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Září 2017 

Milí přátelé,  

právě se k Vám dostalo 8. vydání elektronického zpravodaje RADAMBUK. Ve zpravodaji Vám 

přinášíme novinky z RADAMBUK, ICM Č.B., členských spolků RADAMBUK, MŠMT, ČRDM a další 

informace, které by Vás mohly zaujmout. Těšíme se na příspěvky z členských spolků RADAMBUK. 

Posílejte nám na e-mail kancelar@radambuk.cz do 3. dne v měsíci informace z Vašich akcí, pozvánky 

na akce, fotografie, zkrátka vše, co chcete o sobě dát vědět.  

 

Informace z RADAMBUK 
Propagace činnosti spolků RADAMBUK.  
Pokud máte ve spolku zájem o propagaci Vašich volnočasových aktivit v novém školním roce na 
našem webu a na akcích, prosíme o zaslání materiálů elektronicky (zveřejníme na webech a 
facebooku) a můžete zanést také letáčky, které budeme rozdávat dětem na akcích pro veřejnost. 
Také rodiče se u nás dotazují na kroužky, oddíly….tak jim poskytneme nabídky od Vás.  

 
Informační brožura členských spolků RADAMBUK 

http://www.radambuk.cz/informacni-brozura-clenskych-spolku-radambuk-
kontakty-nabidky-volnocasovych-aktivit-2017/ 

 
 
 
 
 

Volnočasové aktivity pro děti –  kde a jak vybírat? 
Rodičům a dětem, kteří s prvními dny nového školního roku řeší 
otázku, co s volným časem dětí, kde a jak budou trávit děti 
odpoledne, nabízí RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. kontakty a informace o 
svých členských spolcích, kde mohou nalézt širokou nabídku kroužků, oddílů a klubů širokého spektra 
zaměření. Dětské spolky nabízejí program, který se kvalitou vyrovná komerci – ale podstatně levněji. 
Přitom je vedou zkušení a proškolení dobrovolníci, kteří dětem věnují svůj volný čas bez nároku 
na odměnu. 
Z mnoha aktivit si zájemci mohou vybírat na stránkách členských spolků RADAMBUK - Rady dětí a 
mládeže Jihočeského kraje z.s.. Kontakty jsou ke stažení na  http://www.radambuk.cz/kontakty/ .  
Informace o jednotlivých spolcích pracujících s dětmi a mládeží rodiče a děti mohou čerpat 
z Informační brožury členských spolků RADAMBUK, která je ke stažení na 
http://www.radambuk.cz/informacni-brozura-clenskych-spolku-radambuk-kontakty-nabidky-
volnocasovych-aktivit-2017/ nebo si ji mohou vyzvednout v kanceláři RADAMBUK na Husově tř. 45 
v Č. Budějovicích. 

mailto:kancelar@radambuk.cz
http://www.radambuk.cz/informacni-brozura-clenskych-spolku-radambuk-kontakty-nabidky-volnocasovych-aktivit-2017/
http://www.radambuk.cz/informacni-brozura-clenskych-spolku-radambuk-kontakty-nabidky-volnocasovych-aktivit-2017/
http://www.radambuk.cz/kontakty/
http://www.radambuk.cz/informacni-brozura-clenskych-spolku-radambuk-kontakty-nabidky-volnocasovych-aktivit-2017/
http://www.radambuk.cz/informacni-brozura-clenskych-spolku-radambuk-kontakty-nabidky-volnocasovych-aktivit-2017/
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Co je těmto spolkům společné? Nabízejí kvalitní program celoroční mimoškolní činnosti, praxí 
prověřený, navíc s nepřehlédnutelným výchovným přesahem. Děti tu vítá kamarádské, férové 
prostředí. V něm se dokáží uplatnit i ty z nich, které jinak ve škole zrovna neexcelují, a zde mohou 
nalézt tolik potřebný pocit zdaru. A zatímco ve škole se dítko hlavně učí a v zájmových kroužcích nebo 
sportovních oddílech je vedeno především k výkonu v úzce vymezené oblasti, spolkové prostředí ho 
neformálně všestranně vychovává a snaží se mu vštěpovat hodnoty široce sdílené všemi svými členy.  

Česká rada dětí a mládeže před časem vypracovala pro potřebu rodičů „Devatero rad 
pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit” www.crdm.cz/devatero. V něm připomíná 
mj. význam celkového rozvoje dětské osobnosti, dobré dětské party, spolupráce rodičů 
s oddílovými vedoucími a přirozené proměnlivosti dětských zájmů. Napoví, co mít na 
paměti, připomíná, že je dobré naslouchat potomkům, nezapomínat na zpětnou vazbu 

a kontakt s vedoucími. Připouští mimo jiné, že vyzkoušení více možností není na škodu. Příležitostná 
nabídka volnočasových center a klubů je sice lepší než bezcílné flákání po ulicích nebo vysedávání u 
počítače, nedokáže však nahradit dlouhodobé působení oddílu nebo podobného kolektivu. V něm se 
totiž dítě naučí nejen všemožné praktické dovednosti, ale také pozná morální hodnoty, získá 
schopnost začlenit se do kolektivu, navazovat vztahy a mnohdy i přátelství na celý život. Nezbytná je 
ale pravidelnost a dlouhodobá možnost působení. Proto jsou mimoškolní aktivity zároveň s rodinou a 
školou důležitou součástí výchovy. Se zmíněnými informacemi si jistě vybere každý – nezbývá než 
popřát rodičům šťastnou ruku ve výběru těch správných mimoškolních aktivit a toho správného 
spolku pro jejich děti. 

 
17.9.2017 – Štěstí s překážkou 
17.9.2017 od 13 hodin se na Vás budeme těšit na českobudějovickém náměstí ve stánku RADAMBUK 
a ICM Č.B., kde budou připraveny aktivity a soutěže pro děti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crdm.cz/devatero
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12.-15.10.2017 – projekty 72 hodin 
POMÁHÁME, PROTOŽE CHCEME!!!! ZAPOJTE SE DO 72 HODIN!!!  
12.-15.10.2017 POMÁHEJTE TAKÉ!!!!  
 
Co je 72 hodin?  
Jedná se o tři dny plné 
dobrovolnických aktivit. 
Kdykoliv během těchto 72 hodin 
a zároveň jakkoliv dlouho se 
dobrovolníci po celém Česku 
pustí do aktivit, které pomohou 
druhým, přírodě, či jejich okolí. 
Výsledkem těchto projektů bude 
mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků. 
Do projektu je samozřejmě možné se zapojit i jakkoliv jinak. Například vymyslet úklidovou akci, 
zazpívat seniorům, či natřít autobusovou zastávku. Nápadů je mnoho a ne vždy se k nějakému kroku 
rozhoupeme, projekt 72 hodin je vhodnou příležitostí, jak udělat to, na co se už dlouho chystáte … 

Kdy to celé proběhne? 
Projekty budou probíhat po celém Česku od čtvrtka 12. října 
2017 od 12:00 do neděle 15. října 2017 do 12:00. Projekty 
mohou být libovolně dlouhé. Může se tedy jednat jen 
o několikahodinovou aktivitu, či o třídenní maratón 
dobrovolnických prací. 
Kdo a jak 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. 
Vymyslete s kamarády projekt, který vás bude bavit, zlepší vaše okolí, pomůže lidem kolem vás, 
nebo jen někoho potěší. Na webu www.72hodin.cz, či facebooku www.facebook.com/72hodin.cz 
naleznete mnoho informací o tom, jak postupovat, aby se vaše nápady proměnily na skutečnost. 
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! Projekty mohou být libovolně 
dlouhé. Může se tedy jednat jen o několikahodinovou aktivitu, či o třídenní maratón 

dobrovolnických prací. V České republice 72 hodin pořádá Česká rada dětí a mládeže. 
Koordinátorem a propagátorem projektu v Jihočeském kraji je RADAMBUK – Rada dětí a 
mládeže Jihočeského kraje z.s. 

Tipy na projekty 
Služba potřebným (LIDÉ) 

 uspořádání divadelního, nebo hudebního 
vystoupení v domově pro seniory 

 zorganizování sportovního turnaje pro děti 
z dětského domova 

 uspořádat odpoledne plné her pro handicapované 

http://www.72hodin.cz/
http://www.facebook.com/72hodin.cz


RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 
Informační centrum pro mládež České Budějovice 

Husova třída 622/45, České Budějovice 
tel: 775 644 101, e-mail: kancelar@radambuk.cz 

 

KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ Č. 8 
 
 

5 

Péče o přírodu (ŽIVÁ PŘÍRODA) 
 úklid parku, lesa, či jakékoliv části přírody 
 výsadba stromů, keřů 
 vyčištění koryta řeky, obnova studánky 

Vylepšení života kolem sebe (OKOLÍ) 
 oprava dětského hřiště 
 pomoc při malování mateřské školy, autobusové 

zastávky 
 stavba ptačích budek 

Sázení stromů 
Stejně jako v loňském roce ČRDM připravila možnost získat stromy pro výsadbu. Bude se jednat 
o stromy ovocné. A jak strom získat? Při registraci projektu vyberte jako typ projektu Sázení stromů. 
Následně zaškrtněte políčko mám zájem o strom. Jakmile registraci dokončíte, budeme vás 
kontaktovat a dohodneme se, kde si strom vyzvednete. Stromů máme připraveno omezené 
množství, proto s registrací příliš neotálejte. A ještě malé upozornění, pokud plánujete vysadit strom 
na veřejném pozemku, kontaktujte předtím jeho majitele a požádejte jej o svolení k výsadbě. 
Úklidové projekty 
V případě, že se rozhodnete zrealizovat úklidový projekt, automaticky ČRDM do základního balíčku 

s podporou přibalí i pytle na odpad 
a pracovní rukavice.  
 

Podporujeme myšlenku 
dobrovolnictví a není nám cizí 
nezištná pomoc druhým nebo 

svému okolí!!! 
 

