Česká rada detí a mládeže

Mikroregión Chrudimsko

Česká rada detí a mládeže (ČRDM) je dnes jedinou a skutočne reprezentatívnou platformou, ktorá združuje a podporuje prevažnú väčšinu
celoštátnych a zároveň i mnoho regionálnych a miestnych združení
detí a mládeže. Slovo „rada“ , ktoré je ústredným slovom jej názvu, vystihuje obe funkcie organizácie. Znamená jednak možnosť demokraticky diskutovať vo vnútri mládežníckeho hnutia o jeho problémoch
a potrebách a tieto potom otvorene komunikovať a zastupovať voči
orgánom štátnej správy, samosprávy a voči politickej reprezentácii,
jednak rozvinutý odborný kredit, ktorý sa ponúka a vo veľkej miere
i využíva zo strany rodičovskej i odbornej verejnosti a partnerov naprieč
štátnym i neziskovým sektorom.

Mikroregión Chrudimsko je dobrovoľný zväzok obcí, ktorý bol založený
dňa 19.12. 2001.

Česká rada detí a mládeže bola založená v júli 1998 ôsmimi
združeniami detí a mládeže. Dnes združuje 103 členských organizácií
(medzi nimi väčšinu celoštátnych združení detí a mládeže), predstavujúcich 200 000 individuálnych členov. Členmi ČRDM sú združenia veľmi
malé i tie najväčšie, vrátane deviatich krajských rád mládeže.

Zakladajúcimi členmi sa stali Chrudim, Rabštejnská Lhota, Slatiňany
a Svidnice. Na prelome rokov 2002-2003 prejavili okolité obce záujem
o pričlenenie do tohto zväzku a v súčasnosti Mikroregión Chrudimsko
združuje 32 obcí s viac ako 42 000 obyvateľov. Predmetom činnosti zväzku
obcí sú aktivity zamerané na ďalší rozvoj miest a obcí, ich vyrovnanie sa
európskym štandardom a vývojovým trendom 21. storočia.
Mikroregión Chrudimsko sa rozkladá na celkovej ploche 241 km2
v nadmorskej výške 237 až 437 m. Južná časť mikroregiónu sa nachádza
v chránenej krajinnej oblasti Železné hory, ktoré tvoria severozápadný
výbežok Českomoravskej vrchoviny.
Viac na: www.mikroregionchrudimsko.cz

Viac o ČRDM zistíte na webových stránkach www.crdm.cz

Občianske združenie Altus

„Život sa nemeria na dni, ale na skutky.“

Občianske združenie Altus je spoločenstvo mladých ľudí, ktorí investujú svoj čas do rozvoja občianskej spoločnosti a aktívne pôsobia vo
svojom meste a regióne. Občianske združenie Altus profesionálnym
spôsobom organizuje verejné aktivity detí a mládeže, prevádzkuje internetové spravodajstvo a propaguje neziskový sektor.

• seriózne i odľahčene prezentovať a vzdelávať
• dodať „na kľúč“ Váš seminár, konferenciu, zábavné popoludnie
a takmer všetko, na čo si len spomeniete
• diskusnými fórami a pracovnými skupinami napomáhať rozvoj
neziskového sektora
• prispievať k udržateľnému rozvoju ekologickou výchovou a osvetou

Občianske združenie Altus je členom Českej rady detí a mládeže
a Koalície mimovládnych organizácií Pardubického kraja.

Viac na www.osaltus.cz a www.chrudimka.cz

Občianske združenie Altus dokáže
• profesionálne pripraviť verejnú akciu
• podporovať miestne partnerstvo
a podieľať sa na rozvoji regiónu
• baviť a spájať svojich členov, priaznivcov a sympatizantov

Turistická oblasť Chrudimsko-Hlinecko, krajina zážitkov
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Chrudimsko-Hlinecko nájdeš vo východných Čechách asi 10 km južne
od krajského mesta Pardubice. Ak sa tam vypravíš, nebudeš ľutovať.
Mierne zvlnená krajina Železných hôr a Žďárskych vrchov je bohatá
nielen na prírodné pamiatky a rezervácie, ale aj na zážitky.
Budeš prekvapený, čo všetko tu môžeš zažiť
– riadne dávky adrenalínu v Rekreačných
lesoch (Podhůra), v balóne nad Chrudimom,
alebo v lietadle nad Sečskou priehradou.

Informačné centrum Chrudim
Resselovo nám. 1, 537 01 Chrudim
Tel./fax: + 420 469 645 821, E-mail: info@chrudim-city.cz
Skype: navstevnik.cz

Projekt „Informačná a propagačná kampaň turistickej oblasti
Chrudimsko-Hlinecko IIB“ je spoluﬁnancovaný Európskou úniou
z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj.

Tá je všeobecne dosť C☺☺L – aquazorbing, zorbing, aquabird, lode
a šliapadlá. Uvidíš, odkiaľ sa vzali botasky, ktoré máš možno práve na
nohách. Vydáš sa po stopách starých Keltov. Vystúpiš na rozhľadne,
odkiaľ budeš mať celý kraj ako na dlani. Skloníš sa pred hĺbkou miestnych roklín, ktoré ťa zavedú možno až do pralesa...
Viac na www.navstevnik.cz

HOR SA NA
MAČACÍ HRÁDOK!
Čože? Že sa ti nechce do nejakého domčeka plného mňaukajúcich
maznáčikov? Ale kdeže! Pri Slatiňanoch na teba čakajú super preliezačky!
☺ Budeš si tu pripadať ako na nejakom malom hrade. A keď budeš mať
pocit, že sa tu preháňalo už veeeeľa detí, tak nebudeš na omyle! Chodili
sem už za čias kňažnej Vilemíny Auerspergovej, a to je už viac ako 110 rokov!

