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DUBEN 2011

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE

Výroční zpráVa
2010



Úvodem o roce 2010 v ČRDM

Milí čtenáři,

možná kamarádi, přátelé, známí, partneři nebo 
také úplně cizí lidé. Pro Vás všechny je určena tato 
výroční zpráva. Česká rada dětí a mládeže oslavila 
v roce 2010 již 12. narozeniny. Lze tedy říci, že se 
nacházíme někde na začátku puberty, ČRDM je 
vlastně stejně tolik let jako velkému množství dětí, 
které svůj volný čas tráví v nějaké „naší“ organizaci. 
Z původních osmi sdružení jsme se rozrostli na 102 
a počet všech námi „zastřešených“ dětí a mládeže 
překročil hranici 200 000.

Uplynulý rok byl opět plný projektů, akcí, práce, 
ale také radosti. Stále jsme se soustředili na to, aby 
Rada byla ještě transparentnější. Na představenstva 
a valná shromáždění jsou pravidelně předkládány 
zprávy o hospodaření. Pokračovali jsme v zavede-
ném každoročním auditu účetní uzávěrky. Dále 
jsme se snažili o větší propagaci dobrovolných 
aktivit s dětmi a mládeží. Bambiriáda se konala 
téměř ve všech krajích ČR, konkrétně ve 13 městech 
a 4 pobočkách a navštívilo ji téměř 130 tisíc návštěv-
níků. V roce 2010 jsme stále pro naše sdružení 
administrovali úrazovou a odpovědnostní pojistku, 
provozovali právní servis, vydávali a již i plně obarvili 
časopis Archa, inovovali internetový portál Adam 
a stále pokračovali v jeho napojování na sociální 
sítě, pokračovali v projektu „Nás se to týká“, který 
se systematicky snaží snížit možnost zneužívání 
dětí ve sdruženích i doma. Vytvářeli jsme databázi 
míst mimoškolní výchovy – interaktivní mapu 
Kamchodit.cz a prostřednictvím projektu Kecejme 

do toho – Strukturovaný dialog mládeže umožnili 
mladým lidem vyjádřit jejich názor na společenská 
témata prostřednictvím diskuzí a webových stránek.

Po dlouholetém úsilí se nám v dubnu 2010 podařilo 
vstoupit do Evropského fóra mládeže, střešní orga-
nizace, kde jsme se již delší dobu ucházeli o členství, 
a úspěšně se tak uzavřela naše dlouholetá snaha. 
Pracovní skupina Stát dále bojuje o to, aby objem 
státních dotačních prostředků pro děti a mládež 
zůstal alespoň zachován; dále se snaží o zmírnění 
byrokratických dopadů, které našim sdružením 
mnohdy ztěžují život.

Toto vše, ale i mnoho dalšího naleznete ve výroční 
zprávě, kterou právě držíte v rukou. Letošní formu 
jsme zvolili opět trochu netradiční. Chtěli jsme 
ukázat, kdo se za značkou ČRDM skrývá. Můžete 
tak možná poprvé vidět na fotografiích členy před-
stavenstva i zaměstnance kanceláře. Fotografie 
je představují nejen v jejich pracovních rolích, ale 
možná i trochu odkrývají jejich práci v mateřském 
sdružení, či další volnočasové dobrovolnické akti-
vity. Děkuji členům představenstva, pracovních 
skupin, zaměstnancům kanceláře i dalším dobro-
volníkům, kteří Radu svou prací posouvají dopředu. 
Jsem rád, že u toho mohu být s Vámi.

Aleš Sedláček
předseda České rady dětí a mládeže
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Aleš Sedláček
předseda
[Liga lesní moudrosti]



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 2010 ČRDM sdružovala 102 členských organi-
zací, včetně devíti krajských rad mládeže. Mezi členy 
ČRDM patří sdružení zaměření tábornického či turi-
stického, 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 pře-
svědčeni, že co do velikosti, působnosti i zaměření, 
všechna mají v ČRDM zajištěno přiměřené místo. 
V roce 2010 do ČRDM vstoupily 3 nové organizace: 
Občanské sdružení Život trochu jinak, Český svaz 
chovatelů, Občanské sdružení DC a 1 krajská rada: 
Středočeská rada pro děti a mládež.

část I

Kdo a proč tvoří črDM

črDM

název: Česká rada dětí a mládeže
adresa: Senovážné nám. 977/24, Praha 1, 116 47
Telefon: 234 621 209, Fax: 234 621 541
E-mail: sekretariat@crdm.cz
číslo registrace: VS/1-1/36517/98-R ze dne: 23. 6. 1998
Ičo: 68379439
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Praha 1, Senovážné nám. 32
č. účtu 133 070 299 / 0300

32

Petra Chourová
vedoucí kanceláře



54

Přehled členských sdružení ČRDM v roce 2010

(stav po 33. Valném shromáždění ČRDM)

Subjekt počet členů celkem

1 AFS Mezikulturní programy, o. s. 80

2 AIESEC Česká republika 331

3 Asociace debatních klubů, o. s. 297

4 Asociace křesťanských sdružení mládeže, o. s. 6540

5 Asociace malých debrujárů České republiky, o. s. 2045

6 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. 4675

7 Asociace turistických oddílů mládeže České republiky (Asociace TOM ČR, A-TOM) 9122

8 Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky 8396

9 AZIMUT 202

10 Boii 34

11 Česká tábornická unie, o. s. 6918

12 Československý zálesák – svaz pro pobyt v přírodě 96

13 Český svaz chovatelů *) 2458

14 DC *) 682

15 Dětské umělecké studio – DUS Milevsko 31

16 Dorostová unie – sdružení křesťanských dorostů, o. s. 470

17 Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 3757

18 ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o. s. 19

19 ELSA Česká republika 270

20 Erasmus Student Network Česká republika, o. s. 462

21 EXPEDICE NATURA 460

22 Folklorní sdružení České republiky 13865

23 Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej 212

24 Hnutí Brontosaurus 1143

25 Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s. 24

26 INEX – Sdružení dobrovolných aktivit 35

27 Informační centrum oddílů a klubů, o. s. 27

28 Jihomoravská rada dětí a mládeže 0

29 Jockey Club Malý Pěčín 41

30 Junák – svaz skautů a skautek ČR 44104

31 Klub dobré zprávy 22

32 Klub Domino, Dětská tisková agentura 119

Miroslav Jungwirth
člen představenstva
[Pionýr]
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Subjekt počet členů celkem