 
 

www.72hodin.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.72hodin.cz/
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17.9.2017 – Výlet s čápem do Království lesa 
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Z realizace projektů Mládež kraji – kraj Jihočeský 2017 
24.7. a 27.7.2017 - projekt Třídím, třídíš, třídíme, my to všechno zvládneme 
aneb s odpady hravě 

Projekt byl realizován ve dvou dnech a to v pondělí 24. 7. a ve 
čtvrtek 27. 7. 2017,byl zaměřen pro děti od 4 – 10 let, s hlavním 
cílem dětem přiblížit jak se nakládá s odpady, jakým způsobem 
třídění odpadu pomůže v ochraně naší planety. Děti pochopily, že 
třídit odpad by mělo být na denním pořádku každé rodiny. Nejen, 

že se naučily třídit odpad, ale dozvěděly se, jakým způsobem probíhá recyklace. Celý projekt byl 
vytvořen zajímavou, naučnou formou přizpůsobeno věku a schopností dítěte. V projektu děti měly 
zajištěné menší občerstvení, pitný režim a sladké odměny. Na konci dne si odnášely domů výrobky a 
certifikát, s tím, že se stávají odborníky v třídění odpadu. Projektu se zúčastnilo 39 dětí a 4 
dobrovolníci. 

 

Projekt Indiánskou stezkou 

O víkendu 4.-6.8.2017 jsme připravili pro děti víkendový pobyt na táborové základně u Velšína, kde 
jsme účastníky prožitkem seznamovali s životem indiánských kmenů a jejich zvyky. Děti si vyráběly 
obleky indiánů, členky, lapače snů, indiánské náramky, spaly v teepee, kde připravovaly slavnostní 
ohně, střílely z luku, házely tomahavkem, hrály různé indiánské hry, vyzkoušely si lanové aktivity a 
také noční bojovou hru, střílely ze vzduchovky a vrhaly nožem. Akce se zúčastnilo 30 dětí a 10 

dobrovolníků.  
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Projekt Zábavný den pro děti – 1.-2.9.2017 Řepice u Strakonic 
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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 
27.9.-1.10.2017 - Táborová akademie – podzim 2017- můžete se 
přihlásit!!! 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje ve spolupráci se Salesiánským střediskem 
mládeže v Českých Budějovicích připravila zážitkový kurz pro instruktory, oddílové 
vedoucí a další pracovníky s dětmi a mládeží – Táborová akademie - podzim. 
Táborová akademie - podzim tvoří s jarním turnusem ucelený kurz. Po absolvování 
obou kurzů a závěrečného pohovoru získává účastník „Osvědčení Táborové akademie“ 
s podrobným kompetenčním profilem. 
Závěrečný pohovor má tři části: 

 Reflexe vlastních zkušeností vedoucího / asistenta na táboře 

 Příprava a obhajoba jednoho dne na letním táboře 

 Vytyčení cílů do budoucna s osobním trenérem 
Kurz proběhne během prodlouženého víkendu. Důraz je 
kladen na zážitkovou pedagogiku, vycházíme z předpokladu, 
že co se naučíme, potřebujeme také prožít sami na sobě. 
Úspěšní absolventi obdrží osvědčení Táborové akademie. 
Termín: 27.9.-1.10.2017 (středa večer zahájení, v neděli po 
obědě ukončení). 
Místo: ŠVS Kvilda – (info 
viz http://www.sasmcb.cz/objekty/svs-kvilda/) 
Věk účastníků: od 15 let. 

 
Přihlášky zašlete elektronicky  na webu: http://www.radambuk.cz/akce/27-9-1-10-2017-taborova-
akademie-podzim-2017/ 
Co tě čeká? 

 Prohloubení sebepoznání 

 Rozšiřující herní workshopy 

 Strategické hry 

 Trénink měkkých dovedností, komunikace, zvládání komunikačních bariér 

 Zdravověda - záchrana člověka 

 Řešení krizových situací na táboře 

 Celonoční hra 

 Také mnoho zábavy a her 

 Reflexe vlastní činnosti na táboře, zpětná vazba trenéra 

 Závěrečný pohovor a získání "Osvědčení Táborové akademie" 
Nabídka určená pro vedoucí všech organizací, kteří se zabývají volnočasovými aktivitami pro děti a 
mládež i pro individuální zájemce. Předchozí zkušenost s prací s dětmi není nutná. 

 
 
 
  

http://www.sasmcb.cz/objekty/svs-kvilda/
http://www.radambuk.cz/akce/27-9-1-10-2017-taborova-akademie-podzim-2017/
http://www.radambuk.cz/akce/27-9-1-10-2017-taborova-akademie-podzim-2017/
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 

 
7.9.2017 – Kyberšikana 
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Sleva 7 % na všechno zboží Albi pro držitele karet EYCA 
 

Albi, to jsou milé, vtipné a nápadité dárky, zábavné společenské hry 
nebo praktické doplňky od tradiční české firmy. S kartou EYCA je Vám 
při nákupu nezlevněného Albi zboží k dispozici sleva 7 %. Více: 
http://www.eyca.cz/eyca-tip/sleva-v-albi 

 
 
 

 
Budějcká hřiště navštivte nás i příště!!! 

UDĚLEJ SI SELFÍČKO, POŠLI NÁM HO NA ÍČKO !!! 
Zastav se na 3 hřištích, udělej si selfíčka, pošli nám je do Íčka 
a vyhraj super ceny!  
Fotky s heslem “Zábava ve městě” posílej do 30. 9. 2017 
na icmcb@radambuk.cz nebo do zpráv na FB ICM České 
Budějovice. 
Tento projekt byl podpořen statutárním městem České 
Budějovice. 
http://www.icmcb.cz/budejcka-hriste-navstivte-nas-i-priste/ 

 
 
 
 
 
 

Staňte se Dobro-druhy 

Máte kolem sebe děti a mladé lidi, které baví pomáhat? Nebo znáte 
někoho, kdo pomoc potřebuje? A máte nápad, jak získat peníze 
pro dobrou věc? V Nadaci Via otevíráme program Dobro-druzi, který 
je zaměřený na rozvoj filantropických aktivit dětí a mládeže. 
V programu podpoříme až 15 týmů dětí a mladých lidí ve věku od 6 
do 26 let, které se rozhodnou věnovat vlastní nápady, aktivitu, energii 
a čas, přípravě benefičních projektů, jejichž výtěžky pak darují 
na dobrou věc. Náplní projektů mohou být různé benefiční 
akce například běhy, bazary, divadelní představení, koncerty apod. 
Od teď až do 19. října 2017 se do programu mohou hlásit týmy – 
například školní třídy, oddíly, skupiny vysokoškoláků, návštěvníci 

http://www.eyca.cz/eyca-tip/sleva-v-albi
mailto:icmcb@radambuk.cz
http://www.icmcb.cz/budejcka-hriste-navstivte-nas-i-priste/
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nízkoprahových klubů či party kamarádů, které se pod vedením dospělého patrona (učitele, 
vedoucího kroužku, rodiče atd.) rozhodnou pomoci třeba osamělým seniorům, dětem z dětského 
domova, spolužákovi s hendikepem, místnímu útulku pro opuštěná zvířata či jinému dobročinnému 
účelu. Mladí filantropové, kteří budou do programu vybráni, získají od Nadace Via metodickou, 
konzultační i finanční podporu. Konkrétně každý tým získá mj. bezplatnou účast na úvodním 
rozvojovém a vzdělávacím setkání, příspěvek 5 000 Kč na organizaci benefiční akce a zdvojnásobení 
celkového výtěžku beneficí do výše 20 000 Kč. 
Chcete se do programu Dobro-druzi přihlásit? Pokračujte na http://www.nadacevia.cz/dobro-druzi. 
 

Kterým médiím můžu věřit? 

Na otázku v titulku je velmi těžká odpověď a spíš než jasné a definitivní odpovědi vám můžeme 
ukázat cestu, kudy se vydat, abyste si mohli odpovědět sami. 

Existují média, která lžou, ať už vědomě či nevědomky, téměř vždy. Pak jsou média, která se snaží 
nelhat ve většině případů, i když někdy „šlápnou vedle“ a pak je mnoho těch, která se nacházejí 
někde mezitím. Média se dají rozdělit podle politického zaměření, míry šarlatánství, manipulace 
a množství dezinformací, které sdílejí. V Česku existují seznamy různých dezinformačních webů 
(weby, které uvádějí většinou nepravdivé informace a neověřují své zdroje) a začíná se tvořit 
i seznam portálů, které se snaží o osvětu a proti dezinformacím bojovat. 

Kromě toho fungují tradiční zpravodajské servery, které mohou být nakloněny více doprava či doleva 
a v neposlední řadě takzvané satirické weby, jejichž obsah je zcela smyšlený a jejich jediným úkolem 
je veřejnost pobavit, případně nachytat ty, kteří vymyšlené zprávy ve své naivitě a nevědomosti dále 
sdílejí. 

V zahraničí to funguje obdobně, jen v mnohem větším rozsahu než v Česku. Anglofonní zdroje jsou 
i mnohem dále v rozlišování různých druhů webů a zpravodajských serverů. Na stránce 
https://mediabiasfactcheck.com/ si můžete pročíst seznamy všech, jejichž zpravodajství je ovlivněno 
pravicovým smýšlením, levicovým smýšlením, dále seznamy satirických webů, dezinformačních 
webů, osvětových webů (které naopak vyvracejí dezinformace, mýty, hoaxy, manipulace, lži 
a polopravdy). U vědeckých i rádoby vědeckých portálů ukazuje stupeň „konspiračnosti“ 
a „pseudovědeckosti“. Největší šarlatáni dosahují na škále konspiračnosti nejvyšší mety a ocenění 
„tin foil hat“ (= ochrana hlavy tvořená hliníkovou fólií, jejímž úkolem je chránit vás před mentálním 
útokem UFO či iluminátů…) a na škále (pseudo)vědeckosti lze získat nejvyšší titul mastičkář. 
Dokonce existuje aplikace (rozšíření do prohlížeče Chrome), která vám hned dá vědět, na jaké stránce 
se nacházíte. Využívá přitom data z výše zmíněného webu. Rozšíření si můžete stáhnout zde. Vpravo 
nahoře na liště prohlížeče pak hned vidíte, s jakým webem máte co do činění. 

