce
spv.skauting.cz).

Kromě Prahy, kde působí centrální tým,
se odbor snaží rozšiřovat svou činnost
i do dalších regionů. Vznikly tak regionální buňky SpV v Praze, Brně, Plzni
a nově i v Olomouci a Hradci Králové. Ty
rozšiřují podporu odboru přímo v regionech, aby byla dostupnější a navázaná
přímo na místní oddíly a vedoucí.

Oboustranné
obohacení
„Pro Junák by další práce v této oblasti
měla být důležitým tématem. Opakující
se protiromské pochody i různé internetové diskuze a výzkumy veřejného
mínění o nesympatiích k cizincům nebo
lidem s odlišnou vírou ukazují, že nejvíc se lidé obávají toho, s čím nemají
přímou osobní zkušenost. Skautské
oddíly by ji v tomto mohly mnoha mla-

dým lidem přinášet,“ říká k nejbližším
plánům odboru Vít Masopust. „Taková zkušenost a možnost být členem
běžného kolektivu, nesetkávat se jen
s vrstevníky s podobným postižením či
znevýhodněním může být oboustranně
obohacující, jak pro děti s postižením,
tak pro ty bez něj,“ dodává. Dětem
a mladým lidem s postižením se přitom
v České republice do běžných volnočasových aktivit zatím moc proniknout
nedaří. Dokázal to i výzkum, který si
v rámci projektu Klíče pro život nechal
vypracovat Národní institut dětí a mládeže (NIDM). „Myslím, že není třeba se
bát toho, že by se skautské oddíly i jiné
kroužky v blízké době přeplnily dětmi
s postižením a rodiče z nich začali děti
hromadně odhlašovat. To, co se vedoucím skautských oddílů pro jejich výchovnou práci snažíme poskytnout, je,
aby byli dostatečně informováni o tom,
co je pro práci s dětmi s tím či oním
znevýhodněním potřeba, a podle toho
se sami svobodně rozhodli, zda takové
podmínky můžou ve své stávající situaci
zajistit a dítě do oddílu přijmout. Také
chceme, aby se vedoucí měli vždycky
kam obrátit v případě, že by s tím potřebovali pomoc. Nic víc, nic míň,“ říká
na závěr Vít Masopust.
Václav Zeman

Neposedný Střevlík v našem oddíle
Třetím rokem vedu každý týden schůzky družiny, do které chodí kluk s přezdívkou Střevlík. Na začátku jsem si myslela, že má jen víc energie, a proto neposedí. Často vyrušoval, rozptyloval ostatní, neplnil úkoly, zapomínal věci doma,
uprostřed schůzky vstával ze židle a začal běhat po klubovně. Nevěděli jsme, co
s ním. Rodiče nám sami pomoct nedokázali, Střevlík dělával to samé i doma, ze
školy nosil špatné známky a učitelé ho jen napomínali.
Začali jsme přemýšlet, jak to udělat, aby alespoň chvíli poseděl a dokázal
s ostatními spolupracovat. Jako první nás napadlo zařadit akční aktivitu na
úvod schůzky a poté do každé hry zařadit co nejvíc pohybu. Střevlík se začal
zlepšovat. Dokázal sice udržet pozornost opět jen chvíli, ale byl to krok dál. Začalo ho bavit uzlování, na schůzky chodil mnohem raději.
Na dalším táboře jsme ho v podstatě nepoznávali. Měl hodně prostoru pro pohyb a na program pak přišel klidný. Dokázal dobře vnímat, když jsme mu něco
říkali, ve stanu měl pořádek, spával až do rána.
Problém byl jen s hlídkami. Pokud spal přerušovaně, probudil se ráno unavený,
jako by nespal vůbec. A než vůbec vylezl ze spacáku, budili jsme ho i 5 minut.
Později nám jeho rodiče prozradili, že musí spát bez přestávek. Pokud bude držet poslední hlídku, ráno bude odpočatý.
Další rok schůzek jsme zkusili sepsat pravidla družiny. Když je měl stále před
očima, bylo pro něj jednodušší je dodržovat, navíc mu byly vzorem ostatní děti.
Důležité bylo také to, že jsme Střevlíka nechávali, aby opakoval vše, co jsme
dětem vysvětlovali. Například všem zopakoval pravidla hry. Díky tomu si je
zapamatoval a zvykl si tak při vysvětlování čehokoli dávat pozor, aby o něco
nepřišel.
Aby nezapomínal na plnění povinností, píšeme mu věci do deníku a rodiče pak
doma vědí, co má za úkol. Navíc funguje úmluva s dalším členem družinky, který mu se složitějšími úkoly pomáhá a připomíná mu, co má přesně udělat.
Barbora Staňková

Foto archiv Junáka

Výjimečně existují i specializované oddíly jako třeba pražský oddíl neslyšících
skautů a skautek Potkani. Jeho neslyšící
vedoucí se letos v létě účastnili kurzu
pro vedoucí se svými vrstevníky bez
postižení. Celý kurz jim do znakového
jazyka překládala trojice překladatelů.
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Pionýrské plusy i mínusy
Téma „z nevýhody výhoda“ jsme si v Arše nemohli nechat ujít,
tato slova jsou totiž pro Pionýr charakteristická hned z několika
hledisek.

Foto archiv Pionýra

Tím prvním, co nejspíš přijde na mysl, je
naše historie. Toto téma je teď o to výraznější, že si právě tři roky po sobě připomínáme polokulatá výročí, jež vystihují, jak
je naše historie spletitá.
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Vloni uběhlo 45 let od roku 1968, kdy
vznikl samostatný Pionýr – stejně jako
spousta dalších sdružení dětí a mládeže.
Toto výročí je poněkud neveselé, protože osamostatnění trvalo jen dva roky (do
nástupu tzv. normalizace v roce 1970). Za
tyto dva roky ale Pionýr stihl zahájit spolupráci s dalšími sdruženími (např. s Junákem), postavit se proti okupaci v srpnu
1968 prostřednictvím takzvané Služby
vlasti i vytvořit řadu zájmových oddílů
pracujících nezávisle na školách.
Letos si připomeneme počátek pionýrské historie u nás – před 65 lety, přesněji
24. 4. 1949, vznikla Pionýrská organizace Junáka. Bez ohledu na to, že to tehdy nebyla jednoduchá doba, že s sebou
nesla i mnoho trestuhodného, na toto
výročí nezapomínáme, protože je také
zdrojem poučení a inspirace. Ačkoliv je
stále v módě odmítat vše mezi lety 1948
a 1989, nelze popřít, že napříč všemi
těmi roky stále bylo i na co navazovat.
Jak v padesátých letech nebo za normalizace – vždy byly pionýrské oddíly, cílem
jejichž práce byla zajímavá a kvalitní činnost s dětmi.
Příští rok Pionýr oslaví 25 let od obnovení
samostatné činnosti (leden 1990). Tento
milník v naší historii provázela samozřejmě spousta debat a rozrůzněných názorů, všem bylo jasné, že minulost Pionýra
může být nezanedbatelnou nevýhodou…
Ale rozhodli jsme se nit nepřetrhnout úplně, užívat zlidovělý název Pionýr, na který

jsou dodnes reakce různé. Jenže různé, to
znamená také dobré – a není jich málo,
a tak se setkáváme nejen s ohrnutým
nosem, ale také s údivem a jistou mírou
uznání, že jsme necouvli, a především
s radostnými vzpomínkami na skvělá léta
strávená s oddílem, tábory, výpravy…!
25 let, které brzy završíme, ukázalo, že to
bylo správné rozhodnutí, i když bylo vykoupeno i těžkostmi. Dnes je Pionýr zavedená značka nejen u státních institucí, ale
i u spousty rodičů, kteří do stovek našich
oddílů a otevřených klubů hlásí své děti.
Když se řekne, že bylo rozhodnuto o obnovení samostatné činnosti, zní to celkem prostě. Pravda je ale taková, že šlo
o složitý proces, během kterého mimo
jiné spousta bývalých pionýrských skupin buď skončila, nebo odešla do jiných
sdružení, a to včetně svého majetku. Zní
to jako jednoznačná nevýhoda, že? Přijít
o spoustu lidí i „hmotných statků“. Byla
ale více než vyvážena plusy na druhé
straně. V obnoveném Pionýru zůstalo jádro lidí, kteří si museli jasně a především
kladně odpovědět na otázku, zda chtějí
pokračovat. Majetek, kterého jsme se
vzdali, nám pak výrazně pomohl při jednání s dalšími sdruženími o spolupráci.
Dnes už se tak nikdo nepozastavuje nad
tím, že jsme např. spolu s junáky v jedné
střešní organizaci, kterou jsme dokonce
společně zakládali…
Slogan „z nevýhody výhoda“ se ale hodí
i pro povídání o vlastní činnosti Pionýra.
Možná proto, že překonávání různých
překážek je celkem běžnou součástí naší
práce, se dlouhodobě věnujeme i projektům a aktivitám pro děti všemožně znevýhodněné – i když to není naším hlavním
posláním. Nepochybně nejvýraznějším

projevem těchto snah byl nyní již uzavřený projekt Klíčení. Projekt samotný ale
není podstatný, hlavní je jeho podstata
a výstupy, které nám budou sloužit řadu
následujících let. A nejen nám, protože
jsou volně k dispozici na www.kliceni.cz.
Projektovým jazykem jde o výchovné
programy pro děti se specifickými potřebami ve vzdělávání, které slouží jejich
snadnějšímu začlenění do aktivit dětských kolektivů. Oč ale jde v praxi? Jistě
nejen v Pionýru je snad v každém oddíle
nejméně jedno dítě, na které označení
„se speciálními potřebami ve vzdělávání“ pasuje. Může jít o děti hyperaktivní,
autistické, se všemožnými dys…, ale také
vyčnívající svým nadáním, děti přistěhovalců, pocházející z menšinových etnik,
sociálně slabých rodin, děti, které se musejí vyrovnávat např. s rozpadem rodiny…
A tak bychom mohli ještě chvíli pokračovat. Všechny tyto děti mají svá specifika,
své nevýhody, ale také své výhody. Poruchu jednoho smyslu vyváží citlivostí jiného, rodinné útrapy předčasnou vyspělostí
atd.
Projekt Klíčení dal vzniknout čtyřem souborům námětů, tzv. výchovným programům, které jsou odstupňované dle věkových kategorií a ještě vnitřně členěné
na oblasti (člověk a společnost, příroda,
sport, technika, umění). Každý program
je soubor „na klíč“ zpracovaných aktivit,
které jsou buď vymyšleny tak, aby byly co
nejpřístupnější i znevýhodněným dětem,
nebo aby s jejich přednostmi i nedostatky
vhodně pracovaly. Zkrátka pomáhají dětem tak, že z jejich nevýhody umí udělat
výhodu…
Jakub Kořínek
Pionýr

Naše téma
Den poslepu

Srpen 2012, základna v lesích nedaleko
Brna. Osmnáct dospělých má právě za
sebou půlku integračního zážitkového
kurzu ZAOSTŘENO, jehož tématem jsou
tentokrát vyrovnanější příležitosti vidících a nevidomých. Polovina účastníků
má těžké postižení zraku, polovina vidí
dobře. Simulujeme tedy stav, kdy nevidomí nejsou v menšině, stav, který je
realitě na hony vzdálený.
Je středa. Od dnešního rána jsou všichni vidící zaklapkováni černými klapkami, stávají se nevidomými. Začíná „den
poslepu“… Pro polovinu lidí se radikálně mění možnosti jejich samostatného
fungování na kurzu, pro nevidomé se
zdánlivě nemění nic. Anebo přece jen
ano? Po pár chvílích je jasné, že z nevýhody bude dnes výhoda. Zaslepení vidící rychle zjišťují, že se bez nevidomého
průvodce neobejdou.