33 Klub mladých Filadelfia 239

34 KLUB PATHFINDER 2595

35 Klub přátel umění v České republice, o. s. 79

36 Klub úplně fantastické rekreace 80

37 Koala 3

38 Kolpingovo dílo České republiky, o.s. 732

39 Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska, o. s. 0

40 Křesťanské sdružení Benjamin 31

41 KVĚT – Sdružení klubů dětí a dětských domovů v ČR 1251

42 Lačhe Čhave 25

43 Liga lesní moudrosti – The Woodcraft League 1071

44 Lípa 2 45

45 Mládež Českého červeného kříže 517

46 Mladí konzervativci, o. s. 811

47 Mladí křesťanští demokraté 750

48 Mladí sociální demokraté 1095

49 Moravská hasičská jednota, o. s. 3723

50 NTS TEXAS RANGERS 10

51 o. s. Filadelfie 8

52 Občanské sdružení Altus 13

53 Občanské sdružení Blesk 109

54 Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC 223

55 Občanské sdružení GAUDOLINO 19

56 Občanské sdružení HNUTÍ GO! 50

57 Občanské sdružení Letní dům 20

58 Občanské sdružení Nedánov při školní družině Boleradice 25

59 Občanské sdružení Rokršti 71

60 Pionýr 16548

61 Plzeňská krajská rada dětí a mládeže 0

62 Prázdninová škola Lipnice, o. s. 188

63 Príma děti 23

64 Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu 26

65 Projekt Odyssea 15

66 Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy 0

67 Rada dětí a mládeže kraje Vysočina 0

68 Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje 0

Subjekt počet členů celkem

69 RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 0

70 Royal Rangers v ČR 956

71 Salesiánské hnutí mládeže 2485

72 Salesiánské kluby mládeže 1325

73 Samostatný kmenový a klubový svaz DAKOTA 331

74 SDO Vlčata Rabštejnská Lhota 56

75 Sdružení FILIA 25

76 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH, ČMS) 49921

77 Sdružení Klubko 72

78 Sdružení Mladých ochránců přírody 3246

79 Sdružení přátel Jaroslava Foglara, o. s. 450

80 Sdružení Roztoč 488

81 Sdružení RUBÍN Valašské Klobouky 29

82 Sdružení turistických a tábornických oddílů 111

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

282

84 SMARAGD 70

85 SPEKTRUM – Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje 0

86 Spojené ruce 61

87 Společenství harmonie těla a ducha 185

88 Společenství Romů na Moravě 498

89 Středisko Radost, občanské sdružení 770

90 Středočeská rada pro děti a mládež *) 0

91 STUD Brno 35

92 Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj 23

93 T. O. Lvíčata 51

94 T. O. Střelka 35

95 TERCIA VOLTA 105

96 Together Czech Republic 86

97 Velký vůz 29

98 YMCA v České republice 4417

99 ZÁLESÁK – svaz pro pobyt v přírodě 7895

100 Zeměpisná společnost Morava 50

101 ZIP – Zábava Informace Poradenství a pomoc 15

102 Život trochu jinak *) 20

Celkem jednotlivá sdružení 211454

*) Sdružení, která se k ČRDM připojila v roce 2010
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Orgány ČRDM

předseda črDM

•  Aleš Sedláček  
(Liga lesní moudrosti – The Woodcraft League) 

představenstvo črDM

Místopředsedové

•  Jan Cieslar – 1. místopředseda  
(Junák – svaz skautů a skautek ČR)

•  Ondřej Šejtka – místopředseda  
(Asociace TOM ČR) 

členové

•  Ondřej Chobot (ČTU)
•  Jana Jílková (AVZO ČR)
•  Martin Kříž – do dubna 2010 

(Zeměpisná společnost Morava a Jihomoravská 
rada dětí a mládeže)

•  Miroslav Jungwirth – od dubna 2011  
(Pionýr)

•  Martin Paclík (Rada dětí a mládeže kraje Vysočina)
•  Jiří Peterka – do listopadu 2010 

(Together Czech Republic)
•  Kamil Zeman – od listopadu 2010 

(Together Czech Republic)
•  Tomáš Navrátil (Junák – svaz skautů a skautek ČR) 
•  Lenka Dvořáková (Expedice Natura)
•  Jan Husák (AFS Mezikulturní programy, o. s.)
•  Michaela Humlová (Elsa Česká republika)

revizní komise črDM

předseda

•  Josef Valter (Občanské sdružení Děti bez hranic)

členové

•  Jindřich Červenka (Pionýr)
•  Marie Světničková (AKSM)
•  Michal Sojka (SH ČMS)
•  Marek Antoš (ELSA ČR)

Kancelář črDM

•  Michaela Přílepková – do června 2010 
ředitelka kanceláře

•  Petra Chourová – od května 2010 
vedoucí kanceláře

•  Jana Votavová – do dubna 2010 
sekretariát

•  Blanka Lišková 
projektová manažerka Bambiriády

•  Jiří Majer 
šéfredaktor časopisu Archa

•  Lucie Celbová  
manažerka komunikace a PR

Jan Cieslar
1. místopředseda
[Junák – svaz skautů a skautek ČR]
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•  Marek Krajči 
webmaster crdm.cz, zahraniční sekretář

•  Petr Molka 
webmaster serveru adam.cz

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

•  Jaroslav Černý  
ekonom

•  Anna Winterová  
účetní

•  Jan Husák, Jiří Let, Jana Votavová 
projektový tým projektu Kecejme do toho –  
Strukturovaný dialog mládeže (od dubna 2010)

Zastupování ČRDM v jiných organizacích a institucích

Komora mládeže MŠMT

•  Aleš Sedláček, Tomáš Novotný, Petr Halada, Josef 
Výprachtický

Řídící výbor čna „Mládež“

•  Aleš Sedláček

rada vlády pro nestátní 
neziskové organizace

•  Aleš Sedláček

Výbor pro práva dítěte

•  Aleš Sedláček (stálý host)