Zdroj: http://www.nicm.cz/kterym-mediim-muzu-verit 
 

  

http://www.nadacevia.cz/dobro-druzi
https://mediabiasfactcheck.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/official-media-bias-fact/hdcpibgmmcnpjmmenengjgkkfohahegk
http://www.nicm.cz/kterym-mediim-muzu-verit
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Informace z ČRDM 

Podělte se o své prázdninové zážitky se čtenáři portálu ADAM.cz a časopisu 

Archa 

Redakce portálu ADAM.cz a časopisu Archa se těší na Vaše prázdninové příspěvky. Podělte se 

s ostatními o své zážitky, zkušenosti a dojmy z letní táborové či jiné prázdninové činnosti pořádané 

Vaším spolkem…Portál ADAM.cz i tištěný zpravodaj Archa nabízejí prostor pro uveřejnění Vašich 

článků a fotografií. Texty, doplněné pokud možno několika snímky (nejlépe v tiskové = maximální 

možné kvalitě) zasílejte, prosím, již v průběhu prázdnin současně na adresu archa@crdm.cz 

a adam@crdm.cz. 

Uzávěrka příspěvků pro 5. číslo časopisu Archa je 15. 9. (tiskem vyjde 20. 10.) 

Portál ADAM.cz Vaše články a fotografie může ovšem publikovat průběžně… 

 
Dobrovolnický projekt 72 hodin – jak to bude v roce 2017 

 Projekt České rady dětí a mládeže se v roce 2017 uskuteční již po 
šesté, ve dnech 12.–15. října 2017.  

 Projekt mění své logo a vizuální styl. Věříme, že se vám bude jeho nová podoba líbit. 
Samozřejmě i letos připravujeme originální trička a drobné upomínkové předměty. 
https://www.facebook.com/72hodin.cz/?fref=ts 

 Adresa je pořád stejná: www.72hodin.cz. 

 Speciální nabídka: máte komplikovanější 
projekt, na který by se Vám hodila pomoc dospělých 
dobrovolníků? Zkuste s námi oslovit firmy, které Vám 
mohou pomoci. Připravte si přes léto projekt a my jej 
nabídneme ve spolupráci se společností Byznys pro 
společnost firemním dobrovolníkům. Je možné, že se 

rozhodnout přijít podpořit zrovna Váš projekt. 
 

Jsme civilizace posedlá komunikací 

Autor: ČRDM | http://www.adam.cz/clanek-2017070020-jsme-civilizace-posedla-komunikaci.html 
Jen pětina táborů zakazuje mobily. Děti i rodiče je mnohdy vyžadují, odborníci radí digitální detox. 
Dříve bylo normální poslat dítě na 14 dní na tábor a vyměnit si s ním jen pár pohledů. Dnes mají 
rodiče problém nechat dítě na táboře bez mobilu. Podle průzkumu České rady dětí a mládeže (ČRDM) 
jen na pětině táborů děti mobil vůbec nepoužívají, stejný počet je naopak dětem dovoluje 
bez omezení. Na šedesáti procentech táborů mohou děti mobil používat jen v předem stanovenou 

dobu. 
V rámci průzkumu bylo osloveno celkem 131 spolků a 288 DDM a SVČ. 
Komerčních pořadatelů bylo osloveno 31 v kombinaci těch největších, 
středních i menších. Celkově tak šetřený vzorek zahrnuje údaje o 3.675 
táborech, kterých se zúčastnilo 118.937 účastníků. Kvalifikovaným 

mailto:archa@crdm.cz
mailto:adam@crdm.cz
https://www.facebook.com/72hodin.cz/?fref=ts
http://www.72hodin.cz/
http://www.adam.cz/clanek-2017070020-jsme-civilizace-posedla-komunikaci.html
http://www.adam.cz/img/201707111607_tabor-foto-Chmelnicky-detsky-klub.jpg
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odhadem lze počet všech realizovaných táborů na našem území určit na 4.500 až 5.000 táborů. 
Zkoumaný vzorek tak představuje 70–80 % všech realizovaných táborů, což zajišťuje jeho vysokou 
reprezentativnost. 
U mladších dětí časté hovory s rodiči vyvolávají stesk po rodičích, 
u starších způsobují, že věčně "visí" na Facebooku a od digitálního světa 
si neodpočinou ani pár týdnů v roce. Způsobuje to ale i zbytečné 
komunikační problémy. „Představte si, že dítě je večer smutné a v rámci 
splínu zavolá rodičům a svou bujnou fantazií, podporovanou svitem 
měsíce a zvuky lesa, popíše rodičům, že jídlo není dobré, kamarádi mu 
ubližují a že se celkově cítí špatně,“ popisuje typickou situaci Aleš Sedláček, předseda České rady dětí 
a mládeže. 

„S rozbřeskem slunce se nálada mění a malý táborník vstupuje 
do slunečného dne natěšený na další program i skvělé kamarády. Vše jde 
jako po másle do té doby, než se do tábora vřítí rodiče s balíkem jídla 
na záchranu a s rozhodnutím dítě odvézt a důrazně si došlápnout 
na vedoucí,“ podotýká předseda ČRDM. „Možnost zavolat vedoucímu, 
poslat mu textovou zprávu s dotazem či e-mail je naprosto dostačující. 

Nesnažte se o přímé spojení s dítětem, ať už prostřednictvím pod polštářem ukrytého či u vedoucího 
uloženého mobilu či tabletu. V důsledku to znamená pro dítě jen stesk po domově a vykolejení 
z táborového života plného zábavy, ale i povinností,“ dodává Aleš Sedláček. 

O trochu snazší situaci mají tábory, které pořádají skauti a další oddíly, 
kam děti chodí celý rok, a rodiče se tak s vedoucími dobře znají. Zákaz 
mobilů jich podle průzkumu využívá čtvrtina. 
Dětská závislost na mobilech roste, a navíc i věková hranice se posouvá – 
níž. 
Ve srovnání se světem to v Česku ještě není tak špatné – ještě tu 

nemáme extrém v podobě takzvaných dětských mobilo-detoxikačních táborů. Ale dokdy, když 
pro včasnou nápravu neuděláme nic? A včas, to znamená nejlépe hned!Právě teď v čase prázdnin je 
ideální prostor začít. Dopřejte dítěti tábor bez mobilů, opravdu ho tam nepotřebuje. Pohltí ho 
přirozený svět her, zábavy, dobrodružství, a hlavně autentických – tedy živých, a nikoli virtuálních 
kamarádů.Koneckonců, děti nepotřebují mobil ani při pobytu u babičky a dědy. Nemusíte dítě 
kontrolovat každou hodinu – je tam přece v dobrých rukou. 

 
Děti jen kopírují dospělé, říká kouč 
O zamyšlení na téma jak je možné pomoci nejen dětem, ale hlavně nám, kteří „za to všechno 
vlastně můžeme“, jsme požádali předního českého kouče a terapeuta Aleše Vavřince: 

Vytvořili jsme si technologické vymoženosti, aby nám sloužily. Aby nám 
dělaly život jednodušší a zároveň bohatší. Aby nás osvobodily. Ono se ale 
něco zvrtlo, není-liž pravda…? Možná jedete v MHD stejně jako já, když 
nad tímto sloupkem přemýšlím… Zvedněte hlavu a podívejte se kolem 
sebe, kolik lidí celou cestu zírá do obrazovky. Netuší, kde jsou a s kým 
tam jsou. Jsme civilizace, která je nejvíc „osvícená“, jen trochu jinak, než 

zmiňují staré moudré texty. Naše „osvícení“ neosvobozuje, nýbrž zamyká do vězení. 