Jak najít záchod? Jak si
vyčistit zuby?
Jak si namazat
chleba k snídani? Jak nepřelít
hrnek horkým
čajem? A kde
je vlastně čaj?
Tempo skupiny se zpomaluje. Lektoři
jsou ve střehu, z hlediska bezpečnosti
je 18 nevidomých, z nichž polovina je
bez zkušeností, docela oříšek. Vše jde
ale podle plánu, nevidomí se rychle ujímají vůdčí role a všichni ve skupině si
pomáhají. Začíná program. I když, co je
vlastně dnes program? Vždyť i veškeré
aktivity mezi konkrétními programovými bloky vyžadují tentokrát aktivní
zapojení všech účastníků a celý den je
vlastně programem.
Jednotlivé aktivity se snaží ilustrovat

typické či důležité situace v životě nevidomých. A tak se účastníci dopoledne
snaží vytvořit přesnou kopii uměleckého díla podle slovního popisu a na
základě hmatového vnímání (význam
komunikace, přesnosti instrukcí, rušivé vlivy prostředí, hmatové vnímání
aj.), deaktivují rozbušky bomby pomocí nalezení věcí v interiéru základny
(systematičnost ukládání věcí, paměti
aj.), hrají modifikaci známé televizní
soutěže Audiostop (sluchové vnímání), vyzkouší si lekci aerobiku (učení se
nového pohybu podle slovní instrukce). Odpoledne se ocitají na Divokém
západě a pod vedením šerifa se snaží
od banditů získat zpět ukradené peníze z městské pokladny – vydávají se do
lesa, kde zdolávají řadu nástrah a plní
různé úkoly (chůze v terénu, zapalování svíčky, poznávání bankovek, hod na
cíl podle zvukové signalizace aj.) Večeří
v Saloonu U Elišky, kde zjistí, zda by se
jako nevidomí nechali ošidit obsluhou,
popř. jak snadno. Večer se všichni vydávají zpět do říše světla. Polovina účastníků si klapky sundává, polovina tu
možnost nemá. Všichni však odcházejí
bohatší o vzácnou zkušenost.
Vidící měli možnost trochu nakouknout
do světa bez zraku; poznali, že nevidět
neznamená jen strádat. Neznamená to
pouze být ochuzen o jednu možnost
poznávání, ale zároveň to otvírá nové
obzory, které vlivem zahlcení vizuálními informacemi a hektičností dnešního
světa mnohdy vůbec nevnímáme.
Nevidomí naopak zažili pocit zodpovědnosti za druhé, byli jim oporou, pomocníky i rádci. Více si uvědomili své
schopnosti, význam byť i třeba zbytku

Foto Pavla Velinská

aneb Zaostřeno na vyrovnanější příležitosti vidících a nevidomých
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svého zraku. A také to, jak jsou samostatní. Z jejich „nevýhody“ se stala
výhoda. Často mluvili i o tom, že rádi
oplatili pomoc, kterou celý život přijímají a bez níž se stále v některých situacích neobejdou.
Den poslepu končí. Do konce kurzu
zbývají už jen tři dny. Společné zážitky
a přátelství mezi světy vidících a nevidomých však zůstávají mnohdy na celý
život.
Sdružení Život trochu jinak pořádá ročně několik integračních akcí různého
zaměření. Věříme, že společně strávené chvíle lidí s postižením a bez něj jsou
jednou z cest, jak překonat zažité stereotypy a předsudky na obou stranách.
Více o nás na www.zivotjinak.cz
Krátké video „ZAOSTŘENO 2012 – Blind
day“ ke zhlédnutí na http://www.youtube.com/watch?v=yCzzm1hglls

A jak to (ne)viděli
účastníci?

Foto Pavla Velinská

(úryvky ze zpětnovazebního dotazníku
účastníků po akci)
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Účastníci s těžkým postižením zraku
Myslím si, že pro vidící to bylo přínosné
zkusit si, jak jsme na tom my – pro mě
byl přínos ten, že jsem pro změnu mohla dělat průvodce a pomáhat druhým…
Jistota že se to dá zvládnout a i v neznámém prostředí se dobře orientuji.
Mohl jsem pomoci kamarádům, na což
jsem moc hrdý.
To, že i já jako nevidomá můžu být v jistých situacích pro ostatní užitečná.
Uvědomila jsem si, že i s úplnou ztrátou
zraku si dokážu s lecčím poradit a mnohdy jsem se paradoxně cítila jistěji než
jako zbytkařka (pozn. člověk, který má
nějaké využitelné zbytky zraku).
Tady jsem si uvědomila, že i já můžu být
pro ostatní užitečná a potřebná, což je
věc, se kterou jsem měla a ještě trochu
mám problém.
Díky tomu, že ještě něco vidím, se na
zrak docela dost spoléhám a při Dni
poslepu jsem měl možnost si vyzkoušet,
zda bych zvládal běžné denní úkoly bez
zrakové kontroly. A dospěl jsem k názoru, že v této situaci je nejdůležitější
podpora okolí, bez ní se to zvládnout
nedalo.
Zajímavé bylo sledovat sebe sama, jak
si vedu při plnění běžných úkolů, při
kterých využívám zrakovou kontrolu,
jako je pohyb po místnosti anebo třeba běžné činnosti při snídani. Člověk si
v tu chvíli uvědomil, jak je na svůj zrak,

přestože osobně já sám na tom nejsem
se zrakem zrovna nejlíp, odkázán, a život bez něj je přinejmenším odlišný od
toho běžného. Zároveň to bylo takové
nahlédnutí do života těch, kteří takhle
žijí a jsou na to zvyklí od narození nebo
od dětství.
Vidící účastníci
Nejsilnější zážitek pro mě byl, když jsme
my, vidící, měli zavázané oči a nevidomí
nás vedli, stali se našimi průvodci, byli
nám oporou, procházeli terén nejprve
sami, jen proto, aby nám celou cestu
popsali a aby se nám nic nestalo. Pořád
byli připraveni pomáhat těm, kteří to
potřebovali.
Je až neuvěřitelné, jak se bez zraku
mění vnímání vzdáleností, prostoru
a času. Také již vím, jak je nepříjemné
mít někoho vedle sebe a nevědět, kdo
to je, či si povídat s někým, kdo tam již
není. Ani poznávání hlasů není žádnou

maličkostí. S některými hlasy jsem měla
problém po celou dobu. Rovněž jsem si
uvědomila, že dívat se na někoho, kdo
právě mluví, když nevidíte, není zas
takovou samozřejmostí. Sama jsem se
přistihla, jak k mluvčímu natáčím ucho,
abych ho alespoň dobře slyšela.
Pro mě asi úplně nejlepší den. Úplně
jiný způsob jednání, chování, vnímání,
prostě úplně nový způsob žití, který je
jiný, ale nepřišel mi tak „strašný“, jak
jsem si představovala, a tak mi hooooooodně přiblížil život nekoukavých.
Po absolvování tohoto dne jsem byla
úplně ochromená a nevěděla jsem, nad
čím přemýšlet dřív. Bylo ve mně tolik
prožitků. Za tento den jsme se přiblížili
nevidomým tak, jako nikdy předtím.
Zajímavý zážitek, vyzkoušet si večeřet
poslepu, a to ještě náročné jídlo, jakým
byly špagety. Zajímavé bylo i to, jakým
způsobem se vypořádat s placením, do
takovéto situace se přece jenom i nevidomí dostávají, když jdou na návštěvu
do restaurace, a my jsme měli možnost
si to vyzkoušet: opravdu zajímavý zážitek, který určitě stál za to.
Začínalo to scénkou a poprvé jsem si
mohla uvědomit, jak to vnímají lidi,
kteří nevidí. Vzhledem k tomu, že jsem
neviděla, tak pro mě tato scénka byla
velmi zajímavá, protože jsem slyšela
výstřely a bála se, nevěděla jsem, co
čekat.
V počátcích se mi chtělo brečet, protože
jsem se v obrázku nemohla vyznat. Pak
jsem však slyšela Verču, jak si pobrukuje a zpívá a to mi dodalo sílu. Pořádně
jsem si obrázek prohmatala a měla
jsem radost z toho, že si ho dokážu
v hlavě představit.
Pavla Velinská
lektorka sdružení Život trochu jinak

Naše téma
Jak jsme z nouze vybudovali
táborovou základnu u náchodského zámku

Klubovna je hezký dřevěný srub stojící
na pozemku patřícím městu Náchod,
elektřina k němu byla přivedena z tehdejšího městského přírodního divadla.
Jenže jednoho dne přírodní divadlo
zrušili a nám elektřinu odstřihli.
Tak jsme začali pátrat, odkud z okolí
získat nejbližší přípojku. Zjistili jsme,
že zhruba 200 metrů od klubovny
stojí opuštěný a zdevastovaný objekt,
který měl sloužit jako obslužná budova školního pozemku pro pěstitelské
práce. Jenže vzápětí po jeho vybudování (někdy kolem 1985) škola zjistila,
že na pozemku na uměle vybagrovaných terasách není žádná ornice, kde
by šlo cokoliv pěstovat, a tak projekt
opustila. Vandalové ho rychle zdevastovali a pak to celé milosrdně přikryla
příroda rychle bujícím náletovým porostem, který objekt zcela zakrýval.
Nicméně připojení k sítím, elektřině,
vodovodu i odpadu tam zůstalo. Domluvili jsme se tedy s „městem“, že
nám objekt pronajme, abychom si odtud mohli natáhnout elektrický kabel
ke klubovně.
O jednom jarním víkendu nastoupil
nejstarší rod s krumpáči a lopatami,
vykopali jsme předpisovou rýhu, tatínek elektrikář propojil objekty třífázo-

vým kabelem. V naší klubovně se zase
svítilo a na vybydlený objekt školních
pozemků jsme klidně zapomněli.
Zapomněli jsme až do doby, než zhruba za tři roky poté přišel na adresu oddílu dopis s modrým pruhem, v němž
nám Odbor majetku městského úřadu
v Náchodě sděloval, že si majitelé chat
kolem pozemku klubovny stěžují, že se
v našem objektu scházejí bezdomovci
a feťáci a že se o pronajatý majetek
nestaráme. Teprve při bližší obhlídce
jsme zjistili, v jak úděsném stavu se
stavba nachází.
Sešla se rada starších a přemýšleli
jsme, co dál. Zrušit nájemní smlouvu
a hledat jinou přípojku energie, zhruba
dalších 500 metrů vzdálenou? Zřejmě
to byl náčelník Ondřej, který pronesl
první myšlenku využití pozemku. Když
už ho tedy máme, pojďme tam vybudovat základnu. Je to hezké místo na
pokraji lesa, nedaleko od města a přesto téměř skryté. Na vybagrovaných
terasách by šly vybudovat sruby…
Tohle řešení nakonec zvítězilo a oddíl
se dal do práce. Rozdělili jsme si úkoly
– Šaman Lída sháněla peníze, zejména
z investičních grantů MŠMT a Královéhradeckého kraje, Ondřej vedl projekční tým, Michal Had demoliční četu
– nejprve bylo třeba vyřezat náletové

porosty a zbourat shnilé boudy na nářadí, které tam po škole zůstaly. Zdenek Žíža vedl budovatelskou skupinu,
která krok za krokem postavila nejprve
čtyři a pak další dva sruby, které jsme
zakoupili v podobě stavebnice. Odborné práce na kuchyni a sociálkách jsme
zadali firmě, ale společenskou místnost už Žíža se svým týmem budoval
svépomocí. Poté přišel na řadu plot
a ve spodní části pozemku travnaté
hřiště se sítěmi kolem, aby míč nelétal
až do údolí pod základnou.
Dnes stojí nedaleko náchodského
zámku úhledná táborová základna
pro 30 lidí, kterou ve školním roce
oddíl využívá jako druhou klubovnu
a o prázdninách se tam vystřídá kolem šesti až devíti dětských oddílů na
letních táborech. Všichni si pochvalují
příjemné prostředí a dobré vybavení
základny.

Foto Ludmila Pohanková

Oddíl DUHA – Modrá Střelka vlastní již od roku 1990 klubovnu na okraji
lesoparku obklopujícího náchodský zámek.

