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Červen 2017 

Milí přátelé,  

právě se k Vám dostalo 6. 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  

Závěrečná zpráva BAMBIFEST 2017 v Českých 
Budějovicích 

http://www.radambuk.cz/zaverecna-zprava-bambifest-19-20-
5-2017-ceske-budejovice/ 

RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. připravil tradičně na termín 19. - 20. 
května 2017 akci pro děti a mládež - BAMBIFEST 2017. V krajském městě České Budějovice je tato 

přehlídka již neodmyslitelně 
tradičním projektem, který přispívá 
k rozšiřování povědomí veřejnosti o 
aktivitách dětí a mládeže ve volném 
čase. Díky akci mají každoročně 
tisíce dětí možnost vybrat si tu 
nejlepší volnočasovou aktivitu. 
Akce se tradičně konala v areálu u 

Sportovní haly v Českých Budějovicích, kde bylo postaveno pódium se zastřešeným hledištěm 
a lavičkami. Toto pódium sloužilo pro jednotlivá kulturní vystoupení a zároveň tvořilo přirozené 
centrum dění. Akci v pátek slavnostně zahájili pozvaní hosté z Jihočeského kraje – náměstek 

hejtmanky Mgr. Zdeněk Dvořák a vedoucí oddělení 
mládeže Mgr. Miroslav Hrdina.  
Po celé dva dny se na pódiu střídala hudební, 
pěvecká, divadelní a taneční vystoupení dětí ze 
spolků dětí a mládeže, domů dětí a mládeže, 
základních a uměleckých škol. Pro malé návštěvníky 
bylo připraveno také několik divadelní představení 
- Divadélko KOS pohádka Jak se Janek neuměl 
rozhodnout, klaun Hugo - pohádková show - 
Vyprávíme pohádku popředu a pozpátku, Téměř 
divadelní společnost pohádka Zlatá husa a Modrý  
 

 

mailto:kancelar@radambuk.cz
http://www.radambuk.cz/zaverecna-zprava-bambifest-19-20-5-2017-ceske-budejovice/
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V pátek RADAMBUK pozval širokou veřejnost na koncert zpěváka Pavla Callty s kapelou. kahanec a 
Divadelní soubor J.K.Tyl pohádka O líných strašidlech.Českobudějovickému publiku se představil 
v sobotu s kytarou zpěvák a vítěz soutěže Talent Jihočeského kraje za rok 2016 Matyáš Cahák a 
folková zpěvačka Kristína Nídlová. 
Srdce potěšily a diváky roztančily kapely KONÍČEK a COUNTRY REBELS CB. V sobotu předal na pódiu 
předseda RADAMBUK Ing. Peter Padúch ocenění Březový lístek dobrovolníkům, kteří pracují ve svém 
volném čase s dětmi a mládeží. Za to jim patří velký obdiv a dík. 

Pro děti byla připravena bohatá nabídka aktivit 
ve stáncích - přehlídka možností pro volný čas, 
nabídky letních táborů, ukázky tábornických 
dovedností, nízké lanové aktivity, prezentace 
Městské policie Č.B., Hasičského záchranného 
sboru Jihočeského kraje, BESIPu a Jihočeské 
záchranné brigády kynologů, indiánské teepee, 
střelba z luku, slacklining, výroba placek – 
buttonů, lezecká stěna, maskot čáp Klapík, 
skákací hrady, kurzy angličtiny pro děti,  ukázky 
karate, opičí dráhy pro nejmenší, ukázky 
zážitkové akce s pejsky, chemické a fyzikální 