http://www.adam.cz/img/201707111504_Divka-s-mobilem.jpg
http://www.adam.cz/img/201707111505_Mobil-1.jpg
http://www.adam.cz/img/201707111528_Junak-tabor.jpg
http://www.adam.cz/img/201707111420_mobil-Shutterstock.jpg
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Jsme civilizace posedlá komunikací. Toužíme být ostatním dostupní 24 hodin denně. Podle poslední 
americké studie 9 % lidí kontroluje svůj chytrý telefon i při milostných hrátkách. Snažíme se být 
v neustálém kontaktu s celým světem, až pomalu ztrácíme kontakt sami se sebou a s tím 
nejdůležitějším v životě – s našimi nejbližšími. Jsme tak ponoření do světa virtuálního, že nám uniká 
to nejpodstatnější – skutečný fyzický kontakt. K čemu je dobré, že si můžeme psát s kolegou z Indie, 
když se tak málo věnujeme partnerům, rodičům nebo dětem? 
Právě děti jsou nejvíce ohroženi povrchními lákadly a naším bezkontaktním světem. Do tohoto 
prostředí přicházejí jako čisté a „prázdné“ bytosti plné touhy nasát do sebe vše, co jim nabízíme. A že 
svět tam v „onlinu“ umí nabídnout mnohé kratochvíle. Barevné. Zářící. Akční. Dynamické. 
Nekonečné. 
Divíme se, že děti tráví více a více času se svým mobilem nebo tabletem. 
Divíme se, že moc nechodí ven a nejvíce času s kamarády netráví 
na hřišti, ale na Facebooku. Divíme se, že děti dělají to, co umí nejlépe – 
učí se a přizpůsobují se daným podmínkám. Vytvořili jsme svět, ve 
kterém jsme odsunuli vztahy na druhou kolej a naší pozorností plýtváme 
dennodenně zíráním do zářících obrazovek, kde se marně snažíme ukojit 
naši touhu po blízkosti a hlubším kontaktu. 
Nemůžeme být poté udiveni, že nás děti kopírují. Jejich bystré hlavičky lační po neustálém přísunu 
nových zážitků, zkušeností a informací. Lidské mozky jsou tak nastavené – neustále se rozvíjet 
a nasávat další a další informace. Je tedy naší povinností tuto potřebu dětem naplnit a pečovat 
o mozky své i jejich. Nadužívání moderních technologií má na mozky prokazatelně negativní vliv. 
Epidemie digitální demence klepe na dveře. 
Dopřejte si každý den digitální detox 
Musíme naše děti ochránit od nadměrného vlivu svítící obrazovky. My jsme ti moudří a zralí dospělí, 
kteří máme našim dětem nastavit jasné hranice – a s láskou, avšak pevně na nich trvat. Musíme sobě 
i dětem pravidelně dopřávat digitální detox – tedy období, kdy nebudeme používat žádné mobily, 
notebooky ani tablety. Kdy budeme jen teď a tady. Plně se věnovat svojí rodině, svým blízkým 
a hlavně sami sobě. 
Prozkoumejte, kolik času trávíte s displejem a kolik pozornosti věnujete 
důležitému – vztahům, které máte, a sami sobě. Když jste s partnerem, 
dětmi nebo přáteli, věnujte se jim na 100 %. Vztahy jsou to nejcennější, 
co máte. Rozbitý mobil vyměníte za pár minut, rozbitý vztah nikoli. 
Po cestě do práce nechte mobil v kapse a jen buďte. Pozorujte svoje 
myšlenky. Vnímejte svoje tělo a pocity. Teď a tady. 
Doporučuji to dělat každý den. Vypněte svoje chytré miláčky a směřujte pozornost tam, kde to má 
opravdový smysl. Buďte kreativní, zkuste trochu potrápit svoje mozkové závity. Jste šikovnější 
a schopnější, než si myslíte. Věřím, že si všichni dokážeme vytvořit mnohem lepší zábavu 
a dobrodružství, než nám nabízí iluzorní svět za obrazovkou. 
Buďte aktivní, vezměte děti ven a ukazujte jim svět v jeho plných barvách a chutích. Ukazujte jim 
knihy, hry a radost z pohybu. Učte je, že dotek je důležitější než tisíc „lajků“. Jděte jim příkladem. 
Ostatně, co je hodina dopisování proti vášnivému polibku? Co je den strávený s milovanou osobou 
na Skypu proti láskyplnému objetí a pohlazení? Nic.Děti jsou nejzvídavější tvorové ve známém 
vesmíru. Jen potřebují aktivní a zapálené průvodce, kteří jim ukážou, že ten „offline“ svět je v mnoha 
ohledech lepší než povrchní svět bílé obrazovky. 

http://www.adam.cz/img/201707111417_Mobil-divka-Shutterstock.jpg
http://www.adam.cz/img/201707111421_deti-hovor-Shutterstock.jpg
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Pexeso Udržitelný svět 
Autor: Michala K. Rocmanová |  

Pexeso, se kterým si můžete osvojit Cíle udržitelného rozvoje OSN, je ke stažení 
na stránkách OSN v České republice! 
Stáhněte si ho, vytiskněte na karton, vystříhejte a zahrajte si :-) 
Loga jednotlivých cílů jsou doplněna do dvojic jednoduchými panáčky, kteří se činí 
pro udržení a vytvoření lepšího světa. 
Více o udržitelném rozvoji se dozvíte zde: http://www.adam.cz/clanek-2017050020-
evropsky-tyden-udrzitelneho-rozvoje.html 
Stáhnout pexeso ve velkém rozlišení můžete zde: 
https://www.flickr.com/photos/osnceskarepublika/33128668824/in/dateposted-public/  

 
Vyplnit formulář Oznámení úrazu už jde i elektronicky 

Pokud potřebujete oznámit úraz v rámci pojištění sjednaného ČRDM, už nemusíte formulář tisknout a 
ručně vyplňovat – nově je možné ho vyplnit i elektronicky. Stačí si ho stáhnout do svého počítače a 
vyplnit v programu Adobe Reader: elektronický formulář Oznámení úrazu ke stažení (PDF). 
http://crdm.cz/download/pojisteni/2014/pojisteni-2014-17-uraz-oznameni-urazu-CRDM-
vyplnitelne.pdf 
 

Tip na výlet: Motýlárium ve Voticích 
Prázdniny v plném proudu, ale vy máte jen volný víkend 
a nevíte, kam s dětmi na výlet? Zkuste Motýlárium. 

http://www.adam.cz/clanek-2017080014-tip-na-vylet-
motylarium-ve-voticich.html  
Skleníky bývalého zahradnictví více než čtvrt století čekaly 
na nápad. Ten se zrodil z kraje roku 2015 - udělat z opuštěných 

skleníků motýlárium. Ne ale motýlárium ledajaké! 
Motýlárium je věnováno pouze našim druhům motýlů. Ačkoli se jedná o líbivou skupinu hmyzu, která 
se těší u lidí velké oblibě, prozatím se nepodařilo zpomalit rychlé tempo, kterým motýli z naší přírody 
ubývají. Hlavními důvody jsou zalesňování a samovolné zarůstání stepí a mokřadů, převod lesů 
na stinné stejnověké monokultury, intenzivní zemědělství probíhající v obrovských plochách, včetně 
plošného kosení luk v jednotný termín, chemizace a přehnojení krajiny nebo ústup přechodových 
biotopů a rozptýlené zeleně. 
Hlavním cílem motýlária je prostřednictvím této nejnápadnější a nejoblíbenější skupiny hmyzu 
upozornit na plíživé negativní změny v naší krajině, které ohrožují nejen mnohé druhy rostlin 
a živočichů, ale i nás samotných. 
V budově přiléhajícího ekocentra si můžete prohlédnout unikátní výstavu motýlích fotografií Marka 
Vojtíška, ve vitrínách pak zapůjčené sbírky motýlů z českých muzeí a od entomologů. Venkovní 
prostory seznámí milovníky přírody s volně žijícími živočichy zejména z ptačí říše, prohlídka je vždy 
obohacena o výklad zkušeného lektora. Zatímco dospělí návštěvníci ocení příjemné posezení ve stínu 
korun stromů s vůní přilehlé bylinkové zahrádky, děti potěší i poučí zajímavé hrací interaktivní prvky. 

http://www.adam.cz/clanek-2017050020-evropsky-tyden-udrzitelneho-rozvoje.html
http://www.adam.cz/clanek-2017050020-evropsky-tyden-udrzitelneho-rozvoje.html
https://www.flickr.com/photos/osnceskarepublika/33128668824/in/dateposted-public/
http://crdm.cz/download/pojisteni/2014/pojisteni-2014-17-uraz-oznameni-urazu-CRDM-vyplnitelne.pdf
http://crdm.cz/download/pojisteni/2014/pojisteni-2014-17-uraz-oznameni-urazu-CRDM-vyplnitelne.pdf
http://crdm.cz/download/pojisteni/2014/pojisteni-2014-17-uraz-oznameni-urazu-CRDM-vyplnitelne.pdf
http://www.adam.cz/clanek-2017080014-tip-na-vylet-motylarium-ve-voticich.html
http://www.adam.cz/clanek-2017080014-tip-na-vylet-motylarium-ve-voticich.html
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Návštěva motýlária je vhodná jak pro rodiny s dětmi, tak i pro školy, školky nebo tábory. Skupiny 
10 a více osob je nutné předem objednat na tel. čísle 603 549 125. 
www.motylarium.cz 
K výletu pro tábory i rodiny s dětmi se hodí také Centrum Ochrany fauny ČR na Hrachově u Sedlčan. 
Zde je k vidění expozice trvale hendikepovaných živočichů, akvária se sladkovodními rybami a také 
každý měsíc jiná výstava. Exkurze v záchranné stanici i v motýláriu se dá doplnit naučnou stezkou 
nebo výukovým programem s různou tématikou.  
www.ochranafauny.cz 
 

Češi jsou hraví a pro výhru jsou ochotní i podvádět, ukazuje průzkum Albi 
http://www.adam.cz/clanek-2017080019-
cesi-jsou-hravi-a-pro-vyhru-jsou-ochotni-i-

podvadet-ukazuje-pruzkum-albi.html 
 
Léto vybízí k hraní deskových her. Po těch 
alespoň jednou ročně sáhne 69 % Čechů 
a třetina hraje pravidelně minimálně jednou 
měsíčně. 
 
Češi jsou zkrátka hraví, jak se ale ukázalo, ne 
vždy jsou při hraní poctiví. Podle průzkumu 

Albi ve více než polovině herních partií někdo podvádí a běžné jsou i hádky. A nehádají se 
a nepodvádí rozhodně jen děti. Deskové hry jsou totiž oblíbenou zábavou i mezi dospělými. Kdy 
nejčastěji saháme po hře, co rádi hrajeme a jaká jsou česká specifika, zjišťovalo Albi v komplexním 
výzkumu. 
Léto je dobou, kdy Češi často sahají po deskových hrách. Podle průzkumu Albi si alespoň jednou 
ročně zahrají deskovku více než dvě třetiny respondentů a jedna třetina hraje minimálně jednou 
měsíčně. Mezi nejběžnější příležitosti, které vedou Čechy k oprášení krabic s hrami, jsou právě letní 
dny, kdy prší, a letní dovolená obecně. Podle průzkumu Albi deskové hry tmelí rodinu, 91 % rodičů 
souhlasí s tvrzením, že po deskových hrách je dobré sáhnout, když chce být rodina spolu. 
Z dat je ale patrné, že hry nejsou jen rodinnou zálibou, ale baví se jimi často i dospělí. 63 % 
respondentů uvedlo, že hrají hry i s přáteli. „Tomu odpovídá i to, že je u nás obrovský zájem 
o takzvané party hry. Ty mají většinou jednoduchá pravidla a jejich cílem je spíše se pobavit a zasmát 
se, nežli strategicky přemýšlet. Češi jsou zkrátka hraví, rádi se baví a volí spíše nenáročné hry,” 
vysvětluje Antonín Kokeš, zakladatel Albi, česká specifika. 
Zajímavý a překvapivý je přístup Čechů k fair play. Evidentně pro ně není tak důležitá, jak by se dalo 
čekat. V průzkumu odpověděla více než polovina respondentů, že často vyjde najevo, že někdo 
při hře podvádí a necelá třetina přiznala, že jsou to dokonce oni sami, kdo občas podvádí. 
Výzkum pro Albi realizovala společnost PerfectCrowdCZ v květnu 2017 na vzorku 500 respondentů. 
Albi.cz 
 