Oddíl tak dokázal vlastním úsilím a za
finanční podpory MŠMT, KHK a Duhy
zvelebit zdevastovaný objekt, který
nám při první obhlídce naháněl hrůzu, a získal tím hodnotu bezmála dvou
milionů korun. A vše to začalo jedním
přeseknutým elektrickým kabelem.
Ludmila Pohanková
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Naše téma
Nechávat se překvapit

Foto TOM Sůvy

V pražském turistickém oddíle Sůvy dost dobře víme, že to může
fungovat, pokud se člověk nevzdává. Na podzim budeme slavit
devětadvacet let oddílové existence; za takovou dobu nelze nenabrat
zkušenosti a nepoučit se.
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Asi je to nejlepší strategie pro přežití:
smířit se s nevýhodami, přijmout je,
a pokusit se je v dobré obrátit. Nezoufat si, ale konat. Mám pocit, že v rámci
naší oddílové činnosti se s podobnými
situacemi střetáváme dnes a denně.
A můžeme určitě považovat za klad,
pokud tento model chování a uvažování předáme našim členům.
Proto mám ráda náhody, které ze začátku mohou vypadat dost černě, ale stačí
málo a spějí ke šťastnému konci. Vzpomínám na loňské léto, kdy jsme špatně
naplánovali puťák a místo vytyčené
cesty jsme záhy začali nazdařbůh bloudit krajinou. Mohli jsme propadnout
panice, rozhodnout se, že se stůj co stůj
musíme držet původního plánu, vracet
se, bloudit… Anebo třeba ne a zkusit to
jinak. Bylo krásně, tak nijak nevadilo,
že jsme nedošli ke geniálnímu místu na
táboření, které jsme pečlivě zvolili na
mapě. Užili jsme si pohodový výlet bez
stresu a dopadlo to tak, že jsme náhodou objevili překrásný rybník a přenocovali na poloostrově v krajině tak malebné, že se nám o ní ani nesnilo. Místo
ranní rozcvičky jsme si ještě zaplavali.
Nebo další hloupá situace byla, když

nám dopravce odřekl domluvený autobus, který nás měl dovézt na tábor,
a jiný se nám už nepodařilo takhle narychlo sehnat. Nakonec jsme jeli vlakem. A protože celotáborová hra se točila kolem případů Sherlocka Holmese,
tak se z toho vyklubal mnohem stylovější úvod, než jsme plánovali.
Zkušenosti máme i s tím, kdy se nám
na precizně připravenou akci dostavilo
mnohem míň dětí, než jsme počítali,
a tak jsme mohli celý program zmuchlat a zahodit do koše. Sice jsme si s osmi
dětmi nezahráli hry pro dvacet hráčů,
ale improvizovaný program nakonec
vykouzlil neopakovatelnou rodinnou
atmosféru, kterou jsme si všichni moc
užili. Měli jsme příležitost si být blíž než
jindy, vytvořili jsme prostor, kde si mohli účastníci navzájem říct, co pro sebe
znamenají. Mám ještě husí kůži, když si
vzpomenu, jak to bylo silné.
Velkou zkouškou bylo jednou i to, když

jsme měli v plánu víkendovku pod
stany a už několik dní před odjezdem
nepřetržitě pršelo. Pamatuji si, jak odpovídám rodičům na telefonáty, jestli
opravdu pojedeme. Sama jsem uvažovala, jestli to nevzdat. Ale pořád jsem si
opakovala, že “nejsme přece z cukru”,
a tak jsme jeli. Nechci vyprávět o tom,
jak náhle vysvitlo sluníčko a my si užili příjemnou opalovačku. Nevysvitlo
a neužili. Bylo to náročné. Dodnes však
všichni vzpomínáme, jak se nám podařilo rozdělat oheň z mokrého dřeva
v kaluži bláta, a všichni účastníci jsou na
to náležitě pyšní.
V podobném výčtu bych mohla pokračovat ještě hodiny. V Sůvách si zakládáme na tom, že si umíme poradit.
V některých hrách dokonce dostáváme
děti cíleně do situací, kdy zdánlivou
nevýhodu potřebují proměnit ve výhodu. Ale nad náhody, které překvapí
všechny, není. To se učí nejen děti, ale
i my vedoucí. Což je určitě i to, co nás
na tom všem všechny baví – opustit
nalajnovaný život v Praze a nechávat se
překvapit…
Jarka Bednářová
TOM Sůvy

Naše téma
Kterak jsem dostala vstupenku za polovic
„Umění je jako slunce, které se taky nikomu nevtírá. Když zatáhnete záclony
a zavřete okenice, tak vám slunce do bytu neleze, jenomže je to vaše chyba,
pane, že chcete žít potmě.“ 							
Jan Werich
A někdo možná nechce žít potmě, má
okenice dokořán, jen mu není dáno
na slunce dosáhnout. Spolumat nabízí možnost, jak lidem s rozhrnutými
závěsy pomoci chytit aspoň sem tam
paprsek.
Moje zkušenosti se znevýhodněnými
lidmi sahají akorát tak daleko, že jsem
jim ve svých mladých letech vyvařovala
v Dětském bezbariérovém centru Březiny v Kateřinicích u Vsetína. A moje spolubydlící má bráchu s aspergrem, co mi
vždycky dokáže opravit počítač a kouká
na Doctora Who, takže si máme pořád
co říct. Bližšího kontaktu s někým jakkoliv postiženým jsem se podstatnou
část svého života vyhýbala. Myslím, že
zásadní podíl na mé snaze vyhnout se
komukoliv s handicapem měla epizoda s chlapcem na elektrickém vozíku,
kterého jsem měla hlídat a který se
rozjel zběsile dolů z kopce po chodníku. Vyvrátil se a já si připadala jako ti
kluci v Obecné škole, když převrátili kočárek. Tomu dítěti na vozíku se naštěstí
nic nestalo, dokonce se smál nad svým
epickým zážitkem, ve mně by se krve
nedořezal...
Mnoho let po tom hrozném zážitku se
na mě obrátil kamarád Plavčík – Marek Baxa. Prosil mě, abych se zapojila
do projektu Spolumat, žádal o pomoc
s propagací. Potěšily mě jasné a přehledné webovky a upoutal propagační
leták s kombinací barev, která by mi
nikdy nepřišla na mysl. Jasně, oranžovo-modrý svetr bych si asi neoblíkla,
ale leták s těmito barvami jednoznačně
upoutá lidské oko.

Myslet ve velkém

Celý nápad Spolumatu se zrodil právě
v Plavčíkově hlavě. Přišlo mu nefér, že
se dá každý večer navštívit nepřeberné
množství kulturních akcí, ale spousta lidí
nemá s kým na takovou akci jít, a tak si
raději nechá zajít chuť. Obzvláště lidem
s nějakým postižením jsou mnohé události nedostupné, mnohdy jen proto,
že sami nedokáží překonat šest schodů
při vstupu do klubu. A Plavčíkovi došlo,
že to není neřešitelný problém, že stačí
najít jednorázového parťáka...
K realizaci projektu postačilo přihlášení
k programu Think Big. Ten si dal za cíl
podporovat mladé lidi od 15 do 26 let

v jejich snažení uskutečnit svět lepším.
Autoři Think Big si uvědomili, že mezi
mladými lidmi je ukryt potenciál měnit
svět kolem sebe, a rozhodli se je podporovat a vytvořit podmínky, za kterých
mohou tvořit a realizovat své projekty.
A protože komise Think Big pro výběr
projektů byla ze Spolumatu nadšená,
stalo se, že v září byl spuštěn nový web,
prostřednictvím něhož se to všechno
teď může dít.

Párty hard
na kolečkách
Nechci mluvit o diskotéce na kolečkových bruslích. Mluvím o tom, že i na
invalidním vozíku se to dá solidně rozjet. Respektive zejména na invalidním
vozíku se to dá solidně rozjet, protože
po svých celkem nikam dojet nemůžete. Sama jsem se o tom přesvědčila,
když jsem se do projektu osobně zapojila. Nebylo to nic těžkého, šlo jen o to
překonat obavy z něčeho nového a neznámého. S odhodláním jsem vyrazila
na oranžovo-modré stránky Spolumatu
a zhlédla velkou nabídku konaných akcí.
Stačilo se zaregistrovat a zatrhnout, že
nabízím doprovod u koncertu, který
jsem si vybrala. Pak už jsem jen čekala,
co se stane.
Po chvíli čekání jsem dostala odpověď
na svůj návrh, prohlédla jsem si profil kluka, který měl zájem se mnou na
koncert jít, a ke své hrůze jsem zjistila,
že je to „vozíčkář“. Ale nemohla jsem
couvnout, mám přece hrdost! Tak jsme
se domluvili, že půjdeme. Sešli jsme se
před klubem, kde mi ho předala jeho
maminka, a já slíbila, že ho po koncertě zase před klubem vydám. Seznámili
jsme se a hned musely jít všechny zábrany stranou, protože jsme musely
vozík vytáhnout do několika schodů,
abychom se dostali na úroveň klubu.
K obyčejné vstupence jsme dostali druhou zdarma pro doprovod a to se mi
zamlouvalo. Z ušetřených peněz jsem
koupila pití a řítili jsme se do přední lajny. Nutno podotknout, že můj nový kamarád to měl zdaleka nejlepší – seděl
v první řadě a nikdo se nestrkal na jeho
místo. A já to měla dobré s ním.
Vypadalo to, že si koncert užil, co to
šlo. Čekala jsem nějakou jízdu na zad-

ních kolech a zběsilé točení, ale radostný úsměv a pokyvování hlavou mi taky
stačilo. Po koncertě už jsem jen počkala
před záchodem, který byl bezbariérový
a na který jsem díky bohu nemusela
s ním (zas tak otevřenou mysl ještě nemám), a s pomocí jiného vycházejícího
chlapce jsme sjeli s vozíkem schody
před klubem. Maminka už na něj čekala a já věřím, že jí vyprávěl samé pěkné
věci. Doma už jen zbývalo vyplnit hodnocení na webu a akce byla u konce.

Být Spolumaťákem

Pro ty z nás, kteří si nebyli nebo nejsou svým rozhodnutím podat pomocnou ruku tak úplně jistí, nabízí stránky
Spolumatu jednoduché desatero. Ať už
cítíte potřebu jeho pomoci nebo ne, je
jednoznačně dobrým krokem si je přečíst, pomůže vám si pár věcí srovnat
a upozorní vás, že je stále dobré být ve
střehu.
Protože doprovázet někoho s handicapem kamkoliv je veliká míra zodpovědnosti a člověk může být postaven
do různých kritických situací, mohou se
k projektu přidat pouze plnoletí lidé. To
samé pravidlo ovšem platí i naopak –
doprovod nemůže bohužel požadovat
nikdo mladší 18 let. A pokud nejste plnoletí, ale stále chcete pomoci, můžete
propagovat Spolumat mezi své starší
kamarády, můžete mu fandit na Facebooku a můžete se podělit o kulturní
události, které vás zaujaly.
Na webu Spolumatu je možné najít
všechny členy týmu, kteří se starají
o fungování projektu. Všechny je možné kontaktovat a jsou ochotní zodpovědět jakékoliv otázky a s čímkoliv pomoci, je-li to v jejich silách. Už to nemůže
být snazší, tak nač ještě čekat?
Anna Doupovcová

Více na stránkách www.spolumat.cz
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Představujeme
Posejdon