pokusy, elektrokoloběžky, segway, elektromobil, zkouška hmatu, zkouška čichu, zkouška paměti, 
poznávání stop, stavba mraveniště, rýžování a vrtání pravěkou vrtačkou, poznávací hry se koňskou 
tématikou, workshop pro děti s tematickým zaměřením „Boj proti plýtvání potravin a jejich správné 
skladování“, venkovní verze hry lasertag, po celém areálu akce si mohly děti vyzkoušet hru a svou 
přesnost při střelbě z laserové zbraně na cíl a spousta dalších her a soutěží…… Účastníci si prověřili 
své znalosti týkající se obrany proti šikaně nebo kyberšikaně, zjistili, zda ví, jak se v takových situacích 
zachovat. 
Čáp Klapík (maskot RADAMBUK) zavedl děti do světa lesního dobrodružství. U jednotlivých organizací 
ve stáncích děti získávaly razítka do startovní karty, po splnění úkolů si vyzvedly v Infobodu malou 
odměnu. Vyplněné startovní kartičky postupovaly do losování o ceny, které probíhalo v liché hodiny 
na pódiu akce. Ceny do losování věnovali Jihočeský kraj, energetická společnost E.ON, Hopsárium, 
IGY centrum a Decathlon. 
Dále se děti zapojily do soutěže Lesní dobrodružství, kde měly za úkol vyluštit tajenku a poznat 
zajímavosti o lesních zvířatech a rostlinách z lesního společenství. Odměnou jim byl button s motivem 
lesních zvířátek, který si vybarvily. V Infobodu si mohly děti vyzvednout pouzdro a u stánků, kde 
sbíraly razítka, mohly také za splnění úkolů získat jednotlivé kartičky pexesa lesních živočichů a 
rostlin. 
V Infobodu mohli návštěvníci odevzdat nepoužívané dioptrické brýle a zapojit se s RADAMBUKem 
do Sbírky brýlí pro Afriku. Informační centrum pro mládež České Budějovice (ICM Č.B.) postavilo v 
centru akce indiánské teepee a připravilo několik soutěží pro děti, mezi nimiž nechyběla střelba z 
luku, poznávání stop zvířat, chytání ryb, slacklining, indiánské znaky, výroba buttonů a indiánské 
puzzle. Na pódiu byli v pátek odměněni věcnými cenami vítězové Komiksové a výtvarné soutěže 
Jeden svět pro všechny, kterou ICM Č.B. vyhlásilo v dubnu 2017. BAMBIFEST navštívili zahraniční 
partneři RADAMBUK z Dětské organizace FÉNIX ze Slovenska, kteří se do akce aktivně zapojili a 
připravili soutěže pro děti. 
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Záštity přijali v letošním roce Ing. Jiří Svoboda - primátor Statutárního města České Budějovice a Mgr. 
Petr Podhola – náměstek primátora pro školství a sociální věci. Akci v regionu podporovali Městská 
policie České Budějovice, Jihočeská záchranná brigáda kynologů, BESIP – Ministerstva obrany a 
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje.  
 
PROGRAM VE STÁNCÍCH připravili 

1. 1. Informační centrum pro mládež České Budějovice 
2. Pionýr z.s.- Jihočeská krajská organizace Pionýra 
3. Turistický oddíl Ježci z.s. 
4. Laser Tag a Úniková hra Caseroom České Budějovice 
5. M-Centrum pro mladou rodinu, z.s. 
6. Salesiánské středisko - DDM Č.B. 
7. M- tes z.s. 
8. KONÍČEK , o.p.s 
9. Jazykové centrum Let's flow , z.s. 
10. Spolek Děti Řepice 
11. Energy Centre České Budějovice, z.s. 
12. Semenec, o.p.s. 
13. VĚDA NÁS BAVÍ, o.p.s. 
14. THEIA - krizové centrum o.p.s. 
15. Baby club Šikulka,z.s. 
16. Jazyková škola Radost - Evropské centrum jazykových zkoušek 
17. Městská Policie České Budějovice 
18. Potravinová banka Jihočeského kraje z.s. 
19. Jihočeská  záchranná brigáda kynologů 
20. E.ON ČR s.r.o. 
21. 21. ČR -Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 
22. Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s. 
23. TVOR z.s 
24. TJ Karate České Budějovice a Sportovní přípravka 
25. 29. Pávkovský spolek Tábor 
26. 1. středisko Zálesák 
27. Dětská organizace Fénix ze Slovenska 
28. Československá obec legionářská, z.s. 
29. DECATHLON 
30. BESIP 
31. LEZETO – mobilní horolezecká stěna 
32.Tělovýchovná škola a půjčovna lodí Vydra 