 
 
 

http://www.motylarium.cz/
http://www.ochranafauny.cz/index.php?vyber=pobocky-hrachov&sekce=pobocky
http://www.ochranafauny.cz/
http://www.adam.cz/clanek-2017080019-cesi-jsou-hravi-a-pro-vyhru-jsou-ochotni-i-podvadet-ukazuje-pruzkum-albi.html
http://www.adam.cz/clanek-2017080019-cesi-jsou-hravi-a-pro-vyhru-jsou-ochotni-i-podvadet-ukazuje-pruzkum-albi.html
http://www.adam.cz/clanek-2017080019-cesi-jsou-hravi-a-pro-vyhru-jsou-ochotni-i-podvadet-ukazuje-pruzkum-albi.html
http://www.albi.cz/
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Unikátní mapa ukazuje, kam na výlet za netopýry 
Nová interaktivní mapa České společnosti pro ochranu netopýrů 
přináší tipy na výlety, kde se lidé mohou přímo na místě dozvědět 
zajímavosti o tajemných létajících savcích. 
Do projektu se zatím zapojilo více než 30 turisticky přístupných 
památek, které netopýrům poskytují úkryty na půdách, ve zdech či 
sklepích. Pokud některou z nich navštívíte, seznámíte se s netopýry 
blíže prostřednictvím výkladu průvodců, pracovních listů a dalších 

aktivit. 
Unikátní netopýří mapa vzniká v rámci projektu "Na půdě, tam to žije - aneb poznejte tajemný svět 
netopýrů", který finančně podpořilo SFŽP ČR a MŽP. Hlavním cílem projektu je zlepšit ochranu 
netopýrů vázaných na úkryty v lidských stavbách prostřednictvím osvěty široké veřejnosti. "Pro tento 
účel se snažíme využít potenciál turisticky atraktivních lokalit, zejména hradů, zámků a dalších 
památek. Tyto stavby jsou pozoruhodné nejen z hlediska historického, ale často jsou zároveň velmi 
významné i z hlediska ochrany netopýrů. V jejich půdních prostorách se mohou nacházet úkryty 
letních reprodukčních kolonií, ve sklepeních mohou netopýři zimovat nebo zde probíhají jejich 
podzimní námluvy, v okolních parcích zase nacházejí vhodná potravní stanoviště či úkryty ve starých 
stromech," vysvětluje koordinátorka projektu Eva Cepáková. 
"O tom však většina návštěvníků nic netuší. Proto jsme pro ně nyní ve spolupráci s kastelány 
a majiteli památek připravili různé aktivity, jejichž prostřednictvím se mohou dozvědět více o životě, 
ohrožení, ale i možnostech ochrany těchto zajímavých savců. Děti i dospělí získají nové znalosti 
při řešení různých úkolů a kvízů v pracovních listech, na některých místech jsou informace začleněny 
také do výkladu průvodců. Na třech lokalitách byly zřízeny netopýří videopozorovatelny, jejichž 
prostřednictvím mohou lidé nahlédnout v přímém přenosu do života zdejších letních 
kolonií." V průběhu prázdnin je v plánu také spuštění nové geocachingové hry a na přelomu srpna 
a září na řadě míst proběhnou celovečerní osvětové akce v rámci tradiční Mezinárodní noci 
pro netopýry. 
Do projektu se zatím zapojilo přes 30 objektů, další postupně přibývají. Jejich přehled najdou zájemci 
na projektovém webu napude.sousednetopyr.cz . "Jednotlivé lokality jsou zde zaneseny v interaktivní 
mapě, ke každé lokalitě je připojen krátký článek s tipem na výlet. V něm se lidé dozvědí, proč je daný 
hrad či zámek pro netopýry významný a jaké osvětové aktivity! jsou zde pro návštěvníky nachystány," 
doplňuje Cepáková. 
Na webových stránkách je možné najít i další zajímavosti o životě 
netopýrů včetně on-line přenosu z letní kolonie netopýrů velkých 
a doprovodného netopýřího deníku, přehled akcí pro veřejnost, ale 
i náměty na to, jak přispět k ochraně těchto živočichů a zapojit se 
do akce "Náš soused je netopýr". 
Ke stažení jsou zde také jednotlivé pracovní listy - pokud si tedy 
naplánujete rodinný výlet na některou z netopýřích památek, můžete si společně s dětmi a netopýry 
hrát již během cesty. 
Cílem projektu „Na půdě, tam to žije! – aneb poznejte tajemný svět netopýrů“ je zlepšit ochranu 
netopýrů žijících v blízkosti člověka, zejména druhů vázaných na úkryty na půdách budov. 
www.ceson.org, 
http://www.adam.cz/clanek-2017080002-unikatni-mapa-ukazuje-kam-na-vylet-za-netopyry.html 

http://napude.sousednetopyr.cz/navstivte-netopyry/netopyri-mapa/
http://napude.sousednetopyr.cz/navstivte-netopyry/
http://www.ceson.org/
http://www.adam.cz/clanek-2017080002-unikatni-mapa-ukazuje-kam-na-vylet-za-netopyry.html
http://www.adam.cz/img/201708011123_logo-nas-soused-netopyr-ceson-org.jpg
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Z jednání u pana ministra Štecha 
Autor: Aleš Sedláček 
Zástupci České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček, 
Ondřej Šejtka, Tomáš Novotný, Josef Výprachtický 
a Martin Bělohlávek se v úterý 25. 7. 2017 sešli 
s ministrem školství mládeže a tělovýchovy 
Stanislavem Štechem. 
Schůzka trvala 45 minut a nesla se v přátelském 
a konstruktivním duchu. Za MŠMT se dále účastnily 
náměstkyně pro finance Zuzana Matušková a pro 

legislativu Dana Prudíková. Nechyběl ani ředitel odboru pro mládež Michal Urban a ředitel kanceláře 
ministra Jaromír Beran. 
Prvním bodem, kterým jsme se zabývali, bylo formální ukončení procesu navýšení dotací pro rok 
2017. Organizace, které žádaly v programu číslo jedna, budou v příštím týdnu vyzvány k úpravě 
rozpočtů směrem nahoru. MŠMT pak vyplatí finanční prostředky během září. Podrobně jsme se také 
věnovali rozpočtu kapitoly Mládež na rok 2018 a střednědobému výhledu. Na rok 2018 by měl zůstat 
zachovaný objem finančních prostředků stejný jako po navýšení v roce 2017. Doufejme, že se MŠMT 
povede tento pozitivní vývoj při vyjednáváních s Ministerstvem financí udržet. Střednědobý výhled 
zatím navýšení nereflektuje. Zde bude hodně záviset na jednáních s politickými stranami a stanovení 
priorit příští vlády. 
Dále jsme se zabývali nastavením dotačních programů a požadavkům na jejich vyúčtování. S paní 
náměstkyní Matuškovou jsme se dohodli na spolupráci při novelizaci vládních zásad pro přidělování 
dotací NNO. Jejich garantem je Rada vlády pro NNO, kde má ČRDM i další střešní organizace 
zastoupení. 
Pan ministr je připravený podepsat smlouvy o víceleté spolupráci. Tyto smlouvy s uznanými 
organizacemi vnímá jako veřejnou podporu NNO. Staví se proti paušálnímu, často negativnímu, 
hodnocení neziskových organizací. Rád přispěje k tomu, aby na veřejnost ukázal, že jsou NNO, které 
jsou pro stát důležité. Předpokládá se, že MŠMT přislíbí uznaným organizacím dotační podporu 
v minimální výši 90 % předchozího roku. Na první pohled se to jeví jako velký závazek pro MŠMT. 
Avšak pokud byl projekt v odpovídající kvalitě a rozsahu, nedocházelo u uznaných organizací ke 
krácení ani doposud. 
Uznání kvalifikace vedoucího pro práci externisty v DDM skončilo v poslanecké sněmovně s kariérním 
řádem. Toto opatření bylo součástí novely Zákona o pedagogických pracovnících, která obsahovala 
i kariérní řád pro učitele. Sněmovna se rozhodla na samém konci legislativního procesu projednávání 
ukončit a novelu zákona nepřijmout. MŠMT je s námi ve shodě, že se jedná o užitečnou věc a je 
připraveno po volbách na základě vládních priorit pracovat na novém návrhu novely zákona. 
Aleš Sedláček, předseda ČRDM 
Viz také tisková zpráva MŠMT:http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-stech-prijal-
zastupce-ceske-rady-deti-a-mladeze 
http://www.adam.cz/clanek-2017070064-z-jednani-u-pana-ministra-stecha.html 
 
 
 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-stech-prijal-zastupce-ceske-rady-deti-a-mladeze
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-stech-prijal-zastupce-ceske-rady-deti-a-mladeze
http://www.adam.cz/clanek-2017070064-z-jednani-u-pana-ministra-stecha.html
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Nový web pro zájemce o orientační běh 

Orientační běh dlouho postrádal jednotné stránky, které by zájemce o tento sport informovaly 
o areálech pevných kontrol, klubech, výukových mapách a závodech v jejich okolí. Již existují: 
zacitorientak.cz 

 

Neziskovky si po hlasování v Senátu ohledně statusu veřejné prospěšnosti 
mohou oddechnout 

Autor: Soňa Polak, Jiří Majer  
http://www.adam.cz/clanek-2017080057-neziskovky-si-po-hlasovani-

v-senatu-ohledne-statusu-verejne-prospesnosti-mohou-
oddechnout.html 
Nestátní neziskové organizace (NNO) protentokrát zřejmě mohou 
zůstat klidné. 