Foto Grafik-Aja.CZ

Činnost Posejdonu zahrnuje organizování vodáckých a kulturních akcí, správu
vodácké cesty na řece Olši a Odře v úseku tzv. „Slezských Benátek“ (Karviná –
Krzyżanowice), publikační činnost a rozvoj lidských zdrojů. Má podle stanov
působnost celostátní, říká Roman Štolfa, statutární zástupce Posejdonu.
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O jak širokou členskou základnu se Posejdon opírá?
Základním pilířem organizace jsou
členové představenstva a Instruktoři.
Ti vedou další zájmové skupiny. V zájmových skupinách sdružuje Posejdon
180 vodáků. Pestrá činnost láká další
a další zájemce nejen o naši organizaci,
ale i o sebevzdělávání a o vodáctví jako
celek.
Přibližte nám, prosím, Vaši činnost –
co všechno mohou členové Posejdonu
na Vašich akcích zažít?
Jsme vodáci. Sjíždíme řeky, táboříme,
jezdíme na hory, účastníme se a organizujeme závody, pečujeme o vodáckou
stezku na Odře a Olši vodáky zvanou
„Slezské Benátky“. Kromě této činnosti
se v naší vodácké kronice dočtete, že
se také podílíme na vydávání vodáckých průvodců. Podporujeme ale také
začínající spisovatele. Jak? Pomáháme
s přípravou knihy a také s organizačními záležitostmi, provázejícími její křest.
Na tábory zveme zajímavé osobnosti.
Povídali jsme si už s rybářem, s námořníkem, s „kačerem“ o „geokešinku“.
Mezi instruktory má Posejdon také
dobrodruhy, kteří podnikají zajímavé cesty do zahraničí (Laos, Vietnam,
Albánie, Kyrgyzstán…), a jsou navíc
ochotni se o své zážitky podělit. Takže
Posejdon organizuje také promítání,
besedy a školení.
Jaká je historie Posejdonu „v kostce“?
Posejdon založil Ing. Josef Tobola
v roce 2005 (registrace u Ministerstva vnitra). Činnost organizace řídí

Představenstvo. Řídí se schválenými
stanovami. Posejdon vytváří zájmové
skupiny (Instruktoři, Vodáci Bohumín,
Vodáci Orlová, Vodáci z Neradu, Vodáci
Karviná). Je od roku 2012 členem Rady
dětí a mládeže Moravskoslezského kraje (RADAMOK). Proto se na členy vztahuje rámcová pojistka České rady dětí
a mládeže (ČRDM). Od roku 2013 je
členem Místní akční skupiny Bohumínsko (MAS Bohumínsko).
Původní název organizace byl Quantum. K přejmenování na Posejdon došlo v roce 2008, kdy se vedení organizace rozhodlo k orientaci na rozvoj vodní
turistiky. S ohledem na nový občanský
zákoník v roce 2014 čeká Posejdon
změna stanov. Nově bude Posejdon zapsaný spolek.
• 2005 až 2007 – Založení organizace.
Úspěšná studie proveditelnosti „Severomoravské Benátky aneb Lodí nebo
raftem po řece Olši“. Schengen.
• 2008 – Sídlo Posejdonu je ve Věřňovicích. Novoroční sjezd Olše I. ročník.
Dny na hranici. Otevření přístavu pro
rekreační plavbu z fondu Euroregion
Těšínské Slezsko s partnery Dolní Lutyně, MS PZKO Věřňovice a Godów.

• 2009 - Projekt „Červen – měsíc přátelství na soutoku Odry s Olší“ s partnery Bohumín a Krzyżanowice. Letní
vodácký tábor ve Věřňovicích I. ročník.
• 2010 – Vodácký průvodce s kilometráží (Odra a Olše, okolí soutoku Odry
s Olší). První promítání vodáckých fotokoláží. Vodáci Orlová.
• 2011 – Křest nástupního místa ve Věřňovicích. Projekt Řeky rozdělují, řeky
spojují – vybudování nástupních míst
pro vodáky na Odře a Olši. Smlouva
Posejdonu a města Bohumín o správě
nástupního místa. Na české straně se
staví tři nástupní místa, dvě na straně
polské.
• 2012 – Výstava vodáckých fotokoláží
I. ročník. Vodácká kronika. Dračí lodě
a vítězná posádka „Vodáci Odry a Olše“
I. ročník. Pět instruktorů s akreditací
MŠMT. Vodáci Bohumín. Srdcovka pro
vodácký tábor. Poprvé na Prázdninovém kolotoči. Bambiriáda poprvé v Bohumíně a poprvé s účastí Posejdonu.
• 2013 – Vodácký průvodce řekami
Moravskoslezského kraje (Olše, Odra,
Moravice, Ostravice, Opava). Poprvé
je Čtení vodáků Odry a Olše. Víceboj
na kánoích AjaCup≈POSEJDON I. ročník s podporou Nadace OKD. První
absolventi školení pro Mládež v akci.
Formulář Podklady k akci. Poprvé akce
pro Nadaci OKD. Křest knihy Pohádky
a pověsti nejenom z Kysuc. Poprvé na
voru. Poprvé na vodáckém maratónu.
Poprvé na akci v rámci projektu 72 hodin. Instruktor Mycek v Kyrgyzstánu.
• 2014 – Změna názvu na Posejdon
z. s. Nová koupelna. Víceboj na kánoích a kajacích Meander orient express

Představujeme

S jakými spolky, organizacemi a sdruženími nejúžeji spolupracujete?
Spolupracujících subjektů je celá řada.
Patří sem krajský úřad, obce, firmy,
nadace i neziskovky. V ČR i za hranicemi. Přehled aktualizujeme na stránce
www.posejdon.cz/partneri
Posejdon je mj. od roku 2013 rovněž
členem Místní akční skupiny (MAS) Bohumínsko. Měli jste už možnost zjistit,
jaký praktický užitek pro vás takové
členství může mít?
Ano. Jde o logický krok. Posejdon je
nositelem úspěšné studie proveditelnosti Severomoravské Benátky aneb
Lodí nebo raftem po řece Olši (teprve
později se ujal název Slezské Benátky)
a realizuje systematicky jednotlivé etapy. Rozvoj vodní turistiky na Odře a Olši
totiž není možný odjakživa. Významnou
úlohu sehrálo otevření česko-polské
hranice (Schengenská smlouva). Dnes
tedy již nic nebrání zahrnutí rozvoje
vodní turistiky do dlouhodobých strategických plánů. Posejdon má sídlo a loděnici v Dolní Lutyni–Věřňovicích. Čili
patří do území Bohumínska. A přínos?
Díky členství máme možnost ovlivnit
strategická rozhodnutí regionu.
Jaké máte zkušenosti s podporou ze
strany úřadů, veřejnosti, soukromníků? Máte nějaké sponzory?
S podporou jsou zkušenosti různé. Převážně ale pozitivní. Máme jasné cíle,
měřitelné a ověřitelné výsledky. Přesně podle zkratky SMART (Specifický.
Měřitelný. Akceptovatelný. Reálný. Termínovaný.) Projekt „Slezské Benátky“
se zrodil v roce 2005, kdy byla schvále-

Posejdon, o.s.
Adresa:
Hlavní 33
Dolní Lutyně - Věřňovice
Telefon: 721 012 222
E-mail: roman.stolfa@posejdon.cz
Web: www.posejdon.cz

na studie proveditelnosti financována
z fondu EU PHARE. V roce 2007 byl dle
doporučení studie zprovozněn z fondu
podpory venkova MsK pro Mikroregion Olše první úsek pro vodáky, a to
ze Závady do Věřňovic (říční úsek 13,2
– 7,5 km). V roce 2009 získal Posejdon
dotaci z Moravskoslezského kraje. Díky
podpoře sponzorů nakoupil pět dvoumístných kánoí, pramici, raft, pádla
a vesty pro deset vodáků.
Dále Posejdon, o.s. získalo grant společně s Městem Bohumín a polskou
obcí Krzyżanowice za spolufinancování
z Evropské unie z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 2007–2013 na přeshraniční projekt
„Červen – měsíc přátelství na soutoku
Odry s Olší“. Jeho součástí byl speciální
kurz pro nováčky, kteří se chtěli s loděmi a pádly seznámit. Tato akce se konala ve dnech 30. a 31. května roku 2009
a zúčastnilo se jí 86 zájemců. Teoretická část akce se konala v Domě PZKO
a praktická na Olši ve Věřňovicích.
Posejdon se podílel na vydání vodáckého průvodce s kilometráží „Odra a Olše,
okolí soutoku Odry s Olší“, který v roce
2010 financoval „Evropský fond pro regionální rozvoj překračujeme hranice“,
obec Bohumín a obec Krzyżanowice.
Posejdon se podílel v roce 2011 také
na projektu „Řeky rozdělují, řeky spojují – vybudování nástupních míst pro
vodáky na Odře a Olši“, který financovala Evropská unie (ERDF) 85%, Státní
rozpočet ČR 5%, obec Bohumin (1%)
a obec Krzyzanowice (15 %). V roce
2012 letní vodácké tábory Posejdonu
podpořila poprvé nadace OKD v rámci programu Srdcovka. Nadace OKD
v rámci programu Srdcovka podpořila
Posejdon také v letech 2013 a 2014.
V roce 2013 Vodácký víceboj AjaCup-Posejdon a v roce 2014 byla schválena dotace na mezinárodní závod na
kánoích a kajacích „Meander orient
express“.
Novoroční sjezd Olše, AjaCup Posej-

don... Jaké z nedávných akcí byly podle Vás ty „NEJ“?
Novoroční sjezd Olše je tradiční akcí našeho vodáckého spolku první lednovou
sobotu. Těší se zájmu účastníků i médií. K této akci je třeba dodat, že nejde
jen o rekreační splutí vybraného úseku
řeky Olše. Jde také o setkání vodáků
spojené s promítáním fotografií a videí
z uplynulého roku. Dne 4. 1. 2014 jsme
zaznamenali rekordní účast. V areálu
ve Věřňovicích se sešla necelá stovka
vodáků a příznivců Posejdonu.
Víceboj na kánoích AjaCup-Posejdon
zorganizoval spolek Posejdon díky
podpoře Grafik-Aja a nadace OKD. Při
prvním ročníku (podzim 2013) byly
přeháňky. Ty skalní to ale neodradí. Pro
vítězné posádky byly připraveny pěkné
ceny a diplomy. Lukáš Kroupa „Šakal“
– člen vítězné posádky Šakal–Fipo prozradil při předávání cen taktiku: „Za naším úspěchem stojí vhodný účes“. Jeho
punkový účes to potvrzoval… Uvidíme
tedy, jestli si jeho slova vezmou soupeři k srdci. Druhý ročník tohoto mezinárodního závodu je v sobotu 13. 9. 2014
na loděnici ve Věřňovicích.

Foto Grafik-Aja.CZ

I.ročník s podporou Nadace OKD. Nové
funkce pro internetové stránky. Táborová základna podsadových stanů.
Nácvik eskymáckých obratů v polském
Rybniku a v Karviné...
• V roce 2015 plánujeme Závod eskymáckých obratů I. ročník, rekonstrukci loděnice ve Věřňovicích, aktivity
k 10. výročí, atd.
Více viz: http://www.posejdon.cz/archiv

Co byste Vy sám o Posejdonu ještě rád
řekl?
V roce 2015 spolek Posejdon oslaví 10
let své činnosti. Rád bych touto cestou
poděkoval už nyní vedení Posejdonu,
členům, Partnerům a instruktorům za
pomoc při rozvoji „Slezských Benátek“.
Jmenovitě zejména zakladateli spolku
Posejdon Josefu Tobolovi.
Snahou spolku Posejdon je rozvoj
vodní turistiky na Odře a Olši. Tyto
cíle se daří postupně realizovat.
Zájem roste. Zájemci se o tom mohou
průběžně přesvědčovat na webových
stránkách Posejdonu www.posejdon.cz
a skupina na facebooku „Vodáci Odry
a Olše“ – www.facebook.com/groups/
vodaciodryaolse. Instruktoři Posejdonu
se specializují na začínající vodáky.
Areál v Dolní Lutyni–Věřňovicích, řeka
Olše a další vodní plochy v okolí jsou
pro tyto účely ideální. Organizujeme
akce pro školy, organizace i rodiny
s dětmi. Přijeďte i vy!…
Za rozhovor poděkoval Jiří Majer
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Z ČRDM
Oceněni Cenou Přístav ČRDM
To je společný jmenovatel osobností, které odpovídaly na dvě otázky:
1) zda mají nějakou osobní zkušenost se spolky dětí a mládeže,
a 2) který ze svých počinů na podporu dětí a mládeže by rády představily.

