


 
72 hodin  

jsou tři dny plné dobrovolnických aktivit dětí a mladých lidí, které 
se na podzim konají napříč Evropou.  

Česká republika se zapojí již po páté, ve dnech 13. – 16. 10. 2016.
  

 
Projekt České rady dětí a mládeže nabízí malým i odrostlejším 

dobrovolníkům šanci zažít neopakovatelné zážitky se svými 
kamarády a hledat odpověď na otázku – Dokážeme za 72 hodin 

zlepšit své okolí?  
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CO JE CÍLEM PROJEKTU? 
 

DOBROŠI jsou dobrotiví pracanti.  A jak vypadají?  

 Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce 

mladých lidí a ukázat jim, že stačí 

málo, aby společně dokázali mnoho! 

Přesvědčit je, že jsou sami schopni 

změnit věci, které se jim nelíbí.  

 Naučit je spolupracovat a víc vnímat 

svět kolem sebe.  

 Díky pořádání jednotlivých projektů 

také posílit vztahy v místních 

komunitách a vytvořit hodnoty a 

zajímavé podněty pro smysluplné 

trávení volného času. Dále také 

navázat partnerství s místními 

radnicemi a podnikateli v obcích. 

  
 

 
KDO SE MŮŽE ZAPOJIT? 

 
    Projekt je určen dětem 

i rodičům, mladým lidem, 

neziskovým organizacím, ale 

i neformálním skupinám a 

jednotlivcům, zkrátka všem, 

kteří podporují myšlenku 

dobrovolnictví a není jim cizí 

nezištně pomoci druhým 

nebo svému okolí. 

Dívejte se kolem sebe! Ve 

vašem okolí je spousta věcí, 

které se dají vylepšit, 

mnoho lidí, kteří potřebují 

pomoc, a mnoho takových, 

kteří se chtějí při práci 

bavit! Dobrovolnický projekt 

je možné zaregistrovat na 

webových stránkách 

72hodin od začátků září až 

do posledního dne  akce, 

tedy do 16. října.  

JAK SE DO PROJEKTU ZAPOJIT ? 

https://www.72hodin.cz/2016/
https://www.72hodin.cz/2016/




 
 
 

Vizuály projektu 72 hodin  
 

Vybírat můžete z pěti různých motivů. Reflektují pestrá zaměření dobrovolnických projektů.  
 . 

 Motiv 1 Motiv 2 



Chci si plakáty stáhnout  

Motiv 3 Motiv 4 

https://www.72hodin.cz/2016/download


Najdi pět rozdílů…  Stačí jeden. 
Každý motiv má i dvě varianty. 

S detailnějším textem přímo ve vizuálu: 

 

Motiv 5 

Pro menší zobrazení nabízíme plakát jen se základními 
údaji o projektu: 



 Odstartoval největší dobrovolnický projekt určený pro 
mladé lidi v ČR – 72 hodin. Již po páté 

 
  

 Projekt České rady dětí a mládeže nabízí  malým i odrostlejším 
dobrovolníkům šanci zažít neopakovatelné zážitky se svými 
kamarády a hledat odpověď na otázku – Dokážeme za 72 hodin 
zlepšit své okolí?  

  
 Chce to jen nápad!  
 Určitě je ve vašem okolí spousta věcí, které se dají vylepšit, 

mnoho lidí, kteří potřebují pomoc. Dejte dohromady pár 
kamarádů, oslovte svou družinu a vymyslete projekt, který změní 
vaše okolí k lepšímu. Všem tak můžete ukázat, že jste schopni 
sami změnit věci, které se vám nelíbí.  Vždyť víte – někdy stačí 
málo, abyste společně dokázali mnoho! 

   
 Kam na inspiraci? 
 Inspiraci můžete čerpat i na stránkách loňského ročníku, kde 

najdete vzorové projekty: http://www.72hodin.cz/2015/o-
projektech 

 Příkladem projektu může být oprava dětského hřiště, úklid 
nepořádku v parku, vyčištění podchodu od samolepek, čištění 
břehů řek, úklid lesa, výsadba nových stromů, obnova naučných 
stezek nebo rozdávání úsměvů nemocným dětem či v domovech 
seniorů…  

   
 Kde projekt registrovat? 
 Svůj dobrovolnický projekt je možné zaregistrovat na webových 

stránkách 72hodin od začátku září až do 16. října.   
 