Senát PČR schválil 16. srpna t.r. úpravu Občanského zákoníku ve verzi, jíž Sněmovna nahradila sporný 
vládní návrh zákona o veřejné prospěšnosti. Neziskovkám tak nevznikne další administrativní 
povinnost: zapsat se do rejstříku, aby získaly status veřejné prospěšnosti. Variantu, která prošla 
Senátem, má ještě posoudit prezident republiky. 
Předseda České rady dětí a mládeže (ČRDM) Aleš Sedláček v textu připraveném pro svůj blog 
na serveru iDNES zevrubně rekapituluje vývoj událostí kolem statusu veřejné prospěšnosti. Kromě 
jiného si všímá i názorového pnutí uvnitř neziskového sektoru – právě v přístupu k dané 
problematice. 
„Dvě základní skupiny v neziskovém sektoru se tvrdě dohadují od dob příprav Občanského zákoníku. 
O podmínkách statusu veřejné prospěšnosti. Jedni tvrdí, že podmínky musejí být přísné, aby to mělo 
smysl. Ti druzí – mezi něž se řadím i já – soudí, že mají být takové, které budou reagovat na konkrétní 
státem poskytované benefity. Když teče do bot, tak přišla shoda. Nejsou benefity, status může být 
problém. Může zbytečně zvyšovat administrativu na straně NNO, stát se předmětem šikany ze strany 
státu apod. Ohrožení dalo dohromady slušnou skupinu neziskovek, které by se možná jinak 
nepotkaly, nad společným tématem. Že by zárodek pro nějakou budoucí spolupráci?“ 
Předseda ČRDM rovněž vybízí k optimismu: „I přes všechen pocit marnosti a zmaru se okolo nás děje 
mnoho dobrého, a to i díky nejrůznějším neziskovým organizacím. Díky všem, kteří do debaty okolo 
statusu veřejné prospěšnosti zapojili, ať již měli názor jakýkoli. Dokud je prostor pro hledání a vede se 
debata, žijeme ve svobodné společnosti. Jsem přesvědčen, že touha pro transparentnosti 
neziskových organizací je správná věc. Nejsem si jist, že na všechny lze uplatnit stejný mustr. 
Neziskový sektor je velmi rozličný a činnosti, které NNO provozují, neporovnatelné. Více věřím 
na jméno a pověst konkrétní organizace. Věřím osobnímu vztahu s dárci a podporovateli, jistě více 
než na státem ověřené razítko. Byť přiznávám, že jako předseda velké střešní organizace, 

podporované mj. MŠMT, bych se zřejmě musel zasadit, aby měla to 
razítko mezi prvními.“ 
Během srpnového projednávání předlohy přistoupila k řečnickému 
pultíku řada senátorů a senátorek, aby prezentovala své názory na danou 
problematiku. Za povšimnutí stojí kupříkladu vyjádření 
místopředsedkyně horní parlamentní komory Miluše Horské. Podle 
stenografického záznamu řekla mimo jiné toto: „Kolegyně, kolegové, 

https://zacitorientak.cz/
http://www.adam.cz/clanek-2017080057-neziskovky-si-po-hlasovani-v-senatu-ohledne-statusu-verejne-prospesnosti-mohou-oddechnout.html
http://www.adam.cz/clanek-2017080057-neziskovky-si-po-hlasovani-v-senatu-ohledne-statusu-verejne-prospesnosti-mohou-oddechnout.html
http://www.adam.cz/clanek-2017080057-neziskovky-si-po-hlasovani-v-senatu-ohledne-statusu-verejne-prospesnosti-mohou-oddechnout.html
http://alessedlacek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=619282
http://alessedlacek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=619282
http://www.adam.cz/img/201708181522_IMG_8407-foto JM.jpg
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považuji za důležité vyslat vzkaz neziskovým organizacím, že když se z dobrého úmyslu stane strašák 
a nesmysl, dokážeme se za ně postavit a uznat, že institut statusu veřejné prospěšnosti by i v 
budoucnu byl s největší pravděpodobností nenaplněnou ambicí...“ 

 
Semináře k Programům státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO pro 
roky 2017 až 2020 - přihlaste se! 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Programy státní 
podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace 
pro roky 2017–2020. Podpora je zaměřena především na pravidelnou 
a dlouhodobou činnost určenou co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na 
podporu činností a aktivit, které napomáhají zkvalitňování, rozšiřování 

a rozvoji činnosti jednotlivých organizací dětí a mládeže a organizací pracujících s dětmi a mládeží. 
Česká rada dětí a mládeže pořádá ve spolupráci s MŠMT sérii 4 informačních seminářů, na kterých 
budou účastníkům představeny dotační programy a elektronický informační systém pro vkládání 
projektů ISPROM.  
Semináře proběhnou během září 2017 v Praze, Brně a Ostravě, konkrétně v termínech 18. 
9. (Praha), 20. 9. (Brno), 21. 9. (Ostrava) a 25. 9. (Praha). 
Bližší informace získáte a registraci na semináře můžete provést na adrese www.crdm.cz/seminare 
http://www.adam.cz/clanek-2017080058-seminare-k-programum-statni-podpory-prace-s-detmi-a-
mladezi-pro-nno-pro-roky-2017-az-2020-prihlaste-se.html 
 

Nabídka: Kurz zdravotník – záchranář 
Kurz je určen pro účastníky, kteří mají za sebou kurz 
Zdravotník zotavovacích akcí, případně jiné nižší 
zdravotnické vzdělání a aktivně vykonávají činnost 
zdravotníka při zotavovacích, kulturních, společenských 
či sportovních akcích. Kurz je určen pro frekventanty, 
kteří mají již s vykonáváním funkce zkušenosti a mají 
praxi, tedy nikoliv pro laiky. Primárně je zaměřen na to, 
aby absolvent byli schopni poskytovat zdravotnickou 
pomoc při krizových situacích kdekoliv v terénu až 

do příjezdu dalších zdravotnických posil (RLP, nebo RZP) nebo do předání po nutném transportu.  
http://www.adam.cz/clanek-2017080053-nabidka-kurz-zdravotnik-zachranar.html 
 
Cena je 3 000 Kč, ale je možné jednat o slevách  těm účastníkům, kteří kurz využívají pro práci s dětmi 
a mládeží a k jiným humanitárně – sociálním účelům nebo cílům. Prosím zájemce o kurz, aby napsali 
do 7.9.2017 na kancelar@radambuk.cz , podle počtu přihlášených zájemců z RADAMBUK dojednáme 
slevu.  
 

 

 

http://www.crdm.cz/seminare
http://www.adam.cz/clanek-2017080058-seminare-k-programum-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-nno-pro-roky-2017-az-2020-prihlaste-se.html
http://www.adam.cz/clanek-2017080058-seminare-k-programum-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-nno-pro-roky-2017-az-2020-prihlaste-se.html
http://www.adam.cz/clanek-2017080053-nabidka-kurz-zdravotnik-zachranar.html
mailto:kancelar@radambuk.cz
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Příručka z Portálu: Komunikace v problémových situacích 
Autor: Portál | Kniha nabízí dospělým tipy, jak pozitivně 
reagovat na každodenní náročné situace 
a problematické chování dětí ve věku od tří do osmi let. 
 
Přehledným způsobem provází učitele i členy rodiny 
jednotlivými kroky, jejichž zapamatování usnadňují 
piktogramy a obrázky. Během čtení si můžete zapisovat 
své úvahy a procvičovat si své reakce podle příslušných 
kroků nad fotografiemi problematických situací. 

Dospělý s dítětem mluví o jeho pocitech, o hranicích a chování, které se od něj čeká. Pomocí otázek 
ho vede k tomu, aby samo našlo řešení, a nabízí tipy a nápady, které mohou pomoci. 
Rachel Sperry vystudovala magisterský obor sociální práce. Specializuje se na práci s malými dětmi 
a věnuje se rozvíjení jejich psychické odolnosti. Působila jako učitelka v mateřské škole pro děti 
s poruchou sluchu a v současné době pracuje v centru, které se zabývá duševním zdravím dětí. 
http://obchod.portal.cz/komunikace-v-problemovych-
situacich/?wt_mc=nas_web.pripravujeme_ci_novinky 
http://www.adam.cz/clanek-2017080060-prirucka-z-portalu-komunikace-v-problemovych-
situacich.html 
 

23. herní výstava Hry a hlavolamy se slevou 
Autor: Hry a hlavolamy, EYCA  

Čtyři dny plné her a hlavolamů na Novoměstské radnici v Praze, 
od 13. do 16. září 2017, si můžete užít se slevou. Slevy jsou 
připraveny nejen pro držitele karet EYCA, ale také pro skupiny 
z členských organizací ČRDM! 
 
Oblíbená výstava určená nejen pro děti, ale pro všechny 
fanoušky hádanek, hlavolamů a deskových her se bude v centru 
Prahy konat 13. – 16. září. www.hryahlavolamy.cz/vystava 

K vidění i vyzkoušení budou nejrůznější hlavolamy a deskové hry od předních 
českých výrobců a distributorů. V prostorné herně v historických prostorách 
Novoměstské radnice na Karlově náměstí tak budou mít návštěvníci možnost si 
všechny hry vyzkoušet, s pravidly a výběrem hry poradí herní instruktoři. 
Připravena je i řada doprovodných programů jako jsou turnaje v piškvorkách, kvíz 
o ceny nebo science show v podání brněnského VIDA centra. Výstava je otevřena ve 
středu a čtvrtek od 8 do 18 hodin, v pátek od 8 do 20 hodin a v sobotu od 10 do 18 
hodin. 
Dospělá vstupenka stojí 90 Kč, snížené vstupné: 60,-Kč (děti do 15 let a držitelé karty EYCA), rodinná 
190 Kč. V pátek je v rámci podvečerního programu připraven i hlavolamový workshop pro veřejnost. 