33. NEXT REALITY 
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PROGRAM na pódiu připravili 
Disco dance - M-tes    Street dance - M-tes    
Jitřenka ml. – Čestice    Šamanky - ZŠ Malonty   
Sforzato a Fortissimo – Čestice   Grünwalďáčci ZŠ Grünwaldova 
Jitřenka st. – Čestice    Slavíčci z Hluboké - ZŠ Hluboká   
Orientální tanečnice DDM Č.K.    Gymnastika DDM Týn n/Vlt.  
Kopretina DDM Týn n/Vlt.   Sunny dance DDM Týn n/Vlt. 
Gymnastika přípravka DDM Týn n/Vlt  Cvičení holek a kluků DDM Týn  
Dancing aerobik ml. DDM Týn n/Vlt.  Dancing aerobik st. DDM Týn  
Mažoretky - DDM Č.K.    Pomněnky - DDM Č.K.  
Dogdancing – Tereza Dědková a pes Tobík  Danceline Slůňata    
Danceline Žabky     Danceline Lvíčata    
Danceline Žížalky    Bad Girls - DDM Č.B 
Aerobik - MC Máj    Danceline Berušky    
Danceline Myšky     Babycentrum Šikulka – Pinguínci   
Babycentrum Šikulka - Orientální tanečnice  Šarm  
MTV dance M-tes    Danceline Koťata    
Danceline Hroši     DS Šramotíček Pionýr JčKOP 
Pavel Callta s kapelou    Kristína Nídlová     
Matyáš Cahák     Kapela Koníček     
Country REBELS CB 

 
BAMBIFEST po oba dva dny provázelo v letošním 
roce krásné počasí a přátelská atmosféra. Akci 
navštívilo přes 2 900 návštěvníků. Program ve 
stáních připravilo 198 organizátorů z 33 
organizací, na pódiu akce vystoupilo 546 
účinkujících, kteří představili 53 pěveckých, 
hudebních, recitačních nebo tanečních 
vystoupení 
RADAMBUK děkuje všem organizátorům za 
pečlivou přípravu akce. Patří jim velký dík za to, že 
věnují svůj volný čas práci s dětmi a mládeží. 
Organizátorům ve stáncích patří dík za jejich 
připravené soutěžní disciplíny a zábavný program 

pro děti, všem účinkujícím za jejich krásná vystoupení, které pobavily a mnohdy i roztančily diváky u 
pódia a velký díky patří všem sponzorům a donátorům, bez jejichž pomoci bychom akci nemohli 
zrealizovat.  Naším společným cílem bylo připravit pro děti a mládež  zábavný a poučný program, 
nabídnout jim aktivity pro volný čas a široké veřejnosti ukázat, co pro děti děláme. Důkazem našeho 
společného úspěchu byl dětský smích, který jsme slyšeli  a úsměvy, které jsme na akci u dětí viděli. 
Těšíme se se všemi na další setkání ve světě her, zábavy a dobré nálady na BAMBIFESTu v květnu 
2018. 

 
BAMBIFEST 2017 videa na Youtube 
http://www.radambuk.cz/bambifest-2017-videa-youtube/ 
 

http://www.radambuk.cz/bambifest-2017-videa-youtube/
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Vybíráte dětský tábor? Pomůže Vám web www.jihocesketabory.cz. 
RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. nabízí 
prostřednictvím webu www.jihocesketabory.cz rodičům a dětem v 
Jihočeském kraji nabídku letních táborů, táborových základen a  tábořišť. 
Na webu najdou zájemci tábory nejen členských spolků RADAMBUK-Rady 

dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s., ale i dalších pořadatelů. 
Nabídka táborů je neuvěřitelně široká. Můžete vybírat z táborů v budovách, 
stanových, putovních, příměstských, týdenních, dvoutýdenních, 
třítýdenních, program je rozmanitý, organizátorů je také velké 
množství. Nabízíme možnost rodičům vybrat pro své dítě ten nejvhodnější 
tábor. 
Organizátoři táborů, majitelé nebo provozovatelé táborových základen či 
tábořišť mohou registrovat své nabídky zdarma na dobu neomezenou, 
sami si mohou své údaje aktualizovat. 
Jak vybrat ten správný tábor? Jaké vybavení dát dětem na 
tábor? Odpovědi na tyto otázky a spoustu dalších praktických informací 
najdou rodiče v záložce Ke stažení. Provozovatelé táborů zde najdou 

praktické informace k pořádání táborů a právní předpisy týkající se zotavovacích akcí pro děti a 
mládež. 
 