 Symbolem projektu jsou komiksové postavičky – DOBROŠI.  
 Proč se tak jmenují? Prostě proto, že konat dobro mají v krvi. A i 

když se jim ne vždy všechno zdaří na poprvé, tak nikdy neztrácejí 
chuť a odhodlání pomáhat druhým. Pomáhají, protože jim to dělá 
radost, stejně jako našim dobrovolníkům. 

http://www.72hodin.cz/2015/o-projektech
http://www.72hodin.cz/2015/o-projektech
http://www.72hodin.cz/2015/o-projektech
http://www.72hodin.cz/2015/o-projektech
http://www.72hodin.cz/2015/o-projektech
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http://www.72hodin.cz/2015/o-projektech
http://www.72hodin.cz/2015/o-projektech
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Náhledy fotografií k publikování. 

Chci si fotografie stáhnout v tiskové kvalitě 

https://www.72hodin.cz/2016/media


  
Minulý ročník byl ve znamení sázení stromů. Společně se nám jich podařilo vysadit 486, což odpovídá ploše 1 ha. 

 Zalesnili jsme tak čtvrtinu Václavského náměstí v Praze… 
 

Nejvíce vysazovaným stromem byl smrk. Vesměs se sázeli okrasné dřeviny, Česká republika je však bohatší také  
o jednu meruňku, ořech a celé dvě kdouloně.  

 
 Sázení se zúčastnilo 54 starostů!  

 

      

29441 a 624  

 
To jsou hlavní čísla, která charakterizují předchozí ročník projektu 72hodin.  

První je počtem všech zúčastněných dobrovolníků, druhé značí počet zrealizovaných projektů. 
  

 Nejvíce projektů bylo realizováno v Moravskoslezském kraji a to celých 57.  
 

Na stupně vítězů se podívali ještě v kraji Jihomoravském (51) a Středočeském (50).  
„Bramboru“ sklidili na Ústecku (46).  

 
Zlepšení určitě chystá Praha, která se s 14 projekty umístila jako poslední.  

 
 Obrovský úspěch zaznamenala projektová trička. Celkem jsme jich rozeslali 8000.  

 
 Dobrovolníci nám zaslali téměř 3000 fotografií ze svých projektů.  

 
 







Tenistka Karolína Plíšková 
fandí projektu 72 hodin! 

 

Zásluhu na tom mají především všichni, kteří 
během čtyř předešlých ročníků projektu obětavě 
pomáhali druhým – jejich příběhy pomoci česká 
tenistka velice obdivuje.  

 

Karolína všem dobrovolníkům vzkazuje: 

 „Není nic krásnějšího, než pomáhat druhým, a 
proto si velmi vážím lidí, kteří svojí dobrovolnou 
prací vylepšují prostředí, ve kterém žijeme. 
Všichni, kteří se projektu 72 hodin účastní, mají 
můj obdiv a podporu.“ 

 



 
 
 
 

Oblíbený herec Matyáš Valenta  
je dalším patronem dobrovolnického 

projektu 72 HODIN 

 Proč se ti projekt 72 hodin líbí? 

Vím, že pomáhat není v dnešní době pro každého 
samozřejmostí. Proto se mi projekt 72 hodin hodně 
líbí. Myslím, že může spoustě lidem ukázat, že pomoct 
někomu nemusí být nic náročného a že bychom si měli 
pomáhat nejen v rámci charitativních akcí.  

Komu nebo čemu ty sám opravdu rád pomáháš? 

No, samozřejmě musím hlavně pomáhat doma. Pak dost 
často svojí sestře s matematikou, protože na ní nemá 
moc buňky (ségra, promiň…), a pokud je to časově jen 
trochu možné, rád se zapojím i do charitativních akcí. 

Kdo tobě v životě nejvíce pomohl? 

Určitě moji rodiče. Za všechno, co mám i co dělám a čeho 
jsem zatím dosáhl, vděčím hlavně jim.  

Máš nějaké oblíbené motto „o pomoci“? 

No, Mark Twain prý řekl: „Nejjistější místo, kde naleznete 
pomocnou ruku, je na konci vašeho ramene“.  

A vzkaz dobrovolníkům 72 hodin…? 

Jste bezvadní, že jste do toho šli! Zkuste ještě přemluvit i 
svoje kamarády a kamarádky, ať to taky zkusí. Když 
budeme pomáhat ostatním, budou i ostatní pomáhat 
nám! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Foto: Anna - Marie Valentová 
                                        





„Smyslem projektu 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že 
stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopni 
změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem 
sebe. Také podpořit vztahy s radnicí v místech, kde fungují různé dětské 
organizace a školy, jejich oddíly, družiny, kmeny či skupiny.“  
Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka, koordinátor celorepublikové akce 

  
„Akce tohoto rozsahu je opravdu skvělá. Vyčistili jsme celý areál sportoviště, 
hřiště a školní zahradu. Kolečka plná opadaného listí jsme nepočítali... Buďme 
rádi, že v naší společnosti se najde taková to "fůra" lidí, kteří se umí 
nadchnout!“ 
Koordinátor Studentského parlamentu při Střední škole hotelové, obchodní a 
polygrafické v Českém Těšíně Pavel Cieslar 