Evropský hospodářský a sociální výbor

•  Pavel Trantina

Kamil Zeman
člen představenstva
[Together Czech Republic]
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Bambiriáda 2010

Bambiriáda je přehlídkou volnočasových aktivit, 
které nabízejí sdružení dětí a mládeže a střediska 
volného času v České republice. Jejím cílem je 
zejména poukázat na význam, jejž sdružení pro 
aktivní a nekonzumní využívání volného času dětí 
mají, a seznámit rodiče s pestrou nabídkou aktivit 
pro děti v jejich městě, obci či blízkém okolí, o nichž 
často nemají ani ponětí. Jedná se o jedinou akci 
tohoto typu, prezentující aktivní formy trávení 
volného času dětí a mládeže. Celospolečenský 
význam je i vzhledem k vysoké návštěvnosti a zájmu 
veřejnosti nesporný. V roce 2010 se Bambiriáda 
konala v termínu 20.–23. 5. 2010 ve 13 městech 
a 4 pobočkách a celkově ji navštívilo 128 626 osob. 
Oproti loňskému roku se snížil počet pořádajících 
měst o jedno. Absence významného jihomoravského 
města a nepřízeň počasí v některých regionech 
se podepsala na nižší návštěvnosti. Pořadatelská 
města postižená přívaly vody se dokázala přenést 

přes neduhy počasí. Krizově našla řešení „mokré 
varianty“ a celá akce proběhla úspěšně.

Bambiriádními městy se 
v roce 2010 staly:

České Budějovice, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jihlava, 
Liberec, Náchod s pobočkou Rychnov nad Kněžnou, 
Ostrava s pobočkami Frýdek-Místek, Třinec, Havířov, 
Plzeň, Praha, Příbram, Zábřeh na Moravě, Zlín.
Na akci se celkově prezentovalo přes 300 občanských 
sdružení dětí a mládeže a nepřeberné množství 
účinkujících na pódiu se svými tanečními nebo 
pěveckými vystoupeními. Díky mediální podpoře 
bylo uveřejněno přes 300 článků a informací o akci.

část II

činnost a projekty črDM

Blanka Lišková
projektová manažerka Bambiriády
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Celostátní záštity nad 
Bambiriádou 2010 převzali:

•  Livia Klausová – manželka 
prezidenta České republiky

•  Ing. Jan Fischer, CSc. – tehdejší 
předseda vlády České republiky

•  MUDr. Martin Barták – tehdejší 
místopředseda vlády a ministr obrany

•  PhDr. Miroslava Kopicová – tehdejší 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

•  Ing. Vlastimil Picek – náčelník 
Generálního štábu AČR

Preventivní projekt Nás se to týká

Účastníci seminářů, které proběhly v rámci projektu 
Nás se to týká, zaměřeného na prevenci sexuál-
ního násilí při aktivitách dětí a mládeže, se v roce 
2010 soustředili především na to, aby ve vlastních 
sdruženích podnítili zavádění nabytých zkušeností 
do praxe. Vznikly tak například tzv. „krizové kar-
tičky“ – kapesní návody pro vedoucí, jak postupovat 
v krizových situacích (Junák, A-TOM), jiná sdružení 

mapovala situaci mezi mladými lidmi (Duha – NPDM) 
nebo při inovaci svých výchovných programů tako-
véto vzdělávání zařadila (YMCA, Junák).

Dalším krokem byla příprava metodického materiálu 
určeného pro koordinátory prevence ve sdruženích – 
Hranice bezpečí II.

Celostátní databáze poskytovatelů a míst 
mimoškolní výchovy Kamchodit.cz

Projekt Kamchodit dostal během roku 2010 podobu 
interaktivní mapy na podkladech Google maps, 
na které se mohou děti a jejich rodiče snadno dozvě-
dět, kde v okolí jejich bydliště mohou smysluplně 
trávit svůj volný čas. Na stránkách projektu se obje-
vují klubovny, DDM, mateřská centra, sportoviště, 
veřejná hřiště apod. Projekt byl oficiálně zahájen 

během Bambiriády 2010, kde si děti a rodiče mohli 
díky interaktivní tabuli najít nejbližší klubovnu 
přímo na pražské Bambiriádě.

Ondtěj Chobot
člen představenstva
[ČTU]
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Kecejme do toho – Strukturovaný dialog mládeže

V roce 2010 ČRDM začala realizovat projekt Strukturo-
vaný dialog mládeže, veřejně mládeži prezentovaný 
pod názvem „Kecejme do toho“. V rámci aktivit 
proběhlo několik diskuzí s mladými lidmi na témata 
zaměstnanost a zaměstnavatelnost pro potřeby 
Evropské unie. Výstupy byly ČRDM ve spolupráci 
s MŠMT a Národní pracovní skupinou k implementaci 
Strukturovaného dialogu v ČR zpracovány do závě-
rečných zpráv pro Evropskou komisi a evropský řídící 
výbor strukturovaného dialogu s mládeží.

Od května odstartovala veřejně propagovaná část 
zaměřená na mladé lidi, kteří si mohli navrhnout 
a zvolit i svá vlastní témata. První aktivity projektu 
se zaměřily na aktuální volby do PS ČR, kdy byly 
analyzovány volební programy hlavních demokra-
tických politických stran, a to z pohledu možností, 
které nabízejí mladým lidem. Dále proběhla 
na Facebooku mobilizační kampaň „Jdu volit a vyfo-
tím se u urny“. V rámci projektu byl vytvořen web 

www.kecejmedotoho.cz, který je propojen i se soci-
álními sítěmi a mladí lidé na něm diskutují a hlasují 
k jednotlivým tématům, která se jich týkají.

Jednou z prvních aktivit byl Open Air festival v Praze 
na Parukářce, který měl vzbudit zájem mezi širší 
mládežnickou veřejností, a účastnilo se jej na 350 
mladých. Živé diskuze a workshopy proběhly 
v roce 2010 v Praze, Brně a Ústí nad Labem. V rámci 
projektu byly navázány i další druhy spolupráce 
s mladými aktivními lidmi, kteří připravují dopro-
vodné akce. Projekt byl také prezentován na pražské 
Bambiriádě a CVVZ v Chrudimi.