Alena Gajdůšková
senátorka

Foto Jiří Majer, Marek Krajči a archiv Zity Suchánkové

1) Za mého dětství fungovala jediná
dětská organizace – Pionýr. Měla jsem

Luboš Čuta

Myslím si, že si větší pozornost, obdiv
a medializaci zaslouží ti, co přímou činnost s dětmi a mladými lidmi realizují
na dobrovolné bázi.
1) Vykonával jsem různé pozice v několika NNO, mám patnáctiletou zkušenost s vedením dětského oddílu a s tím
spojenou realizaci různých typů táborů.
Z poslední doby bych zmínil zajímavou
a pro mě přínosnou spolupráci s DIS ve
Fryštáku na zážitkovém „otevřeném“

ředitelka muzea v Roztokách u Prahy
Zita Suchánková
1) Ve školních letech jsem v Hradci Králové prožila pěkné chvíle v tehdejším
Pionýru, jezdila od 6 let na letní tábory,
pokračovala jako praktikantka a později oddílová vedoucí. Měla jsem velké
štěstí, že jsem tehdy vůbec nemusela
vnímat žádný ideologický náboj této

ním festivalem filmů pro děti a mládež.
V Senátu Parlamentu ČR pak pravidelně organizuji nebo se aspoň zúčastňuji
zasedání Národního parlamentu dětí
a mládeže.
Usiluji už dlouho – a snad se to konečně
podaří – o přijetí zákona o dobrovolnictví. Ten by měl být podporou a zaštítěním především lidí pracujících s dětmi
a mládeží a jejich organizací. A musím
říci, že z ocenění, které jsem kdy dostala, si nejvíce cením právě toho od České
rady dětí a mládeže – Ceny Přístav. Je
pro mě i závazkem „kopat“ za dětské
a mládežnické organizace i dále a ještě
usilovněji.
projektu pro mladé lidi nad 15 let Maximalisti – zimní cesta. Měl jsem to
štěstí, že jsem si mohl praktické zkušenosti doplnit i o informace a zkušenosti na olomoucké Rekreologii. Velmi si
také vážím setkávání s panem Noskem
(skautským sběratelem, pozn.red.), který mi koncem 80. let půjčoval publikace
o výchovných systémech, protože v té
době nebyly běžně dostupné.
2) V rámci pracovních činností komunikuji s lidmi z NNO a snažím se řešit
vzniklé situace. Získané informace
předkládám samosprávě a grantové
komisi.

Oddělení sportu, volného času a projektů, Magistrát hl. m. Prahy

Zita Suchánková
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štěstí na vedoucí, bavilo mě to. A ještě
více mě bavilo, když jsem později jako
pedagog jezdila, nejdříve jako zástupkyně, později jako hlavní vedoucí na
letní dětské tábory. Dodnes ráda vzpomínám a přiznávám, že trochu závidím
vždycky na začátku léta tomíkům, pionýrům, skautům a dalším, že je čeká to
prázdninové dobrodružství.
2) S dětskými mládežnickými organizacemi spolupracuji celý život. Jako
vedoucí odboru školství a kultury na
magistrátu ve Zlíně jsem zakládala jako
jedno z prvních v ČR dětské zastupitelstvo, organizovala program Zlín – město
dětí, v rámci spolupráce s Mezinárod-

organizace, ač školství tyto tendence
tehdy mělo, ale život v partě kamarádů
toto vše zcela zastínil. Možná proto, že
toto bylo ve zlatých šedesátých letech.
Později, když jsem žila na vesnici a měla
vlastní rodinu, spolu se syny jsme našli
náplň volného času s hordou dalších
dětí různého věku z okolí. Vlastně jsem
pokračovala v tom, co pro mne bylo
přirozené. Jen jsme moc nerozlišovali,
zda jsme zrovna v Sokole nebo v Pionýru – jiné možnosti nebyly. Ovšem dělali
jsme spoustu zábavných činností v přírodě, venkov je pro ně báječný, ale také
jsme si od základu vyrobili maňáskové
divadlo, ušili loutky, sepsali scénář, nacvičili a předvedli veřejnosti.
Moc mě potěšilo zjištění, že jsem si
vychovala řadu následovníků. Na mém
dřívějším pracovišti jsem vedla kroužek
malých muzejníků s dětmi ze základní
školy v Třebechovicích pod Orebem.

Vydrželi jsme to spolu od jejich 6. až do
9. třídy. Dospělí i spolužáci byli překvapeni zapojením dětí při přípravě výstav
o životě města nebo při setkávání s malými průvodci.
2) Cenu Přístav jsem zcela jistě obdržela i za všechny své předchůdce na
pozici ředitele Středočeského muzea
v Roztokách u Prahy. Možná též za
vstřícný přístup ke spolupráci na řadě
akcí Asociace TOM, občanského sdru-

Z ČRDM

Petr Šilar

senátor, Pardubice
1) Mám zkušenosti, krátce z Pionýra
(do roku 1968), potom jsem byl v šachovém kroužku při ČSTV. Jinak jako
kluk z vesnice jsem nebyl nikde organizovaný. O to víc jsme lítali kolem fotbalu, hokeje, atd.
Poté jako rodič jsem syny nechal jejich
vlastním zájmům ve škole (ZUŠ), vedoucím žádné organizace jsem nebyl.
2) Co bylo nejdůležitější? Snad podpora
hasičů na vesnici a především těch sborů, kde pracují pro mládež a děti. Formou sponzoringu a materiálové pomoci jsem pomáhal na okrese i na úrovni
krajské organizace. Jako starosta jsem

Okoř. Již po tři roky na počátku června
probíhá v celém areálu multižánrový
hudební festival Zámeček, který pořádají mladí lidé z Roztok. Dokázali s vedením města a dalšími organizacemi
vytvořit na celé odpoledne a večer
skvělý program. Ten je nejen pro rodipomáhal s podporou Junáka, hlavně
jeho obnovy po roce 1990, dále jsem
podporoval sportovní kluby ve městě.
Jako krajský radní – to byla podpora
ekologické výchovy, výstavba stanic
a středisek ekologické výchovy (Paleta
Pardubice), znova podpora hasičů, mládeže a dětí; vymysleli jsme grant pro
začínající včelaře a podporu stanic pro
chráněné živočichy. Nejdůležitější je
vždy přesvědčit spolupracovníky a budoucí účastníky, že ten nápad bude
fungovat a že při spolupráci a ochotě se
domluvit se nakonec dobrá věc podaří.
Pro mě asi nejdůležitější počin byl, že
jsem založil školu. Osmileté gymnázium (LSG) v Letohradě, které vloni oslavilo 20 let své existence a vede si velmi
mladé házenkáře a házenkářky z Ivančic, a jak šel čas a trošku se dařilo, podpora přešla i na jiná zájmová sdružení
v okolí, např. SVČ Ivančice, či základní
školy. Na fotografii vidíte plody mé

ny s dětmi a pro mládež, ale pro žáky
ze ZŠ probíhá výtvarná soutěž, ZUŠ má
program pro obyvatele pečovatelského
domu a vše graduje až k náročnějším
žánrům pro vyznavače nejmodernějších hudebních stylů. Nesmírně jsem
ocenila jejich výkon při loňské deštivé
akci, která vyvrcholila povodní, která
naše muzeum v následujících dnech
silně zasáhla. Okamžitě přišli s pomocí
a v krátké době uspořádali další benefiční koncert pro postižené povodní na
roztockém náměstí.
Já nevím, zda je to zrovna moje pomoc dětským spolkům, ale svou účastí
a podporou se snažím celý život dávat
ze sebe to nejlepší jak pro rozvoj muzeí, která jsem řídila a řídím, tak pro budoucí spokojené návštěvníky, kterými si
vlastně rozšiřuji okruh svých přátel.

dobře. Tehdy jsme chtěli využít zámek,
a tak jsme založili školu, která funguje
(viz www.lsg.cz)
Já o sobě nerad mluvím a jsem zvyklý
nehodnotit, ale dívat se dopředu. Co
bylo, bylo. Jenom spravedlivý čas posoudí, jestli jsme konali správně.

Foto Jiří Majer, archiv Zity Suchánkové a Milana Bučka

žení Roztoč, Mateřského centra Rožálek a občanského sdružení RR. Členové
zejména těchto organizací nacházejí
v areálu muzea útočiště pro své akce.
Středočeské muzeum má k dispozici pro
veřejnost nejen výstavní prostory a informační centrum, zámek i malou kavárničku, ale je obklopeno také dvěma
parky, které jsou celoročně přístupné.
Společně pořádáme celou škálu aktivit
pro náplň volného času dětí a mladých
lidí, která je přínosem pro obě strany,
neboť muzeum opravdu celoročně žije
a nezdráhá se v kladném smyslu ovlivňovat myšlení nových generací i naučit
je pohybovat se s jistotou v kulturním
prostředí. Snad mohu vyjmenovat
z těch nejznámějších spoluprací slavný
Roztocký masopust, který u nás začíná,
končí zde turistický pochod Tříkrálová

podpory, mistryně ČR v házenkářském
desetiboji z Ivančic.
Připravila Michala K. Rocmanová

Více o Ceně Přístav: http://pristav.crdm.cz

Milan Buček

jednatel Autoexpres CZ, Ivančice
1) Z dětských sdružení mám každoroční
zkušenost z pionýrského tábora a 2 roky
jako instruktor. Větší návštěvnost mně
nedovolovalo již tenkrát pracovní nasazení na našem rodinném hospodářství
při dlouhodobém léčení otce po úrazu.
2) Asi ta dlouhodobá, pravidelná podpora. Od začátku podnikání podporuji
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Rozhovor
S pokorou a úctou

Foto Jiří Červinka a Mira Bachtík

Největší výhodou přírodního (nerad používám termín „primitivní“) táboření
jsou jeho nevýhody, napsal mi v jednom z e-mailů k rozhovoru průkopník
a propagátor experimentální archeologie Jiří Červinka – Brko. Zamýšlí se nad
tématem této Archy z neotřelého, jemu neobyčejně blízkého úhlu pohledu.