Navštivte RADAMBUK na Letišti v Plané. Přijďte s námi oslavit 80 let Letiště 
České Budějovice. 
Na co se můžete těšit? Indiánské teepee, tvoření a soutěže s indiánskou tématikou, výroba čelenek, 
malování na obličej, střelba z luku, druhy ohňů, poznávání stop zvířat, indiánské znaky. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

http://www.jihocesketabory.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. 6 
 
 

6 

Z realizace projektů Mládež kraji – kraj Jihočeský 2017 

Projekt Avon pochod proti rakovině 
prsu 24.6.2017 České Budějovice 
 

Přidejte se k nám!!!! 

 

 

 

 

 

 

Projekt Děti dětem 27.5.2017 Řepice 
V sobotu 27.5.2017 jsme zorganizovali zábavný den pro děti v obci Řepice (Strakonice). Objednali 
jsme horolezeckou stěnu, lukostřelbu, laserovou střelnici, výrobu buttonů, na hřišti jsme postavili 
skákací hrad, pískování obrázků a v 15 hodin vystoupil kouzelník. Děti si prošly soutěžní disciplíny a 
spolu s rodiči a prarodiči strávily příjemné odpoledne plné zábavy v obci Řepice.  
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Projekt Koncert Pavel Callta 19.5.2017 České Budějovice 
V pátek 19.5.2017 jsme zorganizovali pro veřejnost v Českých Budějovicích u Sportovní haly  koncert 
zpěváka Pavla Callty s kapelou. Na koncert byl vstup zdarma, po jeho ukončení, následovala 
podpisová akce a focení dětí se zpěvákem. Koncert navštívilo 700 návštěvníků a organizovalo ho 10 
dobrovolníků.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vystoupení dětských souborů a koncert Sebastiana 27.5.2017 Řepice 
V sobotu 27.5.2017 jsme uspořádali v obci Řepice kulturní odpoledne pro rodiny s dětmi. Po 
zahajovacím krátkém divadelním vystoupení  v podání dětí z Řepice pokračoval soubor Tlaminy a 
následně sbor ze ZŠ Dukelská ve Strakonicích. Před vystoupením zpěváka Sebastiana zahrála dětská 
skupina Ádh Mor ze ZUŠ Strakonice. Vrcholem programu byl koncert zpěváka Sebastiana s kapelou a 
autogramiáda. Akce se i díky dobrému počasí vydařila a navštívilo jí asi 380 lidí. 
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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 
 

5.-8.5.2017 - Zážitkový kurz Táborová akademie – jaro 2017 
O prodlouženém květnovém víkendu 5.-8.5.2017 pořádal RADAMBUK- Rada dětí a mládeže 
Jihočeského kraje ve spolupráci s lektory Salesiánského střediska - DDM Č.B. Zážitkový kurz Táborová 
akademie - jaro 2017. Kurzu se zúčastnilo 18 pracovníků s dětmi a mládeží z členských spolků 
RADAMBUK. Účastníci si na táborové základně Tampír v Hranicích u Nových Hradů vyzkoušeli hry  a 
aktivity zážitkové pedagogiky a načerpali nové inspirace do svých spolků.  

 
13. 5. 2017 - Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí 
V sobotu 13.5.2017 4 účastníci z členských spolků RADAMBUK absolvovali úspěšně Opakovací kurz 
Zdravotník zotavovacích akcí, který pro Radu dětí a mládeže Jihočeského kraje připravila PRESA s.r.o., 
která se dlouhodobě zabývá vzdělávacími aktivitami. Účastníci si procvičili znalosti a dovednosti  1. 
pomoci  a získali nové informace o legislativních změnách ve vyhláškách, kterými se činnost 
zdravotníka na táborech řídí. 