Velký mediální ohlas získal projekt s příchodem 
nového školního roku, kdy byl prezentován např. 
v hlavní zpravodajské relaci České televize Události, 
v Interview 24, Dobrém ránu ČT, v různých celostát-
ních rádiích i elektronických a tištěných médiích 
jako např. DNES, Parlamentní listy, Český rozhlas atp.

Aktivity skupiny Stát

Nejvýznamnější aktivitou skupiny Stát byla beze-
sporu tvorba memoranda o tom, že politické strany 
a hnutí podpoří činnost našich spolků, pokud se 
po volbách ujmou vlády. Před podzimními volbami 
v roce 2010 jsme navštívili postupně šéfy občan-
ských i sociálních demokratů, lidovce, nově vzniklou 
TOP 09 a prozíravě i Josefa Dobeše, tehdejšího 
garanta oblasti školství za Věci veřejné. Od všech se 
nám dostalo ujištění, že podpora našich aktivit je 

pro jejich strany významná a že tomu bude podobně 
i po volbách. Díky podepsaným memorandům jsme 
mohli později, v době, kdy hrozily významné škrty, 
apelovat na předvolební sliby politiků. Věřme, že 
i to dílčím způsobem přispělo k tomu, aby byla výše 
dotačních prostředků zachována.

Pracovní skupina v roce 2010 navštívila několik 
poslanců, šéfů poslaneckých klubů, byla v kontaktu 

Jan Husák, Jana Votavová, Jiří Let
projektový tým projetu Kecejme do toho – 
Strukturovaný dialog mládeže
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s náměstky ministra školství Evou Bartoňovou 
a Janem Kocourkem, jednala s ministrem školství 
J. Dobešem a připravovala schůzku s ministerským 
předsedou, k jejíž realizaci došlo až po Novém roce.

Její členové se spolupodíleli na akci Setkání 2010 
v Nostickém paláci, jehož program se skládal 
z několika bloků. První se nesl ve znamení loterijních 
her s podtitulem: „Z výnosů loterií nechme podpo-
rovat i činnost dětských sdružení“; diskutovalo se 
o novele zákona o loteriích. Zástupci skupiny Stát 
se snažili prosadit, aby se v zákoně objevila i formu-
lace, že z výnosů lze podporovat dětská sdružení. 
Do reprezentačních prostor ministerstva kultury 
se na čtyřhodinové Setkání 2010, pojímané jako 
pracovní seminář, vypravilo na pět desítek zástupců 
sdružení dětí a mládeže. Slyšeli tak například příslib 

pomoci ze strany senátora Petra Bratského (ODS) 
ohledně zákona o dobrovolnictví, jehož formulace 
je pro ně značně důležitá. Dalšími body programu 
byly kupříkladu novelizace vyhlášky o hygienických 
podmínkách na zotavovací akce pro děti nebo návrh 
zákona o veřejně prospěšných organizacích. Hygi-
enická vyhláška byla v roce 2010 novelizována, a to 
i díky ČRDM; šlo mj. o problém s toaletami, zásobo-
vání pitnou vodou či stravování na dětských letních 
táborech. Na toto téma přišel na Setkání 2010 poho-
vořit vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých 
Ministerstva zdravotnictví ČR Jaromír Hrubý.

Skupina Stát v roce 2010 pracovala ve složení Tomáš 
Novotný (koordinátor skupiny), Aleš Sedláček, Josef 
Výprachtický, Petr Halada 

Cena ČRDM Přístav

V roce 2010 se opět udělovala Cena Přístav. Smys-
lem Ceny Přístav je vyzdvihnout dobré zkušenosti 
z obecní politiky a ocenit její konkrétní představitele, 
kteří mohou být příkladem všem ostatním. Cenou 
Přístav byli oceněni: Miloslav Čermák, náměstek 
hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Jiří Klepsa, sta-

rosta města Jaroměř, Ing. Roman Línek, 1. náměstek 
hejtmana Pardubického kraje, Mgr. Jaroslav Melša, 
starosta města Dobříš, MVDr. Josef Řihák, starosta 
města Příbram; mimořádnou Cenou Přístav byl 
oceněn MUDr. Pavel Bém, primátor hl. m. Prahy.

Zahraniční a mezinárodní aktivity

V roce 2010 se Česká rada dětí a mládeže opět sna-
žila reprezentovat českou mládež navenek vzhledem 

k Evropským a světovým institucím.

Marek Krajči
webmaster crdm.cz,  
zahraniční sekretář
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Evropské fórum mládeže

Po dlouholetém maratonu připomínek a žádostí se 
ČRDM v dubnu 2010 stala členkou mezinárodního 
fóra mládeže European Youth Forum. Uzavřela se 
tak dlouholetá snaha vedení ČRDM o přijetí do této 
evropské platformy mládeže.

Trilaterální projekt spolupráce 
s německem a Izraelem

V roce 2010 jsme uskutečnili trilaterální spolupráci 
ČR – SRN – Izrael. Pod názvem „Objevovat histo-
rii – rozumět současnosti – tvořit budoucnost“ 
připravila Česká rada dětí a mládeže společně 
s partnery z Německého spolkového kruhu mlá-
deže a Radou hnutí mládeže v Izraeli trojstranný 
mezinárodní výměnný projekt. Skupina složená ze 
zástupců každé země se koncem srpna 2010 sešla 
nejdříve v České republice, aby se posléze po čtyřech 
dnech přesunula do sousedního Německa. Program 
výměny nabídl stejným dílem poznávání (jiných 
zemí a lidí v nich), překračování hranic (geografic-
kých i těch mentálních) a vzdělávání, přičemž jeho 
garantem byla v každé zemi příslušná národní rada. 
Projekt byl završen třetí částí, kdy se začátkem října 
účastníci sešli v Izraeli.

Česká část v Praze a Plzni nabídla kromě návštěvy 
Pražského hradu a Židovského muzea přednášky 
a diskuse s experty na právo a extremismus i 
workshop tradiční ruční výroby českého šperku. 
V Plzni účastníci navštívili partnerské Koordinační 
centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM, 
kde pohovořili s předsedkyní místní Židovské obce.