Čemu především Tě naučila léta strávená uváděním poznatků experimentální
archeologie do tábornické praxe?
Každá nová věc má kouzlo objevování. Začínali jsme tuhle cestu jako první
s dětským oddílem a poznávali jsme
věci, které před námi buď zkoušeli jen
odborníci z experimentálních center
v různých koutech světa, a někdy dokonce vůbec nikdo, jen dávní pravěcí
předchůdci. To bylo opravdu úžasné
a dobrodružné. Zjistili jsme, že v pravěké jednoduchosti je nejen kus tábornického fortelu, ale i půvab, krása
a dokonalost. Stopovali jsme technologie i dovednosti, poznávali prazáklad
táboření, řemesel a umění současně.
A to všechno ještě zároveň přímo na
těch samých místech jako naši dávní
předkové – pro náplň a motivaci oddílu
zkrátka paráda.
Chtěl bys vypíchnout nějaký moment,
který bys v dané souvislosti zvlášť zdůraznil? Třeba něco, nač jsi nejvíc hrdý,
co se Ti – jak říkali jiní – fakt povedlo?
Podle mne je poznávání pravěkých dovedností skvělou cestou k poznání něčeho těžko uchopitelného, čemu se asi
nejvíc blíži pojem lesní moudrost.
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Kdybys měl na základě svých bohatých zkušeností zformulovat motto pro
vnímání nevýhod a výhod plynoucích
z táboření – obecněji možná i z pobytu

příliš úzkého vnímání, ale patří mezi ty
ohromně účinné. Nevýhodou příznivců
táboření může být paradoxně ten samý
otisk tolerance nutné k soužití s přírodou. Mým názorem třeba je, že tolerance je osobnosti ku prospěchu, ale
obecně se bohužel hodnotí spíše tvrdé
lokty a bezohlednost.

v přírodně jako takového – jak asi by
znělo?
Předpokládám, že máš na mysli nejen pravěkou motivaci, ale všeobecně
pobyt v přírodě jako součást portfolia
osobnosti. Nebezpečí pro budoucí generace tkví v jednostranné specializaci. Programátor může určitě vytvořit
skvělý program, i když v životě neviděl
kvetoucí lípu. Ale posunout kupředu
celý obor programování může jen člověk, který dokáže propojit souvislosti
včetně respektu k té kvetoucí lípě. To
je obrovská výhoda. Samozřejmě, že
pobyt v přírodě není jediný protipól

Vybavil se mi starý kreslený vtip, na
němž dva lovci mamutů jdou pravěkou krajinou, nad níž si to zrovna sviští
jakési mezihvězdné plavidlo, a jeden
tomu druhému říká: „Po tom, co jsem
viděl rozdělávat oheň třením dřev, mě
už nemůže nic překvapit...!“ Souhlasil
bys s ním, nebo Tě podobně zásadní
„existenční překvápko“ čekalo jinde?
Pro všechny, kdo v dětství hltali dobrodružné knihy či filmy, je rozdělání
ohně třením dřev skutečně zázrakem.
Navíc jsem přesvědčen, že v nás stále
je zážitek pravěkého člověka, kterému
plameny ohně přinesly bezpečí. Viděl
jsem dojaté mladíky i zralé muže, když
poprvé v životě viděli rozdělání ohně
na vlastní oči. I pro mne to byl poprvé
nezapomenutelný zážitek. Ale největší
překvapení pro mě osobně bylo jinde.
Bylo to poznání, že pravěký člověk byl
kromě udatného lovce mamutů a skvělého válečníka také přemýšlivý vynálezce a vnímavý umělec. Zažil jsem mnoho
výprav do pravěku a vždycky mě tahle
zkušenost dostihla.

Rozhovor

Můžeš prozradit čtenářům Archy, čím
ses v životě profesně zabýval a čím
se živíš dnes? Byla ve vztahu k Tvému
zaměstnání, respektive koníčkům ona
„mamutí“ zkušenost něčím, co bys –
ohlédneš-li se nyní zpět – nazval výhodou? Nebo to třeba bylo obráceně...?
V době počátků Mamutů jsem se živil
jako elektrotechnik, po sametové revoluci jsem vystřídal několik zaměstnání, až jsem skončil jako redaktor webu
a časopisu zabývajícího se outdoorovým vybavením a jeho testováním. Vedení oddílu experimentální archeologie
na mou profesi mělo vliv v tom směru,
že první kroky v oblasti publikování
a testování čerpaly ze zkušeností s příšerným vybavením dětí v oddíle. Také
mám slušný základ v disciplínách souvisejících s přežitím a to mi dává možnost
brát s nadhledem reklamní slogany kolem outdoorového vybavení.

Jsou podle Tvého mínění high-tech výdobytky civilizace včetně moderního
outdoorového vybavení protipólem
pradávného života našich předků,
nebo si spíš myslíš, že jde o jedno a totéž, jenom posunuté v čase?
Já to vidím jako širší problém. Pokud
je vybavení prostředkem, jak s úctou
a pokorou vystoupit na nejvyšší vrcholy planety, pak je to v pořádku. Pokud
tam díky stejnému vybavení vyleze nic
nechápající tupoun, pak tam lezl zbytečně. Můžu úctu a pokoru najít třeba
při hledání pravěkých dovedností, ale
dobrých cest je víc. Je třeba dát pozor,
aby se prostředek nezaměnil s cílem.
Všechno skvělé vybavení samo nikam
nedojde a nikam nevyleze, což platí ve
všech oborech.
Z hlediska vývoje se nejmodernější výš-

kové boty s integrovanou kamaší neliší
od bot z kůže vystlaných slámou, které
nosil slavný ledovcový muž Ötzi v době
bronzové. Obojí znamená to nejlepší,
co v dané době a při daném poznání
bylo možné poskytnout. A v obou případech je podstatné, kdo vybavení používá.
Cesta na vrchol tě prověří. Využiješ-li
nabídku k poznání, že jsi nesnědl všechnu moudrost a nemáš patent na rozum,
patří ti vavřín, i když se nakonec třeba
otočíš pár metrů od vrcholu.
Chtěl bys ještě něco dodat?
Je neuvěřitelně obohacující nakopat
a zpracovat hlínu, vytvarovat nádobu,
sám ji vypálit a uvařit v ní potom třeba
polévku. Nebo umlít mouku mezi dvěma kameny a upéci z ní chleba. Nebo
vykřesat pazourkem jiskru z markazitu
a zapálit oheň. Kdo si to vyzkouší, pozná mnoho z úcty a pokory, o které jsem
mluvil. Proto mi přijde experimentální
archeologie jako jedna z dobrých cest
k lesní moudrosti.

Foto Jiří Červinka

Co bylo určující pro Tvé dávné rozhodnutí věnovat se ověřování nejrůznějších prastarých postupů, návodů
a receptur souvisejících s tábořením?
A jak dlouho ses pak oddílu Mamuti
– a s ním spojené popularizaci náplně
jeho činnosti – věnoval?
Příprava jednorázové táborové hry
podle rukopisu knihy manželů Malinových Vzpomínky na minulost se v roce
1979 stala osudnou jak vedoucím, tak
účastníkům tábora. Pravěk si nás podmanil všechny a půl roku na to vznikl
oddíl Mamuti.
Oddíl jsem vedl asi deset let a popularizaci pravěkých postupů se věnuji
s většími či menšími přestávkami neustále, i když v poslední době už s menší intenzitou. Krásnou odměnou je, že
oddíl Mamuti dodnes existuje, tedy už
bezmála pětatřicet let.
Většina otištěných fotografií je z Bejby
tábora, který pořádají odrostlí členové
oddílu a vyrůstá na něm druhá a dokonce i třetí generace Mamutů.

Za rozhovor poděkoval Jiří Majer
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Ze sdružení

Foto Alena Hlavničková

Albrechtice to nevzdaly
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Od roku 1977 se u rybníka nedaleko
Albrechtic v jižních Čechách koná letní
dětský tábor. Za celou dobu fungování se do dnešních dní zúčastnilo tábora
již více než 2000 dětí.
Po 34 letech fungování letního dětského tábora Albrechtice zapálil dne 6.
března 2011 těsně po půlnoci neznámý žhář dřevěnou kuchyni s jídelnou
a oheň se rozšířil i na skladovací buňku.
Celé zázemí tábořiště včetně vybavení,
stanových podsad a dalších materiálů
shořelo. Přišli jsme o vše.
Vzhledem k tomu, že jsme nemohli ani
pomyslet na to, že by se tábor nekonal,
okamžitě jsme se vrhli do práce a začali budovat novou táborovou základnu.
Tábor jsme díky personální a finanční
pomoci společnosti Johnson Controls
Fabrics Strakonice a.s. a dalších spřátelených organizací zvládli naštěstí pořádat již v létě, pár měsíců po požáru.

V roce 2012 jsme se rozhodli zapojit do
programu Think Big, Nadace O2. Od září
2012 do března 2013 jsme pomocí dobrovolnických brigád postavili nový sklad
táborových potřeb, vyrobili dalších 15
stanových podsad, konstrukce plachet
na všechny stany a také se všechny
stanové podsady opatřily ochranným
nátěrem. V letošním roce se nám opět
podařilo projít podmínkami pro přijetí
do programu a nyní nás čeká výroba
roštových postelí a podlážek do všech
stanů, kadibudek, umývárny a sprchy.
A jak to vše souvisí s tématem? Naše
původní stany byly již staré, skladová
buňka se již rozpadala a držela pohromadě díky tomu, že jsme na ni každý
rok přibili nová prkna. Vídali jsme se na
občasné brigádě pro majitele pozemku,
kterému patří louka, na níž tábor pořádáme, a pak těsně před zahájením tábora, abychom ho postavili.

Nyní jsme v kontaktu neustále. A jakmile je venku příhodné počasí, vyrážíme
na tábor pracovat na dalším a dalším
vybavení. Máme nové stanové podsady,
novou kuchyň s větší jídelnou a sklad.
V nejbližší době začneme pracovat na
nových postelích a dalším vybavení stanů a postavíme si nové sociální zařízení.
Doufáme, že tábor rozšíříme o mnoho
dalších dětských dušiček, kterým zpestříme letní prázdniny, a že táborová tradice u rybníka u Albrechtic ještě dlouhou dobu neskončí.
Doufáme jen, že jednou zapálit tábor
neznámému žháři stačilo, i když není
dobrý pocit vědět, že pořád někde chodí. Přesto nás hřeje u srdce, že když se
někdo dostane do svízelné situace, pořád se najdou ti, kteří jsou ochotni podat pomocnou ruku.
Spolek TUMBA
www.tabor-albrechtice.cz

Proměnit nerozhodnost za cestu
Po skončení školy jsem nastoupil do práce a začal do sebe vstřebávat každodenní dril s povinnostmi, kariérní růst. Jako
odměnu za dobře odvedené práce jsem
dostával peníze, auta, telefony plus další
odznaky úspěchu. Bavilo mě to, dokonce
jsem měl i příjemný pocit z dobře naplněného času. Jediné, co začalo haprovat,
byl volný čas – který nakonec rozhodl.
Mé aktivity spojené s lezením v horách
žádaly daleko víc, než hodlal jakýkoliv zaměstnavatel akceptovat. Nicméně stalo
se to pro mne tak důležitým aspektem,
že pravidelnou práci jsem opustil a začal jít za svými sny. Nevýhoda spočívala
v jedné věci: sice přibylo moře volných
dnů, ve kterých se daly tvořit představy,
na druhé straně ovšem chyběly prostředky, jež by jejich uskutečňování umožňovaly. Kruh se uzavíral a v jedné chvíli to
začalo vypadat, že se budu muset vrátit
k zaběhlému modelu, ze kterého jsem
právě vyskočil.
Zlom nastal v momentě, kdy zábava
na expedicích a lezení v horách se po-

vedla přetočit do vedlejšího produktu
v podobě výdělečné činnosti. Prvotně
to znamenalo naučit se přenést zážitky
přivezené z výprav do přednášek nebo
zpracovat odpovídající filmový a fotografický materiál, ze kterých se následně
vytvoří televizní dokument. Další součástí je jednat se sponzory, médii, psát pro
ně články a dělat rozhovory. Výslednou
výhodnost vnímám v podobě volných
rukou, kde můj výběr toho, kam hodlám
jet, není postaven pouze na otázce, zda
mám na to prostředky, ale na chuti, jaký
chci realizovat plán. Tím se mi naplnil
můj počáteční záměr.
Za tu dobu proběhlo nespočet výprav,
nejen do asijských velehor, ale i do kopců a stěn Severní a Jižní Ameriky.
Dokonce na začátku letošního roku doplnil skládačku rozmanitých míst další
střípek v podobě dlouho připravované
a toužebně očekávané výpravy na Antarktidu. Od samého začátku tam čekala
kouzelná příroda, která si mne bez varování naprosto podmanila. Naše malá

jachta, která si prořezávala ledové vody
od výběžku Jižní Ameriky přes bouřlivou Drakeovu úžinu až k antarktickému
pobřeží, to byl sám o sobě nezapomenutelný zážitek. A to nás teprve čekalo
„překvápko“ v podobě velryb ladně se
nořících do tmavě ocelové hladiny a vždy
těsně před tím, než nadobro zmizely
z očí někam do hlubin, zamávaly svojí
obrovskou ocasní ploutví, jakoby jen tak
na rozloučenou. Nebo: mezi kolébajícími
se krami, pohybujícími se po mořské hladině, skotačící tuleni a tisícihlavé kolonie
štěbetajících tučňáků, kteří při své chůzi
vypadají tak srandovně, že celé hodiny
je můžete v úžasu sledovat a přitom se
neustále smát.
Cílem výpravy měly být neslezené hory,
kde lidská noha neměla svůj otisk a které
vyrůstaly přímo z vodní hladiny, přičemž
jejich vrcholy šimraly samotné modré
nebe na břichu. Výprava plná objevů
a překvapení se naplnila do puntíku.
Marek Holeček, horolezec