 
 
 
 

http://obchod.portal.cz/komunikace-v-problemovych-situacich/?wt_mc=nas_web.pripravujeme_ci_novinky
http://obchod.portal.cz/komunikace-v-problemovych-situacich/?wt_mc=nas_web.pripravujeme_ci_novinky
http://www.adam.cz/clanek-2017080060-prirucka-z-portalu-komunikace-v-problemovych-situacich.html
http://www.adam.cz/clanek-2017080060-prirucka-z-portalu-komunikace-v-problemovych-situacich.html
http://www.hryahlavolamy.cz/vystava
http://www.adam.cz/img/201708230011_2017-hryahlavolamy-plakat-A5-640.jpg
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23. Herní výstava HRY A HLAVOLAMY 
13. - 16. září, Novoměstská radnice, Praha 2 - Karlovo náměstí 

Podmínky vstupu pro držitele EYCA:- pro individuální návštěvníky 
platí snížené vstupné 60 Kč 
Členským spolkům sdruženým v České radě dětí a mládeže je 

při vstupu na 23. herní výstavu HRY A HLAVOLAMY konanou 13. – 16. září 2017 v Praze 
poskytována skupinová sleva: 
VŠEDNÍ DNY ODPOLEDNE středa 13. až pátek 15. září 2017Od 14 hodin je skupinové vstupné 
po předchozí registraci (viz níže) pouhých 30 Kč na osobu. Od 15 osob je možné zrealizovat 
hlavolamový workshop za cenu 20 Kč/os. Skupinou se pro tyto účely chápe minimálně 10 lidí. Z nich 
mají 2 účastníci vstup zdarma a  zbývajících minimálně 8 osob se týká snížené vstupné 30 Kč. 
SOBOTA 16. 9. 2017(celý den)- skupinou se pro tyto účely chápe nejméně 10 lidí. Z nich mají 2 
účastníci vstup zdarma a  zbývajících alespoň 8 osob se týká snížené vstupné 60 Kč. 
Svůj záměr přijít na výstavu nám, prosím, sdělte předem e-mailem na vystava@hryahlavolamy.cz 
nebo ještě lépe pomocí tohoto formuláře. 
Podrobnosti k výstavě naleznete na webové adrese www.hryahlavolamy.cz/vystava 
http://www.adam.cz/clanek-2017080061-23-herni-vystava-hry-a-hlavolamy-se-slevou.html 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hryahlavolamy.cz/vystava
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl5N9bqd9wEXobs_FnE7BzgMV6EzK2QuwA5Pd9JrdX4M5oBA/viewform
http://www.hryahlavolamy.cz/vystava
http://www.adam.cz/clanek-2017080061-23-herni-vystava-hry-a-hlavolamy-se-slevou.html
http://www.adam.cz/img/201312120502_eyca-logo-640x360.jpg
http://www.adam.cz/img/201204302314_CRDM-logo-rgb-640-360.jpg


RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 
Informační centrum pro mládež České Budějovice 

Husova třída 622/45, České Budějovice 

tel: 775 644 101, e-mail: kancelar@radambuk.cz 

 

KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ Č. 5 

 
 

24 

Informace z členských spolků 
 
M-centrum pro mladou rodinu 
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Energy Centre České Budějovice  

 
Ve stánku RADAMBUK-Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. a Informačního centra pro mládež 
České Budějovice si návštěvníci budou moci vyzkoušet slacklining, kroket, hod na cíl  a další pohybové 
aktivity. Těšíme se na Vás!!!! Děti mohou získat informace o volnočasových aktivitách, které nabízí 
v novém školním roce členské spolky RADAMBUK a vybrat si pro sebe tu nejvhodnější volnočasovou 
aktivitu.  

 

M-tes – nabídka zájmové kroužky v roce 2017-2018  
http://www.radambuk.cz/m-tes-krouzky-2017-2017/ 

http://www.radambuk.cz/m-tes-krouzky-2017-2017/
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Další informace 

 VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH DOTACÍ ZA ROK 2017 (POUZE PROGRAMY 
STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ) 

Vyúčtování dotací za rok 2017 bude možné vkládat od 1. 12. 2017 do 
elektronického informačního systému pro mládež ISPROM na 
adrese http://isprom.msmt.cz/ 
Instrukce k vyúčtování neinvestičních dotací za rok 2017: 
Instrukce k vyúčtování.docx 

K vyúčtování použijte tyto formuláře: 
Formuláře k vyúčtování dotace 2017.xlsx 
Finanční vypořádání za rok 2017_NNO.xlsx 
Závěrečná zpráva o projektu 2017.docx 
http://www.msmt.cz/mladez/vyuctovani-poskytnutych-dotaci-za-rok-2017-pouze-
programy?source=rss 
 

Spolek v roli zaměstnavatele 
http: //www.mistnikultura.cz/spolek-v-roli-zamestnavatele 
ČR: Spolek může být zaměstnavatelem, může mít zaměstnance. V roli 
zaměstnavatele má spolek stejná práva a povinnosti jako jiné právnické či fyzické 
osoby. Spolek je tedy zaměstnavatel jako každý jiný. Pracovněprávní vztahy ve 
spolku se řídí zákoníkem práce a subsidiárně i občanským zákoníkem. Zaměstnanci 

spolku mohou být i členové spolku. Zákon nezakazuje, aby spolek zaměstnával i své vlastní členy, 
pouze musí být zachován členský princip a proto je doporučováno, aby spolek nezaměstnával 
všechny své členy. Je tedy vhodné, aby ve spolku byli i členové, kteří nejsou zároveň jeho 
zaměstnanci. 
Může být člen statutárního orgánu spolku zároveň zaměstnancem tohoto spolku? 
Člen statutárního orgánu  spolku (například předseda) může být současně i zaměstnancem spolku a 
to tak, že náplň pracovní činnosti nesmí být shodná s činností, kterou člen statutárního orgánu  
spolku vykonává jako statutární orgán spolku. Pokud chce člen statutárního orgánu spolku pro spolek 
například spravovat a dotvářet web, je asi nejvhodnější uzavřít smlouvu například v režimu zákoníku 
práce dle mého názoru nejlépe DPP či DPČ. 
Činnost, která stojí mimo výkon funkce statutárního orgánu, může například člen statutárního 
orgánu  spolku pro spolek takto vykonávat i  v pracovněprávním vztahu-  na základě té DPP či DPP. 
Považuji za vhodné, aby uzavření každé  takové smlouvy mezi spolkem a členem jeho statutárního 
orgánu, kdy tento člen statutárního orgánu bude pro spolek  něco vykonávat mimo vykonávání své 
funkce a spolek mu za to bude platit, předem schválil nejvyšší orgán spolku. Předejde se tak možným 
mezi členským sporům ve spolku. 
Jiná situace by ovšem nastala, pokud by člen statutárního orgánu  spolku spolku byl spolkem 
zaměstnán třeba jako „předseda“, tedy v pracovně právním vztahu by vykonával  činnost, kterou 
vykonává jako člen statutárního orgánu spolku. Člen statutárního orgánu spolku totiž musí vykonávat 
s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, samostatně a s péčí řádného hospodáře. 
Člen statutárního orgánu je odpovědný za řádný výkon funkce do níž byl zvolen.  Statutární orgán by 

http://isprom.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/file/42606/
http://www.msmt.cz/file/42607/
http://www.msmt.cz/file/42608/
http://www.msmt.cz/file/42609/
http://www.msmt.cz/mladez/vyuctovani-poskytnutych-dotaci-za-rok-2017-pouze-programy?source=rss
http://www.msmt.cz/mladez/vyuctovani-poskytnutych-dotaci-za-rok-2017-pouze-programy?source=rss
http://www.mistnikultura.cz/spolek-v-roli-zamestnavatele
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tedy neměl vykonávat funkci v pracovněprávním vztahu. Překážkou je právě obsah pojmu závislá 
práce tak jak vyplývá z § 2 a 3 Zákoníku práce. U pracovně právních vztahů je zcela zásadní vztah 
nadřízenosti a podřízenosti, zejména pak osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele podle 
pokynů zaměstnavatele a na jeho odpovědnost.  Taková míra závislosti je pro výkon funkce člena 
statutárního orgánu spolku, zcela nevhodná. Na výkon funkce statutárního orgánu spolku, se proto 
obecně se doporučuje např. smlouva o výkonu funkce.  Statutární orgán spolku tedy nejčastěji 
předseda, též může vykonávat funkci předsedy spolku i bez smlouvy - pouze na základě volby či 
jmenování do funkce. Toto řešení je vhodné zejména tehdy, je li funkce člen statutárního orgánu  
spolku vykonávána bezplatně, bez nároku na odměnu. 
Pokud je člen statutárního orgánu spolku, spolkem za výkon svojí funkce placen, nějaká smlouva by s 
ním být uzavřena měla, a já to velmi doporučuji. V takovýchto případech je například  možné uzavřít  
se spolkem smlouvu podle § 1746 odst.2 zák. 89/2012 sb., občanského zákoníku, v platném znění a 
nazvat ji kupříkladu „Smlouva o výkonu funkce předsedy spolku XY“. Nebo smlouvu příkazního typu  
podle § 2430 a násl. 89/2012 sb., občanského zákoníku. 
Mgr. Kateřina Vítová,právní expert NIPOS 
 

Nová úprava v evidenci uchazečů o zaměstnání 
Od 29.7.2017 vstoupilo v platnost nové nařízení, kdy uchazeči vedeni na úřadu práce již nesmí mít 
žádné vedlejší příjmy z DPP (dohody o provedení práce) jako tomu bylo nyní. 
Zasílám i odkaz na docela hezký článek ve kterém se o tomto pojednává a platnost je tedy již od 
29.7.2017. 
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/nezamestnani-si-uz-neprivydelaji-na-
dohodu/r~fd64df6645fb11e7b0440025900fea04/?redirected=1501574540 
Staré DPP, které jsou již na úřadu práce evidované tak mají ještě lhůtu 3 měsíce od 29.7.2017 kdy 
tento člověk může mít DPP u Vás a mít na to příjem. Nově sepsané DPP již není tedy možné 
sepisovat, jelikož by ten člověk bych vyřazen z evidence úřadu práce. 
Nově můžete zaměstnat člověk na DPP pouze v případě, že má jiný pracovní poměr, je to student, je 
samoplátce zdravotního pojištění, důchodce. 
NELZE ZAMĚSTNAT ČLOVĚKA, KTERÝ JE VEDENÝ NA ÚŘADU PRÁCE. 
Zdroj:  

ÚČETNICTVÍ, DANĚ,  

FINANČNÍ PORADENSTVÍ 

 

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje na školní rok 
2017/2018 seznam soutěží vyhlašovaných, spoluvyhlašovaných a 
doporučených školám k účasti. V přehledu jsou soutěže rozděleny do pěti 
oblastí – předmětové soutěže, umělecké soutěže, sportovní soutěže, soutěže 
z oblasti speciálního školství a ostatní soutěže. U jednotlivých soutěží jsou 
uvedeny kategorie (obory), postupová kola, příp. termíny konání jednotlivých 
kol a místo konání ústředního kola. 