Po následném přesunu do Mnichova program 
pokračoval německou částí, která se odehrávala 
i v Norimberku, kde se účastníci podívali do Doku-
mentačního centra areálu říšských stranických 
sněmů a prošli Ulicí lidských práv. Zpátky v Mni-
chově si pak prohlédli Centrum židovské komunity.

Projekt o měsíc později završila izraelská část. 
Během ní se účastníci pod vedením mořských skautů 
stali pravými námořníky na malých plachetních, 
seznámili se s prací izraelských mládežnických 
organizací a poznali něco z historie země (Masada, 
Jeruzalém, Jaffa) i židovského lidu (muzeum holo-
caustu Jad Vašem).

Bilaterální výměna čr – 
Korejská republika

Bilaterální výměna ČR – Korejská republika 2010 
představovala již čtvrtý ročník tohoto projektu, který 
realizuje ČRDM. Na začátku září roku 2010 se usku-
tečnila první část výměny, kdy do České republiky 
přicestovalo 10 mladých Korejců. Zástupci ČRDM 
jim připravili pestrý program, který představoval 
Českou republiku jak na poli kulturním, tak i na poli 
práce s dětmi a mládeží. Korejci také vystoupili 
s přehlídkou tradičních tanců na festivalu Kecejme 
do toho Open Air, který pořádala Česká rada dětí 
a mládeže v rámci projektu Kecejme do toho – 
Strukturovaný dialog mládeže. Výměnný projekt 
ČR – Korejská republika je na české straně organizo-
ván ČRDM ve spolupráci s MŠMT a na straně korejské 
Ministerstvem pro rodinu, zdravotnictví a sociální 
věci.

Lucie Celbová 
manažerka komunikace a PR
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ČRDM a krajské rady dětí a mládeže

V České republice působí dvanáct krajských rad dětí 
a mládeže, z nichž je devět členem ČRDM. Krajské 
rady sdružují v krajích desítky organizací z řad 
místních sdružení i krajských organizací sdružení 
republikových. Na základě stanov ČRDM a dalších 
usnesení je místním sdružením doporučován vstup 
do příslušných krajských rad.

V roce 2010 byla z krajských rad, které jsou členy 
ČRDM, ustavena oficiálně Komora krajských rad. 
Jejím mluvčím byl na prvním jednání zvolen Jan 

Burda z Rady dětí a mládež kraje Vysočina. Komora 
uspořádala během roku 2010 celkem tři jednání, 
na která jsou zváni i zástupci krajských rad, kteří 
nejsou členové ČRDM.

Komora krajských rad se během roku snaží aktivně 
působit ve prospěch svých členských organizací 
v krajích. Zde se podařilo v řadě krajů projednat pro-
blematické záležitosti ve vztahu kraje a neziskových 
organizací – například v dotační politice. Krajské 
rady jsou aktivními organizátory Bambiriád.

Publikační činnost

zpravodaj arCHa

V roce 2010 jsme pokračovali ve vydávání tištěného 
nekomerčního zpravodaje Archa – jednalo se již 
o dvanáctý ročník. Ediční smysl spočívá především 
v oblasti propagace (Archa plní roli „výkladní skříně“ 
ČRDM, členských sdružení a jejich aktivit). Zpravodaj 
je zároveň mediálním prostorem nabízeným bez roz-
dílu všem členům ČRDM. V roce 2010 jsme vydali osm 
čísel Archy včetně speciálu tematicky zaměřeného 
na Bambiriádu. Během celého roku Archa vycházela 
– s výjimkou prvního čísla – celobarevně. Průměrný 
náklad zpravodaje ČRDM čítal 1 700 výtisků. Všechna 
čísla časopisu Archa jsou rovněž uložena v elektro-
nické podobě na internetových stránkách ČRDM 
(www.crdm.cz/archa).

Témata archy v roce 2010:

1. pololetí 2. pololetí

PR management v naší 
neziskové organizaci

Tento způsob léta zdá se 
nám být šťastným…

Spolupráce „dětských“ ne-
ziskovek na místní úrovni

Jsme Češi – jak se to 
pozná?

Táborové hry – náměty 
a praxe

Žijeme uměním, tvoříme, 
skládáme, hrajeme...

Bambiriáda 2010 
(dvojčíslo)

V Evropě jsme doma 
+ příloha

Internetový portál aDaM.cz

Internetový zpravodajský a informační portál 
ADAM.cz propaguje práci sdružení dětí a mládeže, 

Ondřej Šejtka
místopředseda
[Asociace TOM ČR]
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center volného času a neziskového sektoru vůbec 
na veřejnosti. Snaží se také pohotově reagovat 
na aktuální dění ve světě nebo v české společnosti, 
jako jsou výročí, volby, ale i pomoc a podpora při 
přírodních katastrofách.

V roce 2010 mezi nejzajímavější patřily články, 
líčící situaci kolem novelizace hygienické vyhlášky, 
která způsobila velký mediální poprask. V průběhu 
jara před volbami mohli čtenáři Adama sledovat 
návštěvy zástupců ČRDM u hlav politických stran 
a jednání o podpisu Memoranda, týkajícího se pod-
pory činnosti dětských a mládežnických sdružení. 
Velkému zájmu se těšila květnová série článků 
o Bambiriádě či prázdninové reportáže z táborů 
a letní činnosti sdružení.

Zpestřením byly jistě články o průběhu akcí, které 
ČRDM pořádala nebo se na nich nějakým způsobem 
podílela, jmenujme udílení Ceny Přístav, Celostátní 
výměny zkušeností 2010 (CVVZ) nebo výměnu mlá-
deže v Izraeli. Server Adam se snaží oslovovat široké 
spektrum čtenářů a mapovat každodenní život 
členských sdružení ČRDM – tradičních akcí, jako jsou 
anketa o nejlepšího učitele Zlatý Ámos, folklorní 
festivaly, workcampy Duhy, Betlémské světlo, nej-
různější soutěže, mezinárodní setkání či pozvánky 
na akce otevřené veřejnosti.