Pozn.: Příběh doplňuje Anketu na str. 23

Ze zahraničí
Nový projekt SAFE se inspiruje v zahraničí

Některé studie odhadují, že až 75 %
dobrovolnické práce v Česku funguje
mimo režim zákona o dobrovolnické
službě. Cílem tohoto projektu je pečlivě zmapovat tuto oblast, najít příčiny
nedostačující evidence a nabídnout
řešení výhodné jak pro orgány státní
správy, tak pro samotné NNO.
Pro úspěch projektu je klíčové využití
zahraničních zkušeností. Proto jsme ve
spolupráci s Evropským centrem dobrovolnictví (CEV), zorganizovali výměnu
osvědčených postupů, plánů a názorů.
Ta proběhla 13. listopadu 2013 v sídle
Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV). Setkání předsedal
člen EHSV Pavel Trantina a zúčastnili se
jej mj. zástupci ČRDM, CEV, Evropského fóra mládeže, Světové organizace
skautského hnutí, Mezinárodní federace červeného kříže a červeného půlměsíce a Nadace krále Bauduina,
Aleš Sedláček a Júlia Sokolovičová představili český projekt, Gabriella Civico
z CEV zareagovala informacemi o zkušenostech z několika států EU. Projekt
zaujal i další účastníky, kteří otevřeli
některá témata, například kofinancování projektů hodnotou dobrovolnické
práce. Například zástupce Evropského
fóra mládeže informoval o pravidlech
Evropské nadace pro mládež (financované Radou Evropy), jež začíná pilotně
tuto hodnotu v projektech uvádět.

(viz info na http://intranet.youthforum.
org/newsletters/node/78976)
Velmi důležitou informací bylo, že Mezinárodní organizace práce na podzim
2013 změnila definici práce, kam nyní
patří i ta dobrovolná, a proto by mělo
být mnohem jednodušší přesvědčit
národní statistické úřady ke změně metodiky šetření, které by dobrovolnictví
zahrnovaly. Závěrečná obsáhlá diskuse
patřila podmínkám, za nichž národní
statistické úřady souhlasí s provedením
průzkumů. Například v Belgii to je jen
za předpokladu, že velmi respektovaná
Nadace krále Bauduina celé šetření zaplatí nemalou částkou.
Den poté diskutovala Sekce SOC EHSV
návrh stanoviska o měření dobrovolnictví, jež bylo schváleno v prosinci 2013.
Popisuje výhody a zkušenosti měření
dobrovolnictví, které už proběhlo například v Polsku či Itálii.
(viz www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.eco-opinions.26964)
Další možností, kde se inspirovat, byla
konference o dobrovolnictví konaná
v Berlíně 13. a 14. ledna 2014. Za ČRDM
se jí zúčastnil Aleše Sedláček, který živě
diskutoval ve workshopu, na němž zazněly příklady měření z Německa, Itálie
a Portugalska.
Zahraniční zkušenosti nám pomáhají při jednáních s Českým statistickým
úřadem. První porada na ČSÚ proběh-

Foto CEV

Česká rada dětí a mládeže zahájila od 1. září 2013 za podpory Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost nový projekt, který je zaměřen na
řešení problému chybějící metodiky pro realistickou evidenci a ohodnocení
dobrovolnické práce ve dvou specifických typech NNO – v organizacích
zaměřených na práci s dětmi a mládeží a organizacích zaměřených na péči
o přírodu a ochranu životního prostředí.

la v předvánočním období a ze strany
úřadu jsme cítili skutečný zájem o využití výsledků projektu. Věříme, že se
nám následně podaří zlepšit sběr dat
o dobrovolnictví i v České republice
a že to nalezne i konkrétní zhmotnění
při uznávání hodnoty dobrovolné práce
jako kofinancování dotací a grantů.
Užitečný odkaz:
http://crdm.cz/
clanky/aktuality/
crdm-resi-metodikuevidence-a-ohodnoceni-dobrovolnicke-prace-prostrednictvimnoveho-projektu-safe

Pavel Trantina
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Z ČRDM

Foto Lukáš Hušek (dole) a Marek Krajči a Michala k. Rocmanová (nahoře)

25 let svobodně podle svých představ
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Děti a mládež mají v dnešní době spoustu možností, jak mohou trávit volný čas.
Dětská a mládežnická sdružení mají přitom v ČR úctyhodnou tradici. Ta sahá
daleko do minulosti a zahrnuje i období, kdy se zmíněné organizace – pro
svoji touhu po volnosti, kvůli podpoře

aktivního přístupu a výchově k osobní
zodpovědnosti členů – stávaly často
trnem v oku autoritářským režimům.
Některé významné organizace ve své
historii čelily jejich represím bohužel
opakovaně…
Připomeňme si proto, že je tomu již
25 let od událostí, jež rozhodly o tom,
že se náš sektor může rozvíjet svobodně a podle svých představ. Bambiriáda
jako prostor pro vzájemné seznámení

rodičů a jejich ratolestí, sdružení dětí
a mládeže i „domečků“ a středisek volného času, je k tomu zajisté vhodnou
příležitostí.
Aleš Sedláček,
předseda České rady dětí a mládeže

16. ročník prezentace činnosti spolků dětí a mládeže a středisek volného
času Bambiriáda se letos uskuteční v termínu do 22. do 25. května
v těchto městech: Blansko, České Budějovice, Český Těšín, Chrudim,
Ivančice, Krnov, Kyjov, Liberec, Náchod, Ostrava, Plzeň, Praha, Šumperk,
Třinec a Zlín.

Česká rada dětí a mládeže u ministra Chládka
6. března 2014 přijal ministr školství
Marcel Chládek zástupce České rady
dětí a mládeže. Na programu schůzky byla dlouhodobá finanční podpora
spolků dětí a mladých lidí, kterou je
podle svých slov pan ministr připraven
navýšit. Zástupci pracovní skupiny Stát
tlumočili panu ministrovi své znepokojení nad situací v agentuře Mládež, rozhovor se dotknul i otázek legislativních.
Pan ministr a jeho první náměstek Jan
Zikl zmínili i možnost oddělení problematiky mládeže od problematiky sportu, zajímali se o smysluplnost využití
dotačních prostředků.
Šéf České rady dětí a mládeže Aleš
Sedláček i ostatní zástupci spolků oba
představitele MŠMT požádali o kontinuální podporu finanční, o spolupráci
(dosud dobrou) ve věcech metodických
a legislativních a vyjádřili také spokojenost s prací stávajícího odboru pro mládež MŠMT.
Petr Halada požádal vedení ministerstva o pomoc při popularizaci našich
aktivit v široké veřejnosti, zejména prostřednictvím médií. V závěru schůzky
podepsal pan ministr Chládek záštitu
nad Bambiriádou 2014.
Schůzce s vedením úřadu předcházelo
přijetí u náměstka pro mládež a sport

Petra Hulínského. Pan náměstek vyjádřil pro spolkové aktivity pochopení
a ujistil zástupce ČRDM tím, že v podpoře naší oblasti chce pokračovat. Připustil, že oblast mládeže je v současné
době podfinancována a slíbil, že bude

hledat způsoby, jak kapitolu posílit.
Schůzky s náměstkem Petrem Hulínským se zúčastnil vrchní ředitel oblasti
mládeže a sportu Ivan Martínek.
Tomáš Novotný

Zamířeno jinam
Skupina pro podporu dětí se specifickými potřebami v ČRDM
Nově vznikající skupina se sejde 16. dubna 2014 v 17 hodin v kanceláři ČRDM, Praha 1, Senovážné náměstí 24.
Máte-li zájem o spolupráci, nebo se chcete jen dozvědět, jak tyto problémy řeší jinde, přihlašte se na adrese:
http://shortlinks.crdm.cz/skupina-CRDM-specificke-potreby
Další informace o práci skupiny najdete např. v článku na www.adam.cz v rubrice Nepřehlédněte.

Uznání neformálního vzdělávání –
celospolečenské téma
Nejdůležitější institucí ve vzdělávání dětí a mládeže je škola. Vedle ní
pak, trochu ve stínu, existují další formy vzdělávání, mezi nimi i zájmové
a neformální, přičemž je nesporné, že pro rozvoj osobnosti člověka, jeho
znalostí a dovedností, je nezastupitelné. Formální uznání jeho výsledků
jak ze strany státu, tak ze strany zaměstnavatelů a vzdělavatelů, ale
i jednotlivců si zatím stále hledá svoji cestu na výsluní.
Jednou z iniciativ, jak upozornit na důležitost snahy dosáhnout celospolečenského uznání výsledků neformálního vzdělávání, byl podpis Memoranda
o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi
a mládeží. Došlo k němu před třemi
lety na celostátní Konferenci k uznávání neformálního vzdělávání z podnětu
ministerstva školství a dnes již neexistujícího Národního institutu dětí a mládeže (jeho nástupnickou organizací je
od ledna 2014 Národní institut pro další vzdělávání – NIDV) v rámci projektu
Klíče pro život, jehož cílem bylo posílení celoživotního učení lidí pracujících
s dětmi a mládeží. Snaha šířit tuto myšlenku nadále pokračuje i v navazujícím
projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání
(www.ka2.cz) prostřednictvím aktivity
Metodická podpora
uznávání neformálního vzdělávání.
Tato listina otevírá další možnosti k intenzivnějšímu jednání o záměrech do
budoucna začít uznávat neformální
vzdělávání, a tím i podpořit v lidech
samotných vnitřní motivaci k celoživotnímu učení. Zdůrazňuje se v ní, že:
„Česká republika je jednou ze zemí, která se přihlásila k aktivnímu prosazování
myšlenky celoživotního učení. Veškeré
formy učení jsou tak chápány jako celek
propojující svět vzdělávání a zaměstnání a zajišťují možnost plynulého přechodu mezi nimi. Tento přechod se uskutečňuje na pozadí uznávání kompetencí
a kvalifikací, které v životě získáváme.

Každý člověk během svého života rozvíjí mnohé kompetence i mimo formální
vzdělávání. Tyto kompetence významně zvyšují kvalitu života jednotlivce
a ovlivňují úspěšnost jeho zapojení se
do pracovního procesu. Mnohé z nich
jsou získávány, prakticky ověřovány
a potvrzovány v rámci výchovně-vzdělávacích činností probíhajících ve sdruženích dětí a mládeže, střediscích
volného času, školních klubech a družinách – tedy v rámci tzv. neformálního
vzdělávání, včetně vzdělávání zájmového. … Současná společnost by měla
nabízet větší prostor těm, kteří umějí
vzít svůj život do vlastních rukou, jsou
ochotni věnovat čas vlastnímu rozvoji
i péči o věci obecné ve snaze o nápravu
toho, co je nevyhovující, k rozvoji toho,
co je cenné. Uvědomujeme si důležitost podpory úsilí v oblasti uznávání
kompetencí získaných mimo formální vzdělávání a zasadíme se o to, aby
význam, uplatnitelnost a udržitelnost
neformálního vzdělávání byly i nadále
důležitým celospolečenským tématem
pro politickou reprezentaci, vzdělavatele a zaměstnavatele s důrazem na
kompetence, které v něm jeho účastníci rozvíjejí.“
Memorandum během Konference k uznávání neformálního vzdělávání podepsalo 11 signatářů, mezi nimi například

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hospodářská komora ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Svaz
průmyslu a dopravy ČR či Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého.
Od listopadu 2011 se k němu připojilo
dalších 14 organizací. Svými podpisy
deklarují, že chtějí a jsou připraveni:
• hledat cesty pro rozvoj neformálního
vzdělávání a podporu osob pracujících
s dětmi a mládeží;
• vytvářet prostředí, v němž pracovníci
mají možnost využívat znalostí a dovedností získaných v rámci neformálního vzdělávání;
• podporovat myšlenku uznávání neformálního vzdělávání odstraňováním
veškerých bariér – fyzických, ekonomických, sociálních a kulturních, které
mohou bránit uplatnitelnosti na trhu
práce.
Čím více zástupců ze strany zaměstnavatelů, vzdělavatelů, neziskových organizací a školských zařízení pro zájmové
vzdělávání podpoří myšlenku celospolečenského uznávání neformálního
vzdělávání vyjádřenou v Memorandu,
tím dříve se najde schůdná cesta k tomuto cíli.
(Více informací o signatářích Memoranda naleznete na webových stránkách projektu K2.)
Vlasta Kohoutová
PR specialistka projektu K2, NIDV
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Z ČRDM
Soutěže pro jednotlivce i kolektivy s kartami EYCA
V uplynulých měsících jsme pro držitele karet připravili několik soutěží
s různým zaměřením: jednou to bylo
o inovaci naší EYCA image („Nová tvář
karty EYCA“), podruhé jsme zkoušeli
vaše tipovací schopnosti v oblasti sportu („Olympiáda s kartou EYCA“) a stále
je tu probíhající speciální soutěž pro
dětské oddíly o vstupenky zdarma do
Království železnic.