ČO ZNAMENÁ
DÍVČÍ KÁMEN?
Dívčí kámen – Dievčenský kameň. Ten by samozrejme mohol znamenať
čokoľvek. Ale ak ťa zaujíma, prečo sa tak menuje skala nad Lovětínskou
roklinou, máme pre teba jasnú odpoveď. Presne na tomto mieste neďaleko
od hradu Lichnice sa museli na koni otáčať frajeri, ktorí stáli o lichnickú
pani Miladu. Čiže o jej ruku... O čo ide? No, to sa v tých dobách tak hovorilo, keď ju jednoducho chceli zbaliť... ☺

SEČ JE NAOZAJ C☺☺L!
Ako by sa ti páčilo, keby si mohol na jedinom mieste vyskúšať plávanie,
potápanie, rybolov, windsurﬁng alebo jachting? A k tomu navyše trebárs
ako bonus plavbu na lodičkách alebo šliapadlách? Ak ťa láka práve toto,
neváhaj a príď na Sečskú priehradu! Rozhodne sa tu nebudeš nudiť. Po
okolí sa budeš totiž môcť i poprechádzať alebo zajazdiť si na bicykli. A keď
si budeš chcieť hoci zahrať tenis, pingpong alebo šípky, či ktovie čo ešte,
môžeš! Na toto všetko sú na Seči pripravení! Takže hor sa za zábavou! Seč
je fakt C☺☺L!

STRAŠIDLÁ V MÚZEU
Ak sa rád bojíš, nenechaj si za žiadnu cenu ujsť návštevu múzea v Trhovej
Kamenici! Nájdeš ho neďaleko školy, vedľa kostola, v budove bývalej fary.
Uvidíš tam rôzne strašidlá, strašidielka i bubákov. Ale maj sa na pozore,
vyzerajú dosť hrôzostrašne...

ZAHRAJ SA NA TARZANA!
Ak nie si zbabelec, hodíme ti lano! Ukáž, že nemáš strach, ale guráž! Lanový
park Podhůra je to pravé miesto, kde to môžeš dokázať! Určite zažiješ hromadu adrenalínu. Zahraj sa na Tarzana a predveď sa v plnej sile! Nemusíš
mať obavy o to, že by sa ti niečo stalo. Bude na teba dozerať inštruktor. Keď
budeš niečo potrebovať alebo poradiť, je samozrejmé, že ti tu pomôžu...

KOŠUMBERK
DÝCHA STREDOVEKOM
Máš predstavu, ako to vyzeralo v stredoveku? Ak nie, zájdi sa podívať na
Košumberk. I keď je to dnes už len zrúcanina, jej múry tou dobou stále
dýchajú. Keď na tom mieste zatvoríš oči, možno začuješ zvuky ostrých
mečov, ktoré ti budú pripomínať stredoveké rytierske zápasy. Nemaj
strach, nemusíš sa ničoho obávať. Nebudeš tu musieť proti nikomu
bojovať. Teda – aspoň pokiaľ sám nebudeš chcieť ☺.

BÁBOK SA MÔŽEŠ
DOTÝKAŤ
Páčia sa ti bábky? Chceš ich vidieť celé more na jedinom mieste? Tak príď
do Múzea bábkarských kultúr v Chrudimi! Je ich tam niekoľko tisícoviek, ale neboj, všetky si ich prezerať nemusíš. Zato sa však s niektorými
môžeš úplne pokojne pohrať. V herni, ktorú nájdeš v nádhernom dome zo
16. storočia, sa môžeš bábok dotýkať podľa ľubovôle. A to je fajn, nie? ☺

KU KELTOM
PREJDETE PEKLOM
Zaujíma ťa, ako vyzerá Keltská cesta? Prechádzka po nej sa začína pri nasavrckom zámku, pokračuje nádhernou prírodou, ktorú uvidíš v rezervácii Krkanka. Prejdeš sa údolím Chrudimky. A nemusíš sa obávať, i keď
ho nazývajú Peklom. Žiadni čerti ťa cestou strašiť nebudú! ☺ Len čo sa
dostaneš nad rieku, narazíš na čosi, čomu sa hovorí keltské oppidum. A čo
to vlastne je? Je to miesto, kde žili ľudia – Kelti. Mohli sa tu cítiť pomerne
v bezpečí, veselo tu obchodovali a riešili svoje každodenné radosti i starosti.

LET BALÓNOM?
TO BY BOL FIČÁK!
Čo hovoríš na let balónom? Že by to bol riadny ﬁčák? Tak to teda rozhodne
áno! A kde by bolo možné si takýto adrenalínový zážitok dopriať? Trebárs
na chrudimskom letisku. A ak by ťa to zaujímalo, práve tu istý čas pôsobili napríklad izraelskí piloti alebo hoci parašutisti z africkej Ghany. Husté,
však?

AKO Z LADOVÝCH
OBRÁZKOV
Páčia sa ti obrázky Josefa Ladu? Ak áno, vydaj sa na výlet na Veselý Kopec. A čo tam uvidíš? Domčeky akoby vystrihnuté z Ladových obrázkov.
Pripomínajú život a prácu ľudí, ktorí tu žili v 19. a 20. storočí. Nájdeš tam
i domček, v ktorom bývali tí celkom najchudobnejší. Tak aspoň uvidíš, ako
to v minulosti v takejto dedine vyzeralo. Žiadny televízor, počítač alebo
Facebook, ani domáce kino ☺.