Vyhlaseni_soutezi_a_prehlidek_2017-2018.docx 

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/nezamestnani-si-uz-neprivydelaji-na-dohodu/r~fd64df6645fb11e7b0440025900fea04/?redirected=1501574540
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/nezamestnani-si-uz-neprivydelaji-na-dohodu/r~fd64df6645fb11e7b0440025900fea04/?redirected=1501574540
http://www.msmt.cz/file/43082/
http://www.prodimo.cz/


RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 
Informační centrum pro mládež České Budějovice 

Husova třída 622/45, České Budějovice 

tel: 775 644 101, e-mail: kancelar@radambuk.cz 

 

KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ Č. 5 

 
 

28 

Dětský čin roku 2017: Ještě do 30. září hledáme nové dětské hrdiny! 
Ještě měsíc a týden mají dětští hrdinové na to, aby napsali příběh o 
svém dobrém skutku nebo o skutku svých kamarádů a přihlásili jej 
do projektu Dětský čin roku 2017. 
Přihlášku mohou odevzdat mimo jiné i ve stánku Dětského činu roku, 

který je již tradičně přítomen na partnerských akcích uvedených níže. Důležité je 
nepropásnout uzávěrku, která je 30. září 2017. 
Způsobů, jak se do projektu přihlásit, je několik. Pravdivé příběhy o vlastním dobrém skutku 
nebo o skutku svého kamaráda či kamarádů lze posílat buď poštou na adresu P. O. Box 96, 
170 04, Praha 74, elektronicky prostřednictvím webových stránek www.detskycinroku.cz 
nebo osobně odevzdat na stánku Dětského činu roku. 
Do uzávěrky jej najdete ještě na čtyřech akcích, jejichž konání zjistíte na konci článku 
zde:http://www.detskycinroku.cz/tiskove-zpravy/detsky-cin-roku-hleda-hrdiny-na-jedenacti-
akcich-v-cr-80 
Více o podmínkách soutěže:www.detskycinroku.cz 
 

PRIORITY DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2018 
MŠMT vyhlašuje v rámci „Programů státní podpory práce s dětmi a 
mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017 - 2020“ 
následující priority pro rok 2018 

 podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které 
budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti 

pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.  
 podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit, 

zejména zapojování dětí z dětských domovů  
 podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže 

o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru  
 podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit 

 http://www.msmt.cz/mladez/priority-dotacnich-programu-pro-rok-2018?source=rss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.detskycinroku.cz/tiskove-zpravy/detsky-cin-roku-hleda-hrdiny-na-jedenacti-akcich-v-cr-80
http://www.detskycinroku.cz/tiskove-zpravy/detsky-cin-roku-hleda-hrdiny-na-jedenacti-akcich-v-cr-80
http://www.detskycinroku.cz/
http://www.msmt.cz/mladez/priority-dotacnich-programu-pro-rok-2018?source=rss
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Klapíkova inspirace 

Tvoření pro děti - Kytice ve tvaru vějíře 

Potřebujeme: barevné papíry, lepidlo, fixy nebo pastelky, nůžky 
Zelený list papíru poskládáme na výšku do „harmoniky“. Uprostřed přehneme a obě poloviny k sobě 
přilepíme. Z ostatních barevných papírů si vystřihneme květy. Můžeme si zvolit jeden druh květiny, 
jednu barvu, více druhů květin i více barev – vše je jen na naší fantazii. Květinami polepíme vějíř. V 
jeho spodní části můžeme udělat malý otvor, kterým provlékneme provázek. Na něj upevníme papír s 
přáníčkem nebo jen jménem dítěte či otiskem prstíku. 
Zdroj: http://zena-in.cz/clanek/den-matek-tvorime-darky-s-malymi-detmi-i  

 

 

 

 

 

 

 

 

Léto, léto 

Potřebujeme: čtvrtku, lepidlo, pastelky, fixy, nůžky 
Na čtvrtku dítě namaluje podle své fantazie letní louku s květy. Celý obrázek slepíme do tvaru válce. 
Na další papír namalujeme sluníčko. Vystříhneme sluníčko a nalepíme nahoru na válec. 
Zdroj: https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/obrazky-omalovanky-299/leto-leto-4130 

 

 

 

 

 

 

http://zena-in.cz/clanek/den-matek-tvorime-darky-s-malymi-detmi-i
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/obrazky-omalovanky-299/leto-leto-4130


RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 
Informační centrum pro mládež České Budějovice 

Husova třída 622/45, České Budějovice 

tel: 775 644 101, e-mail: kancelar@radambuk.cz 

 

KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ Č. 5 

 
 

30 

Inspirace hry:  
Krvavé koleno (Krvavý dědek) 
Název této hry zní asi poněkud drasticky, jedná se ale o jednu z dalších obměn klasické honičky. My ji 
jako malí hrávali docela často a s velkým úspěchem. Zjistili jsme, že i v jiných koutech republiky byla 
dost oblíbená a pro ty z vás, kteří si ji moc nepamatujete a chcete ji naučit své děti, máme návod, jak 

hrát.  
Vyberte jednoho hráče, který bude představovat Krvavé koleno a 
sedne si přibližně deset metrů od ostatních dětí. Krvavé koleno se 
domluví s některým z hráčů, v kolik hodin začne další děti chytat, 
např. v pět hodin. Hráči se chytí za ruce a začnou odříkávat: "První 
hodina odbila, lampa ještě svítila. Druhá hodina odbila, lampa 
ještě svítila... " - tak pokračují až do hodiny páté. V tu chvíli hráč, 
který je domluvený s Kolenem na tuto hodinu, zavolá: "Lampa 
zhasla!" a Koleno začíná děti chytat. Koho chytí, vystřídá se s ním 

a hra pokračuje znovu. Někde se hra na místo Krvavé koleno jmenuje Krvavý dědek. 
Zdroj: http://www.zlobidlo.cz/hry/krvave-koleno  

Cukr, káva, limonáda... 
Cukr, káva, limonáda... je hra, která nevyžaduje žádné speciální pomůcky. Je vhodná spíše do přírody 
než domů, ale záleží taky na počtu lidí a na tom, jak divoké máte děti. I dospělí se můžou samozřejmě 
zapojit, čím víc lidí, tím větší legrace. 
Zvolte jedno dítě, které bude vyvolávat ono známé - Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum. Ostatní 
hráče postavte na druhou stranu např. hřiště. Vyvolávač si k ostatním stoupne zády a hlasitě volá 
říkadlo. Hráči se mezitím snaží přesunout na protější stranu tam, kde stojí vyvolávač. Ale pozor - až 
vyvolávač domluví, ihned se otáčí a ostatní hráči se v tu chvíli nesmí ani pohnout, jinak je vyvolávač 
vrací na startovní čáru. Vyhrává ten, který se dostane jako první k vyvolávači. Vítěz ho za odměnu 
může vystřídat a hra může pokračovat. 
Zdroj: http://www.zlobidlo.cz/hry/cukr-kava-limonada-caj-rum-bum 

ještě dnes. 
Dobrodružné hry a cvičení v přírodě 
http://www.adam.cz/clanek-2017070073-dobrodruzne-hry-a-cviceni-v-prirode.html 

Kniha obsahuje téměř 200 námětů na nejrůznější typy her 
a představuje tak všestranný program pro pobyt v přírodě. 
 
Pravidla her jsou podrobná a dobře pochopitelná, hry mají 
obvykle několik obměn pro mladší a starší hráče nebo na ztížení 
pravidel pro zkušenější hráče. Příručku určitě využijete nejen 
na tábory a prázdninové pobyty. 
Tradiční zásobu her učitelů a vedoucích obohatí kniha nejen 

o náměty na hry, ale především o nový způsob motivace hráčů a hodnocení her. 
Přínosem je také důraz na spolupráci, vzájemný kontakt, důvěru a řešení problémů. 
Úvodní část pojednává o významu hry a dobrodružství ve výchově a při rozvoji osobnosti 
a vzájemných vztahů ve skupině. Seznamuje také s novými trendy, vysvětluje základní pravidla 
pro přípravu a vedení her i zásady bezpečnosti. 

http://www.zlobidlo.cz/hry/krvave-koleno
http://www.zlobidlo.cz/hry/cukr-kava-limonada-caj-rum-bum
http://www.adam.cz/clanek-2017070073-dobrodruzne-hry-a-cviceni-v-prirode.html
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Hlavní část knihy tvoří hry, které představují všestranný program pro pobyt v přírodě, mnohé z nich 
však lze hrát i v místnosti. Hry seznamovací, kontaktní, soutěživé, rozvíjející vzájemnou důvěru, 
orientované na řešení problémů, ekohry, dramatizace zážitků a závěrečné ceremoniály pomáhají 
z pobytu v přírodě vytěžit přínosné a nezapomenutelné zážitky. 
Více než třísetstránkovou knihu Jana Neumana s veselými ilustracemi Petra Ďoubalíka vydalo 
nakladatelství Portál v roce 2014. Kniha je dosud k dostání, tč. za 287 Kč. 
 

GEOLOKAČNÍ odné pro zvídavé děti a hravé dospělé.  

 

 

 

 

Stáhněte si aplikaci ještě  

Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 

 


