Výměna zkušeností v branné
činnosti mládeže Svaz DaP
V sobotu 2. 4. 2011 se v Brně konala první výměna zkušeností Klubů
branné přípravy, Klubů vojenské historie a poboček Svazu DAP realizujících aktivity v branné přípravě dětí
a mládeže. Akce se zúčastnilo celkem 10 lidí z 6 organizací.

Stejně tak z diskuze vzešel požadavek na
tvorbu Minimálního výcvikového programu,
který by se měl v rámci branné činnost sekce
mládeže Svazu DAP realizovat a jeho naplňování by mělo být závazné pro všechny členy
Svazu, kteří se chtějí podílet na rozvoji mládežnických aktivit. V tomto směru organizace
navrhnou obsahový rámec, který se přetaví do
metodiky, jenž schválí Ústřední rada a Představenstvo Svazu DAP jako koncepční dokument pro práci sekce mládeže.

Základním smyslem a cílem setkání bylo
shodnout se na základních konceptech branných aktivit. Účastníci diskutovali celkem
o 6 základních oblastech práce:
1) metodika a obsahový rámec výcviku
dětí v branných aktivitách,
2) organizace a strukturalizace vaší jednotky/organizace,
3) požadavky směrem ke Svazu DAP,
4) materiál a ﬁnance pro zabezpečení činnosti,
5) vnější vztahy a spolupráce s jinými
organizacemi,
6) motivační/hodnostní systém v práci
s dětmi a mládeží.
Diskuze byla živá a velmi intenzivní, přičemž celá akce i v tomto rodinném počtu
účastníků trvala celé odpoledne. Vyplynulo
zde několik stěžejních závěrů.

Organizace sekce mládeže

Metodika a obsahový
rámec výcviku
Po detailním představení organizací se
řešila samotná realizace branných aktivit.
Zde vyšlo najevo rozdílnost v pojetí – některé pobočky pracují s mládeží skrze vedení
pravidelného výcviku během týdne, některé
realizací pouze víkendových tematických akcí.
Mezi typické akce, shodné v různém pojetí pro
všechny účastníky patří: letní a zimní tábory,
akce typu přežití v přírodě (např. zimní táboření s bivakem, apod.) a teambuildingové akce
(např. rafty, turistika, horolezectví, apod.).
Shoda padla na cílové skupině, pro kterou
má smysl realizovat branné aktivity. Mělo by
se jednat o děti starší 12 let.
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V druhém diskusním bodě jednotliví
účastníci fóra představili vnitřní strukturu své
organizace. Koordinátor sekce mládež Svazu
DAP následně představit vizi organizování
a koordinace mládežnických aktivit skrze třístupňový systém v rámci Svazu DAP:

Svaz DAP – sekce mládeže – metodický
a nejvyšší článek v čele s koordinátorem,

Centrum branných aktivit (CBA) –
regionální štáb/zastřešení garantující brannou
činnost a naplňování minimálního výcvikového programu v rámci daného kraje,

Klub branné přípravy (KBP) – základní
článek/pobočka Svazu DAP sdružující a pracující s mládeží přímo v místě bydliště.
Centrum branných aktivit by působilo
jako stmelovací, koordinační a školící zařízení
vybavené logistickým zázemím pro realizaci
většiny branných aktivit v daném kraji. Výhodou takové spolupráce je systematičnost
a schopnost efektivně sdílet informace,
odborníky, materiál i ﬁnanční zdroje. Každé
CBA bude disponovat různými kontakty na
schopné místní vyškolené instruktory, které bude najímat a zapojovat do činnosti při
realizaci specializovaných kurzů právě pro
členy Klubů branné přípravy. CBA také může
poskytovat zajímavé místní prostory či realizovat v rámci krajské úrovně koordinační
akce, letní tábory či školení.
Kluby branné přípravy budou party nadšenců, kteří budou působit jako družstvo či
četa ve svém městě či obci a budou sami realizovat brannou činnost. Tyto skupiny nemusí
nutně fungovat pod vedením dospělé osoby.

Požadavky směrem ke Svazu
Problémy, které jednotlivé organizace řeší
jsou různorodé, ale od svého zastřešení, tj. Svazu DAP očekávají podporu v těchto oblastech:

Propagace jejich aktivit směrem k veřejnosti,

Podpora v proškolení v branných dovednostech o profesionálů,

Finanční podpora a fundraising,

Koordinace činnosti v rámci republiky,

Vytvoření jednotného informačního kanálu,

Pojištění účastníků akcí,

Prostory/lokality pro realizaci oﬁciálních
akcí či podporu při hledání vhodných lokalit.
Ostatní diskusní témata směřovala spíše
k inspiraci a informaci o tom, jak kdo shání peníze
pro svou činnost, s jakými úspěchy, s kým v regionu spolupracuje, jaké motivační systémy práce
s dětmi a mládeží využívá a podobné detaily.
Závěrem jednání se účastníci shodli
na těchto bodech nutných k realizaci:
1) Návrhy na vznik / garanci jednotlivých
CBA v krajích, které nemáme podchycené.
2) Vytvoření detailního obsahu Minimálního programu, výsledek pak schválí ÚR Svazu
DaP jako metodiku pro práci s mládeží. Nutná
návaznost na následné speciﬁcké kurzy, které
budou jednotlivé CBA nabízet.
3) Vytvoření nabídky kurzů s termíny
a místy, které mohou jednotlivé CBA nabídnout / garantovat.
4) Vytvoření komunikačního kanálu mezi
předsedy CBA.
5) Vytvoření centrálního online kalendáře
pro jednotlivé CBA – abychom měli přehled
o našich aktivitách a časových možnostech.
6) Vytvoření požadavků jednotlivých CBA
– ﬁnančních, materiálních či jiných směrem ke
Svazu DaP.
7) Pravidelně organizovaná setkání /
výměny zkušeností (ideálně 2x do roka).
Pokud existuje mezi členy Svazu DAP či
jejich přáteli zájemce, který by se chtěl do této
činnosti zapojit, nechť kontaktuje současného koordinátora sekce mládeže Ing. Michal
Janouška na mobilu 605/130057 nebo na
emailu mike@specialista.info.
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Stalo se již tradicí, každoročně uspořádat ples –
společenské setkání členů
Svazu důstojníků a praporčíků AČR na hlavním sále
MO – Valy v Praze 6, což
představuje nemalé úsilí
a čas několika lidí.