ADAM.cz poskytuje mimo zpravodajský a informační 
servis sdružení dětí a mládeže široký komplex dal-
ších služeb, které jsou určeny především pro členská 
sdružení ČRDM. Jedná se například o webhosting 
internetových prezentací těchto sdružení nebo 
provoz e-mailových schránek.

V roce 2010 pokračovalo aplikační přizpůsobení 
a propojení stránek ADAM.cz do sociálních sítí. Pro-
střednictvím informačních kanálů, stránek a skupin 
jsou ve webových aplikacích, jako jsou Twitter či 
Facebook, zveřejňovány aktuální informace. Došlo 
zároveň k propojení diskuse u článků na ADAM.cz 
se sociální sítí Facebook. Pokračovala optimalizace 
rozhraní RSS a Sitemaps. To vše se projevilo přede-
vším v rychlosti zařazováním nových zpráv z ADAM.
cz nejen na zpravodajských serverech Google News, 
Newstin, Právě dnes, ale také v rámci vyhledávání 
na stránkách Seznamu, Bingu, ASK nebo Yahoo.

V roce 2010 bylo na stránkách www.adam.cz publiko-
váno 827 zpráv (421 článků, 336 bleskovek, 47 aktualit 
a 23 sloupků). Návštěvnost ADAM.cz se stabilizovala. 
Rozšířil se počet internetových stránek přebírajících 
anotace a texty serveru ADAM.cz. Statistiky jsou 
měřeny pomocí aplikace Google Analytics, Toplist 
a prostřednictvím interního systému.

publikace „Hranice bezpečí II“

Publikace „Hranice bezpečí II“ má několik částí: 
jedna například zrcadlí zkušenosti Bavorského 
kruhu mládeže a nabízí modelové situace k řešení, 
v další části najdou čtenáři rozhovory na téma 
prevence sexuálního násilí s odborníky, např. 
s Petrem Weissem nebo Zorou Duškovou z Dětského 
krizového centra. Osvědčenou autorskou dvojici, již 
tvoří Jiří Zajíc a Michaela Přílepková, doplnila mladá 
psycholožka Marcela Poláková. Nedílnou součástí 
publikace jsou vzory krizových kartiček nebo „Kodex 
chování pro prevenci sexuálního násilí ve sdruženích 
pracujících s dětmi a mládeží“.

Petr Molka
webmaster serveru adam.cz



2726

publikace „Kdo je kdo“

ČRDM v roce 2010 vydala nekomerční publikaci „Kdo 
je kdo“ s podtitulem „Katalog členských sdružení 
České rady dětí a mládeže“. Publikace představuje 
všech 103 členských sdružení ČRDM. Každému 
sdružení je věnována jedna stránka, kde se čtenáři 
mohou dozvědět bližší informace o činnosti daného 
sdružení, mohou si prohlédnout několik fotografií, 

k dispozici jsou také kontaktní informace na ústředí 
jednotlivých organizací. Publikace byla vytvořena 
z informačních panelů, které byly vystavovány 
na minulých Bambiriádách a jsou používány 
při prezentačních akcích ČRDM. Jedná se tedy 
o celkový přehled členských sdružení České rady 
dětí a mládeže. Publikaci zpracovali Marek Krajči 
a Ondřej Šejtka z materiálů poskytnutých členskými 
sdruženími ČRDM.

Další podpora sdružení dětí a mládeže

pojištění

Pojištění patří mezi základní servis ČRDM, kterým 
poskytujeme našim členským sdružením potřebnou 
jistotu pro samostatnou práci s dětmi a mládeží. 
ČRDM už léta administruje kvalitní úrazové pojištění 
pro sdružení dětí a mládeže a rovněž i několik 
dalších druhů pojištění.

V roce 2010 jsme díky podpoře ze státní dotace 
prostřednictvím MŠMT mohli opět zajistit určitý 
standard jak v oblasti úrazového pojištění, tak 
v oblasti odpovědnosti za škodu.

odpovědnostní pojištění

Ze státní dotace byly paušálně pojištěny tři sku-
piny dobrovolných pracovníků: vedoucí dětského 

kolektivu, hlavní vedoucí letního tábora a statutární 
zástupci organizačních jednotek sdružení.

Počet pojištěnců v roce 2010: 13 250

Úrazové pojištění

Ze státní dotace byli pojištěni členové pojištěných 
sdružení i všichni ostatní účastníci jejich akcí, a to 
včetně akcí veřejných.

Počet pojištěnců v roce 2010: 210 748

Jiří Majer
šéfredaktor časopisu Archa
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část III

Hospodaření

Náklady a výnosy dle podprojektů (středisek)

(v tis. Kč)

projekt „črDM v roce 2010“

podprojekt
náklady 
celkem

z dotace 
MŠMT

z vlastních 
zdrojů

% Dotace
poznámka  

(k vlastním zdrojům aj.)

Bambiriáda 5 721 3 677 2 044 64,3 % bez dotace MO (50 tis.)

Adam (server) 1 110 948 162 85,4 % přefakt. internetového připojení

Archa (časopis) 645 621 24 96,3 %

Pojištění 5 487 5 283 204 96,3 % přefakt.pojištění „nad rámec“

Zahraničí 311 159 152 51,1 %

Publikace 66 66 0 100,0 %

Semináře a školení 47 22 25 46,8 %

Kancelář 3 728 2 639 1 089 70,8 %

Kamchodit 170 170 0 100,0 %

Dětská práva 95 95 0 100,0 %

Kecejme do toho 1 059 320 739 30,2 % Grant ČNA Mládež

Právní servis 0 0 0

Celkem „projekt črDM v r. 2010“ 18 439 14 000 4 439 75,9%
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ostatní projekty

podprojekt
náklady 
celkem

z dotace 
MŠMT

z vlastních 
zdrojů

% Dotace
poznámka  

(k vlastním zdrojům aj.)

Bambiriáda – část hrazená z MO 150 50 100 33,3 %

Projekt finanční gramotnosti 
(projektový partner: Junák, tiskové 
a distribuční centrum)

1 350 1 343 7 99,5 % r. 2010 –2013, zde pouze část 

připad. na rok 2010

Informační a propagační kampaň 
turist. oblasti Chrudimsk-Hlinecko II B. 
(projekt. partner: o.s. Altus, Chrudim)

246 227 19 92,3 % r. 2010 –2012, zde pouze část 

připad. na rok 2010

ČRDM v procesu koordinace 
Evropského roku dobrovolnictví na 
národní úrovni

671 650 21 96,9 %

náklady a výnosy nepřiřazené 
projektům (vč. DPPO)

192 – 681 z toho DPPO: 136 tis.