  
„Společně s dětmi jsme se rozhodli, že se přidáme k projektu proto, aby si děti 
uvědomily, že okolí a jeho vzhled závisí na nás všech. Pokud si děti uklidí, více si 
potom všímají, kdo a proč dělá nepořádek.“  
 ZŠ Jeřice 

  
„Naší dobrovolníci si připravili odpoledne v pečovatelském domě pro seniory. 
Připraveny byly aktivity na tříbení paměti a dalších smyslů. Děti učily seniory 
hrát nejrůznější deskové hry, a tak toto odpoledne bylo obohacení všedního 
života pro seniory i děti.“  
Dům dětí a mládeže „Sluníčko“, Lomnice nad Popelkou 

 
„Projekt 72 hodin nám přinesl mnoho nových zážitků, ale i životních zkušeností. 
Jsme rádi, že jsme se mohli zapojit, protože výsledek nám přinesl mnoho 
úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních 
myšlenek do života.“  
Jitka Pospíšilová, ZŠ Šaratice a SDH Hostěrádky-Rešov 

„Projekt 72 hodin zaujal nejen nás dospělé účastníky, ale především žáky, kteří 
vnímali sounáležitost se všemi dobrovolníky z celé republiky a chápali cíl projektu 
– přetvořit vlastními silami něco nepěkného v něco vzhledného a úpravného. 
Samy děti měly řadu nápadů, co by se u nás mělo vylepšit. Akce se nám opravdu 
vydařila, udělali jsme kus práce, který vidíme při každé cestě po zahradě.“  
Miroslava Křupalová, koordinátorka projektu v MŠ, ZŠ a DD, Ivančice 

  
„Nebýt tohoto projektu, tak bychom nevěděli, jak moc znečištěně je naše okolí a 
jak moc je potřeba udržovat své prostředí čisté. Děkujeme za umožnění této 
cenné zkušenosti.“ 
Monika Boháčová, Gymnázium Lipník nad Bečvou 

  
„Po skončení celé akce bylo okolí školy viditelně uklizeno, podařilo se také 
posbírat nemalé množství starého papíru. Žáci si odnesli ponaučení, že spojením 
sil se dá v poměrně krátké době vylepšit hodně, všímali si, co všechno lidé kolem 
sebe odhazují, a také měli radost, že se k nám přidali spoluobčané se sběrem 
starého papíru. V neposlední řadě si všichni odnesli spoustu pěkných společných 
zážitků.“ 
Žáci a učitelé 1. stupně ZŠ Ostrava-Hrabůvka 

  
„Projekt 72 hodin mě pobavil, protože můj manžel se mnou prvně zahradničil a 
šlo nám to krásně. Zahrádku na náměstí chodím každý den kontrolovat, tento 
projekt je skvělý v tom, že to dělají lidi z lásky a přesvědčení, takže o své  
projekty budou pečovat doživotně.“ 
Učitelé Jiřina a Karel 

 
„Víte, on si každý řekne, že to udělá někdo jiný, ale když si to takhle řekne každý, 
tak to nakonec neudělá nikdo, proto si opravdu vážím těch lidí, kteří místo kecání 
a plánování, co všechno by mohli udělat, jdou a něco skutečně udělají.“  
Patron loňského ročníku, známý youtuber vystupující pod přezdívkou Nejfejk  

Řekli o projektu 



KDO ZA TÍM CELÝM STOJÍ? 
 

V České republice 72 hodin pořádá Česká rada dětí a mládeže. 
Kromě ČRDM se do projektu přidá také mnoho dětských a 
mládežnických organizací, škol i neformálních skupin 
dobrovolníků a mezi nimi také vy! V minulém roce se do 
projektu zapojilo téměř 30.000 dobrovolníků v téměř 
650 projektech, pomoz nám letos čísla opět zvýšit! 

 

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) byla založena v červenci 
1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje téměř 
stovku organizací (mezi nimi většinu celostátních spolků dětí a 
mládeže), představujících více než 200.000 individuálních členů. 
Členy ČRDM jsou organizace velmi malé i ty největší, včetně 
devíti krajských rad mládeže. 

 

ČRDM je dnes jediná a vskutku reprezentativní střešní 
organizace sdružení dětí a mládeže v České republice. Funkcí 
ČRDM je především servisní činnost členským organizacím, dále 
pak reprezentování organizací navenek směrem k veřejnosti, 
státní správě i zahraničí. 

 

Senovážné náměstí 977/24 
110 00 Praha 1 

tel.: +420 211 222 860  
        +420 234 621 209 

e-mail: sekretariat@crdm.cz 
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