Foto archiv Království železnic

Soutěžící mají většinou možnost vyhrát
nejen naše EYCA trika a odznáčky, ale
také užitečné ceny
od našich významných slevových partnerů. V poslední
době nám například do soutěží přispěla společnost Student Agency knižními
průvodci po velkých evropských městech a Cinema City volnými vstupenkami do své sítě multikin.
Království železnic nabízí jako cenu zážitek: za nasbírání nejvyššího počtu vlakových jízdenek v konkurenci ostatních

22

oddílů vyhráváte vstup zdarma do Království železnic v Praze! Stále se můžete
přihlásit a jízdenky sbírat až do konce
dubna. Poté vyhlásíme vítěze prvního
kola, sbírat můžete i v letním kole od
května do září. Soutěž je určena organizovaným kolektivům max. 30 dětí do
12 let (plus dva dospělí vedoucí). Stačí zkrátka sbírat jízdenky, ať už z oddílových výprav, nebo jednotlivých cest
členů.
Jak se přihlásit?
Vyplňte přihlášku na www.eyca.cz/soutez a pošlete ji na info@eyca.cz nebo

ji předejte vytištěnou na sekretariát
ČRDM.
I přesto, že ceny v našich soutěžích jsou
poměrně zajímavé (a budeme se snažit to ještě dále zlepšovat), tak je zájem
o ně prozatím poměrně malý. To znamená, že šance na výhru jsou poměrně vysoké. Největší odezvu jsme zatím
zaznamenali u tipovací soutěže „Olympiáda s kartou EYCA“, která probíhala
během Zimních olympijských her 2014
v Soči na našich facebookových stránkách. Tipovalo se, jak dopadnou naši
reprezentanti v nadějných závodech.
Největší zájem soutěžících byl u naší
hokejové reprezentace, ale velkou odezvu jsme zaznamenali i u biatlonistů.
Celkově se do soutěže zapojili soutěžící
s 42 tipy, a jelikož jsme odměnili sedm
z nich, znamená to, že byl každý šestý
tip vítězný.
Chcete-li se tedy také zapojit a něco vyhrát, sledujte naše facebookové stránky www.facebook.com/eyca.cz.
Kateřina Bizubová

Volby do Evropského parlamentu – víte, proč volit?
V květnu tohoto roku se uskuteční
volby do Evropského parlamentu. Aby
mladí lidé věděli, proč volit, koho volit
a jaké to má celé význam, uskuteční se
pod hlavičkou České rady dětí a mládeže a Evropské komise festival Vím, proč
volím On tour.
Pro mnoho mladých lidí mohou
být volby do Evropského parlamentu
něčím novým. Ty
poslední se konaly
v roce 2009. Nyní je
čas opět rozhodovat, kdo bude reprezentovat naši zemi v parlamentu Evropské unie. Již nyní se začínají objevovat
informace týkající se voleb, jsou ovšem
roztříštěné v mnoha zdrojích a jsou různého charakteru i kvality. Pro ujasnění
a utřídění informací je tu právě festival
Vím, proč volím On tour.
Kampaň Vím, proč volím, která probíhala před českými parlamentními volbami v loňském roce, se letos vydala na
turné po České republice. Ve 14 městech se uskuteční koncerty, které doplní informační kampaň. První koncerty
se odehrají již poslední týden v březnu.
Proběhnou někde v klubech, jinde jako

open-air vystoupení. Program zpestří
nejrůznější doplňkové aktivity a workshopy spřátelených neziskových organizací.
Nedílnou součástí je bohatá osvětová
kampaň určená primárně mladým voličům. Cílem celého festivalu je voličům
poskytnout základní informace nutné
ke správnému rozhodnutí. Prvním důležitým rozhodnutím je jít volit. Koho,
to už je otázka vlastního uvážení. Aby
se mohli občané kvalifikovaně rozhodnout, potřebují relevantní údaje.
Proto najdou návštěvníci v místech
konání jednotlivých „zastávek“ festivalu informační stánky, kde jim nestranní odborníci poskytnou všechna fakta
důležitá pro to, aby se následně mohli
rozhodnout. Kromě informací o kandidátech se návštěvníci budou moci dozvědět také vše o mechanismu voleb či
o významu voleb pro členské státy EU
i občany samotné. Informační servis
podpoří diskuze s politiky a známými
osobnostmi.
Koncerty: Ústí nad Orlicí 28. 3. •
Šumperk 29. 3. • Holešov 4. 4. •
Kopřivnice 5. 4. • Sokolov 11. 4. • Žatec
12. 4. • Prachatice 24. 4. •  Rokycany
25. 4. •  Jihlava 26. 4. • Třebíč 2. 5. •

on tour

Znojmo 3. 5. • Praha 7. 5. • Česká Lípa
16. 5. •  Jičín 17. 5.
Informace o doprovodném programu
i další zajímavosti a fakta si můžete prohlédnout na www.vimprocvolim.cz.
Alena Hosnedlová
PR manažerka projektu „Vím, proč volím“

Tento projekt je financován z prostředků Evropské komise v rámci programu
Mládež v akci.

Anketa

Kateřina Englichová
harfistka

Jsem profesí koncertní harfistka, což
znamená, že jezdím nejen po celé republice, ale podívám se i do světa.
Pokud je to daleko v Evropě nebo v zámoří, vždy si harfu půjčuji, vzhledem
k velikosti nástroje. Je to trochu podobné jako u klavíristů.
A to je pak vždycky velké překvapení,
jaký nástroj vám pořadatel obstará.
Když jsem byla studentkou na konzervatoři, neměli jsme dobré nástroje. Byli
to hrozné „křápy“ vyrobené v tehdejším
Sovětském svazu. Říkali jsme jim, že jsou
to vedlejší produkty výroby tanků. Vydržely opravdu hodně, ale hrály mizerně.
Nebylo ani na pořádné struny, a tak
jsme hráli mnohdy na vlasce, na které se
chytají ryby! Bylo nesmírně těžké vůbec
vyloudit nějaký libozvučný tón.
Neznala jsem nic lepšího a tak pro mě
byl šok, když jsem v 16 letech hrála na
konkurzu do mládežnického orchestru
Gustava Mahlera, kam přivezli nádhernou americkou novou harfu, která jakoby „hrála sama“. Hrálo se mi na ni tak
dobře, že jsem konkurz vyhrála, a dostala se tak do „velkého světa hudby“.

A pak se to mnohokrát opakovalo, protože mě vlastně nemohlo nic překvapit; byla jsem schopna zahrát doslova
na cokoliv. Vždycky to totiž byl lepší
nástroj, než jsem byla zvyklá. Nebyla
jsem vybíravá, nástroj jsem si dovedla
i drobně opravit. Dnes mám tu americkou harfu doma a je mi vlastně líto studentů, kteří hrají od mala na nástroje,
na kterých se tolik nemusí snažit.

Marek Holeček
horolezec

Jéjej a kolikrát...! Vždyť to vypovídá
o samotné cestě, která je nevýhodami
a výhodami vyskládaná již od prvních
krůčků naším životem. Jinými slovy
bych to nazval učením na základě předchozího poznání. Věci, které nám jdou
jen tak od ruky, čili „samy od sebe“, jsou
sice fajn, ale v zásadě nás nikterak neobohacují. Tam, kde musíme vynaložit
zvýšené úsilí, pilujeme dovednost, trápíme se s osudem, neztrácíme nadšení,
tam pak následně může přijít i úspěch.
Je pravdou, že výsledek nemusí zákonitě dosáhnout našeho očekávání,
nicméně i přesto se nejedná o ztracený

Ze sdružení jednou větou
Debrujáři z Jablonce nad Nisou se již
potřetí zúčastnili akce pro veřejnost
nazvané „Hrajeme si a přemýšlíme“,
kterou podporuje Technická univerzita
a zaštiťuje ji Krajská vědecká knihovna
v Liberci.		
www.debrujar.cz
Rovných sto let od svého založení letos
na podzim oslaví v Paříži – místě svého vzniku – organizace AFS, jejíž česká
pobočka AFS – Mezikulturní programy

náleží k členským spolkům ČRDM.
www.afs.cz
Rekordní počet svých klientů zaznamenala v uplynulém roce národní síť
záchranných stanic, která zajišťuje v ČR
péči o volně žijící zvířata v nouzi: v roce
2013 se totiž do péče této sítě dostalo přes 14 700 poraněných nebo jinak
handicapovaných volně žijících živočichů.		
www.csop.cz

čas, jelikož jsme museli zapojit mozek
a ohýbat tělo. Hledání odpovědí na
výzvy je hybnou silou a zábavou, které
nám vytvářejí kvalitu žití. Abych nepovídal jen tak obecně, rádoby škrobeně,
tak přihodím jeden ze svých příběhů
(můžete si ho přečíst na straně 18).
Člověk v určitých momentech stojí na
křižovatce a neví, zda má vykročit na
jednu či na druhou stranu. V tu chvíli je
dobré poslouchat vnitřní signály, které
jak mravenčení vystřelují až do konečků prstů a nezapomenout jít za nimi,
jelikož nejhorší je pak si vyčítat, že jsme
to nezkusili. Proměnit nerozhodnost za
cestu, to je vaše výhoda. Takže až budete před milníkem – který není nikdy jen
jeden – tak vám z celého srdce přeji vítr
do plachet a najít ten správný směr.

Pavel Vrána

Foto archivy Kateřiny Englichové a Marka Holečka a Jiří Majer

Udělali jste si někdy z nevýhody výhodu...?

básník a spisovatel

Určitě se mi podařilo udělat z nevýhody výhodu. Určitě to nebylo jenom
jednou, ale – přece jenom, ten můj
věk už s sebou nosí taky takové ty „radovánky“ – kdybyste mě zabil, tak si
nevzpomenu, kdy a co to bylo...!

Každoročně 22. února, na den narozenin zakladatele skautingu Roberta Baden Powella a jeho ženy Olave Baden
Powellové, si skautky a skauti na celém
světě připomínají své vzájemné sesterství a bratrství.
www.skaut.cz
Hvězdárna Karlovy Vary vlastní dalekohled splňující požadavky pro pozorování vsedě osobami nepohyblivými, lidmi
menšího vzrůstu nebo dětmi.
www.astropatrola.cz
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Fotogalerie Archy

Z akce „Den poslepu“, Život trochu jinak, foto Pavla Velinská
Rozdělávání ohně třením dřev, oddíl experimentální archeologie Mamuti, LLM, foto Jiří Červinka
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