Celkem za účetní jednotku 21 048 16 270 5 267

Výsledek hospodaření 2010 (zisk) 489

Martin Paclík
člen představenstva
[Rada dětí a mládeže kraje Vysočina]
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Výkaz zisků a ztrát za rok 2010

(v tis. Kč)

Ozn. Název ukazatele č. řádku
hlav. činnost

(v tis. Kč)

a. náklady 1

I. Spotřebované nákupy celkem 2 722

1.  Spotřeba materiálu a drobný hmotný majetek 609

2.  Spotřeba energie 113

II. Služby celkem 3 8 889

5.  Opravy a udržování 32

6.  Cestovné 397

7.  Náklady na reprezentaci 296

8.  Ostatní služby 8 164

III. osobní náklady celkem 4 3 256

9.  Mzdové náklady (včetně DoPP) 2 394

10. Zákonné sociální pojištění 753

11. Ostatní sociální náklady 109

IV. Daně a poplatky celkem 5 1

V. ostatní náklady celkem 6 5 599

18. Ostatní pokuty a penále

19. Odpis nedobytné pohledávky

22. Dary 45

22a. Pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění 5 487

22b. Jiné ostatní náklady 67

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

VII. poskytnuté příspěvky celkem 8 2 445

náklady celkem 10 20 912

Ozn. Název ukazatele č. řádku
hlav. činnost

(v tis. Kč)

B. Výnosy 11

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 12 3 418

1a. Tržby z prodeje služeb - reklama 2 389

1b. Tržby z prodeje služeb - provize přijatá 489

1c. Tržby z prodeje služeb - přefakturace pojištění a ostatní 540

II. změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13 0

III. aktivace celkem 14 0

IV. ostatní výnosy celkem 15 80

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

15. Úroky 11

16. Jiné ostatní výnosy 69

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

VI. přijaté příspěvky celkem 17 995

27. Přijaté příspěvky (dary) 480

28. Přijaté členské příspěvky 515

VII. provozní dotace celkem 18 17 044

Výnosy celkem 19 21 537

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 20 625

34. Daň z příjmů 136

D. Výsledek hospodaření po zdanění 21 489



3534

Rozvaha k 31. 12. 2010

aktiva

č.pol. Druh majetku
1. 1. 2010 

tis. Kč
31. 12. 2010 

tis. Kč

Dlouhodobý majetek celkem 0 0

A.I.4 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 97 95

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

A.II.7 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 447 436

A.IV.4. Oprávky k drobnému dlouh.nehmotnému majetku –97 –95

A.IV.7. Oprávky k samostatným movitým věcem –81 –436

A.IV.10 Oprávky k drobnému dlouh.hmotnému majetku –447 –436

pohledávky celkem 299 161

II.1. Pohledávky za odběrateli 62 43

II.4. Poskytnuté provozní zálohy 74 47

II.5. Ostatní pohledávky 69

II.10. Daň z přidané hodnoty 113

II.11. Ostatní daně a poplatky

II.18. Dohadné účty aktivní 50 2

Krátkodobý finanční majetek celkem 707 3 516

III.1. Pokladna CZK, EUR, PLN 86 65

III.3. Účty v bankách 621 3 451

Jiná aktiva celkem 32 272

IV.1. Náklady příštích období 30 45

IV.2. Příjmy příštích období 2 227

aKTIVa CELKEM 1 038 3 949

č.pol. Druh majetku
1. 1. 2010 

tis. Kč
31. 12. 2010 

tis. Kč

Jmění celkem 446 446

A.I.1 Vlastní jmění 446 446

Výsledek hospodaření celkem 455 944

A.II.1. Účet výsledku hospodaření 0 489

A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 40

A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 415 455

Krátkodobé závazky celkem 111 302

B.III.1 Dodavatelé 1 4

B.III.3 Přijaté zálohy 16 16

B.III.4 Ostatní závazky 0 45

B.III.5 Zaměstnanci 0

B.III.5 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0

B.III.7 Závazky ze sociálního zabezp.a zdrav.pojištění 0

B.III.8 Daň z příjmů 34 109

B.III.9. Ostatní přímé daně 0 1

B.III.10 Daň z přidané hodnoty 0 80

B.III.17 Jiné závazky 0

B.III.22 Dohadné účty pasivní 60 47

Jiná pasiva celkem 26 2 257

B.IV.1. Výdaje příštích období 26 162

B.IV.2. Výnosy příštích období 0 2 095

paSIVa CELKEM 1 038 3 949

pasiva
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Czech Council of Children and Youth (ČRDM) was 
established in July 1998 by eight organisations of 
children and youth. ČRDM is the national youth 
council in the Czech Republic and a reliable partner 
of government administration. It is composed of 
more than 100 non-governmental children and 
youth organisations with more than 200 000 indi-
vidual members – the organisations range from 
very small to the biggest ones, nine regional youth 
councils are members of ČRDM as well.

The mission of the črDM

is to promote conditions for quality life and overall 
development of children and young people. ČRDM 
fulfils its mission by supporting non-formal educa-
tion and activities of its members, especially by 

creating legal, economical, social and cultural condi-
tions suitable for their activities. ČRDM represents 
interests of its members towards home and foreign 
bodies, organisations and institutions.

Besides daily work (advocacy of youth interests, lob-
bying within institutions, administration, etc.) there 
are several key areas or projects, on which ČRDM is 
concentrating:

Bambiriáda 2010

Bambiriáda is a presentation of leisure time activi-
ties offered by children and youth associations and 
leisure time centres in the Czech Republic. It aims 
to stress the importance of these associations for 
active and non-consumption use of free time of 

English Summary

črDM – Czech Council of 
Children and Youth in 2010

Michaela Humlová
členka představenstva
[Elsa Česká republika]
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children and acquaint their parents with a colourful 
offer of activities for children in their city, village 
or neighbourhood, which are usually not known 
to them. Bambiriáda is the only event of this kind, 
presenting active forms of use of leisure time of 
children and youth. In 2010 it was held from 20th 
to 23rd May in 17 towns and cities and altogether it 
welcomed almost 130 000 visitors.

other pr and lobbying activities

award of the črDM Přístav – The award is intended 
for local administration’s politicians for their sup-
port of non-formal educational activities of / with 
children and youth. In 2010, it was awarded to six 
politicians, who can serve as good examples to the 
others.