XII. SPOLEČENSKÝ PLES
DŮSTOJNÍKŮ
A PRAPORČÍKŮ AČR
Stalo se již tradicí, každoročně uspořádat ples – společenské setkání členů Svazu
důstojníků a praporčíků AČR na hlavním sále
MO – Valy v Praze 6, což představuje nemalé
úsilí a čas několika lidí.
Všichni víme, že v minulém roce došlo
v celém Svazu důstojníků a praporčíků
AČR k rozsáhlým změnám. Tvořila se nová
koncepce činnosti a nová členská základna. Dne 12.11.2010 byla zvolena i nová
Ústřední rada v čele s předsedou plk. gšt.
v.z. Ing. Petrem Lužným. Na prvním místě
byla naše činnost zaměřena tímto směrem,
kde byl zároveň kladen důraz i na omlazení
členské základny. V posledních letech totiž
došlo k utlumení činnosti u poboček svazu,
včetně poboček části Prahy.
Z těchto důvodů jsme se intenzivně soustředili na budování nové členské základny,
přeregistraci a nábor nových členů, včetně
Ústřední elektronické evidence.
Příprava a uskutečnění plesu šla oproti minulým letům do pozadí. Vážili jsme,

máme-li vůbec narychlo, bez delší přípravy,
bez znalostí různých speciﬁk, problematiky,
zkušeností, riskovat nezdar společenského
setkání. Nakonec zvítězilo staré pořekadlo
„Kdo se bojí …“. Dne 12. ledna 2011 jsme
narychlo ustanovili plesový výbor a díky
nevšední obětavosti několika členů ústřední rady povedlo se uskutečnit Společen-

ské setkání v součinnosti Svazu DaP AČR
a KVV hlavní město Praha dne 11.2.2011
od 20.00 do 02.00 hodin.
Necelých 250 účastníků i příslušníků
AČR a široké civilní veřejnosti přivítala
s předtančením akrobatického rokenrolu
moderátorka pplk. Mgr. Jana Zeichmaisterová společně s předsedou ústřední rady plk.

LAST MINUTE pobytové zájezdy
cena od 12 490,- Kč | odlety od června do října
Albánie 12 dní | Turecká Riviéra 8 dní | Krym 8 dní
POZNÁVACÍ zájezdy - NETRADIČNÍ DESTINACE
Petrohrad | Moskva | Pobaltí

 |       

www.agltravel.cz
Jungmannova 6, 110 00, Praha 1, info@agltravel.cz
tel./fax: 222 231 210, hotline: 602 330 913
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gšt. v.z. Ing. Petrem Lužným a ředitelem
KVV hlavní město Praha plk. Ing. Dušanem Mičicou.
K tanci a poslechu hrála Posádková hudba Pepeto a cimbálová muzika VUS Ondráš.
Hosté si tak mohli zatančit ve dvou blocích.
O půlnoci nás překvapil svým vystoupením
Libor Petrů se slovenskými písničkami tak
spontánně, že roztančil celý sál.
Součástí celého večera byla prezentace sponzorů: VLRZ, cestovní kanceláře
AGL Travel, cestovní kanceláře OKBUS
PRAHA.
Děkujeme toto cestou všem, kdo
svou účastí, zakoupením vstupenky
nebo darem do tomboly podpořili letošní společenské setkání. Největší mírou
obětavosti, bez nároků na odměnu i čas
se podíleli pplk. v.z. Mgr. Jozef Bužo,
Anička Hudečková, plk. v.z. Ing. Gustav Helm, plk. gšt. v.z. Ing. Petr Lužný
a pplk. v.v. Jarmila Vaňková. Nelze zároveň nepřipomenout nevšední ochotu
a spolupráci při zabezpečování pohoštění VLRZ – DAP Ing. Zemančíka, náčelníka Hlavního sálu MO Dana Zaorala

Předtančení akrobatického rokenrolu skupi
Pře

ny Sokol pražský

Zahájení a přivítání hostů Společenského večera předsedou ÚR a ředitelem KVV

a Jakuba Nováka, správce sálu. Děkujeme také
všem jmenovaným i nejmenovaným přátelům
za vytvoření kamarádské atmosféry a výbornou spolupráci pro radost druhých. Z této zkušenosti vyplývá, že pouze společným úsilím,
vzájemným pochopením a respektováním lze
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hlavní město Praha.

dosáhnout velkých cílů
a to je, jak věříme, cílem
všech členů ÚR Svazu
DaP AČR.
Plesový výbor

Hlavní cenu zá
jezdu věnovala
CK AGL Travel
tí cenu VLRZ k
a druhou a tře
pobytům v re
kreačních zaříz
a VLÚ Františko
eních VZ Měřín
vy Lázně.
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