Meeting 2010 – This traditional annual event organ-
ised by ČRDM was held in the historical premises 
of the Ministry of Culture. Fifty representatives of 
children and youth associations joined by important 
politicians discussed current issues influencing 
youth work, namely the legislation on volunteering, 
lottery games, publicly beneficial organisations, 
and hygienic conditions for recreational events for 
children.

We are Involved preventive project

In 2010, we continued with our project named Nás 
se to týká (We Are Involved), which is targeted at pre-
vention of sexual abuse during activities of children 
and youth associations. The participants of semi-

nars, run within the project, concentrated mainly on 
implementation of obtained experience into daily 
work of their associations. Thus were created “crisis 
cards” – pocket guides for youth leaders on dealing 
with critical situations (Junák, A-TOM), other associa-
tions were mapping the situation among young 
people (Duha – NPDM) or innovating their education 
programmes with this topic (YMCA, Junák). The 
project also resulted in preparation of a methodical 
material for prevention coordinators in associations 
– the publication “Borders of security II”.

national database of providers 
and places of non-formal 
education Kamchodit.cz

Project Kamchodit (WhereToGo) received in 2010 
the form of an interactive map based on Google 
maps, which allows children and their parents to 
learn easily, where in the neighbourhood they can 
meaningfully spare their free time. The map shows 
club-rooms, leisure time centres, sport grounds, 
maternity centres, public playgrounds etc.

Let’s speak into – Structured 
Dialogue of Youth

In 2010 ČRDM started the project Structured Dia-
logue of Youth, publicly presented under the catchy 
title Kecejme do toho (Let’s speak into). Project’s 
activities included several discussions with young 
people on the topics of employment and employ-
ability. The outcomes were elaborated into reports 
for the relevant institutions of the European Union. 

The project also encompassed a Facebook mobilisa-
tion campaign before parliamentary elections, Open 
Air festival in Prague and discussion of young people 
in cities throughout the Czech Republic.

International activities

European Youth Forum – After a lengthy marathon 
of remarks and requests, ČRDM become in April 2010 
a member of the European Youth Forum, which is an 
independent, democratic, youth-led platform, rep-
resenting national youth councils and international 
youth organisations from across Europe. This closed 
up the longstanding effort of ČRDM’s leadership to 
be accepted by this European youth platform.

Trilateral co-operation project with Germany 
and Israel – Under the title “Discover the Past – 
Understand the Present – Create the Future” ČRDM 
prepared a trilateral international exchange project 
in cooperation with the German Youth Council and 
Council of Youth Movements in Israel. The group 
consisting of participants from all three respective 
countries first met in late August 2010 in Prague, 
then moved to Germany and finally visited Israel at 
the beginning of October, staying for four days in 
every country, learning about it, its youth associa-
tions and youth work.

Bilateral exchange Czech Republic – Korea 2010 
was the 4th year of this project, realised by ČRDM. In 
September 2010, the first part of the exchange took 
place, when ten young Koreans arrived to the Czech 
Republic. The programme of the visit concentrated 
mainly on presenting Czech culture, as well as youth 

work. The exchange project between the Czech 
Republic and Korea was organised by ČRDM (in 
cooperation with the Ministry of Education, Youth 
and Sports) from the Czech part and by the Ministry 
of Family, Health and Social Affairs from the Korean 
part.

črDM and regional children 
and youth councils

Out of the twelve regional children and youth coun-
cils active in the Czech Republic, nine are members 
of ČRDM. These regional councils associate tens 
of local and regional children and youth organisa-
tions. In 2010, regional councils, which were ČRDM’s 
members, were officially established as the Chamber 
of Regional Councils. The Chamber organised three 
sessions, where were invited also representatives 
of regional councils, which were not members of 
ČRDM.

publications and media

arCHa Magazine – In 2010, ČRDM published 8 issues 
of Archa – information magazine about education 
and use of the leisure time of children and youth. 
Every issue had different main theme, devoted to 
a special topic, like PR management, cooperation of 
NGOs on local level, camps games, creativity etc. 

aDaM.cz – ADAM.cz is an information Internet 
portal which aims to promote the work of children 
and youth associations and the non-profit sector 
among the public. It also reacts to current events 
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in the Czech society as well as in the world. In 2010 
continued the adaptation of ADAM.cz for inter-
connection with social networks like Twitter or 
Facebook.

Who Is Who, Catalogue of črDM’s Member 
organisations –The publication provides a complete 
overview of all our member organisations, where 
every association is presented on a separate page 
with information about its activities, supplemented 
by photographs and contacts.

other support to children 
and youth associations

In ČRDM’s Office qualified employees devoted their 
time and skills to the service and support of member 
organizations.

Insurance – Insurance belongs among the basic 
services that ČRDM provides to its member associa-
tions to give them the safe footing they need to 
work independently with children and youth. As in 
former years, ČRDM arranged and administered acci-
dent, third-party-liability and travel insurance for 
children and youth associations with the insurance 
company Generali Pojišťovna a.s. This was possible 
thanks to the government grant from the Ministry of 
Education, Youth and Sports.

Michala Kateřina Rocmanová
grafička časopisu Archa, vedoucí 
redaktorka serveru adam.cz
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Děkujeme!

poděkování za podporu

•  za zorganizování Bambiriády po celé České republice: členům Centrálního bambiriádního štábu, všem míst-
ním organizátorům a dobrovolníkům představujícím svá sdružení 

•  zástupcům veřejné správy, kteří Bambiriádu a její organizátory podpořili 

•  za pomoc při organizování Bambiriády 2010 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

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

Jana Votavová 
sekretariát / projektová manažerka 
Kecejme do toho
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manažer Kecejme do toho
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