 

Instruktor vodní turistiky 18.-21.5.2017 
Kurzu instruktor vodní turistiky, který pořádalo 
Vzdělávací středisko BP SPORT v termínu 18.-21.5.2017 se z Rady dětí a 
mládeže Jihočeského kraje  zúčastnili 2  vedoucí, kteří zakončili kurz 
úspěšně a získali osvědčení s akreditací MŠMT. 
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Instruktor vodní turistiky 15.-18.6.2017 – ještě se můžete přihlásit!!! 

Místo konání: Vltava 
Cena kurzu:  členské spolky RADAMBUK  2 150 Kč  

ostatní účastníci   2 700 Kč 
(cena zahrnuje ubytování v kempu, účastnický poplatek a zapůjčení lodí, vest, pádel a sudů).   

V kurzu pro instruktory vodní turistiky poskytneme 
účastníkům mnoho možností k získání kvalitních znalostí a 
dovedností k vedení vodáckých kurzů. Kurzy instruktora vodní 
turistiky probíhají jako školení o prodlouženém víkendu a 
jsou pro ně vybírány různé terény od snadno sjízdných po 
náročné. 
Výstup z kurzu: 
Po úspěšném absolvování účastníci obdrží licenci: Instruktor 
vodní turistiky (platnost licence je časově neomezená). 

Získané osvědčení lze využít pro komerční, školská a zájmová zařízení. Vzdělávací středisko Mgr. 
Lukáš Binter - BP SPORT je držitelem akreditace MŠMT. S licencí Instruktor vodní turistiky lze 
vyučovat po dovršení 18 let a využití ve věku 15 – 17 let podléhá zvláštním pravidlům.  
Výuka vodní turistiky je speciálním oborem v tomto sportu, kde samostatná výkonnost jezdce není 
na prvním místě. Budoucí instruktor musí znát techniku vodního sportu, metodu výuky a didaktiku 
(to vše se naučí na kurzu). Kurz si klade za cíl naučit účastníky vyučovat kanoistiku, kajak, rafting. 
Z hlediska výkonnosti v jízdě na vodních plavidlech, musí být zdatný do té míry, aby byl schopen svým 
budoucím žákům ukázat určité manévry na klidnější vodě. Předvést je musí pomalu a v nízké 
rychlosti, tak aby je žáci z hlediska techniky co nejlépe pochopili. To znamená, že instruktor vodní 
turistiky nemusí být jezdcem, který zvládá velmi náročné vodní terény. 
Obsah kurzu 
Výstroj a výzbroj (typy lodí a pádel, údržba), historie a vývoj, disciplíny, bezpečnost, jihočeské řeky 
a orientace v kilometráži vodních toků. Praktická část- praktická výuka vodáckých disciplín probíhá 
na klidné vodě, na jezech a dalších vodních terénech. Pro náročné také na vodním kanále. 
Přihlášky na webu: http://www.radambuk.cz/akce/15-18-6-2017-instruktor-vodni-turistiky/ 

 
Vzdělávací sportovní kurzy BP Sport 
Vzdělávacího střediska BP Sport pořádá vzdělávací kurzy: 
Kurz pro instruktory aerobiku 
Kurz pro instruktory indoor cyklistiky 
Kurz pro instruktory plavání 
Kurz pro instruktory fitcentra 
Kurz pro instruktory Pilates 
Kurz pro instruktory powerjógy 
Kurz pro instruktory lezení na umělých stěnách 
Kurz pro instruktory cykloturistiky 
Kurz pro instruktory in-line bruslení 

 

http://www.radambuk.cz/akce/15-18-6-2017-instruktor-vodni-turistiky/
http://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-aerobiku/
http://www.kurz-instruktor.cz/kurz-indoor-cyklistiky-instruktor-0/
http://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-plavani/
http://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-fitness-centra/
http://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-pilates/
http://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-powerjogy/
http://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-lezeni-na-umele-stene/
http://www.kurz-instruktor.cz/kurz-instruktora-cykloturistiky-a-cyklistiky/
http://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-inline-brusleni/
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Zájemci o některý z kurzů kontaktujte nás na e-mailu kancelar@radambuk.cz, domluvíme Vám slevu 
na účastnickém poplatku pro členy RADAMBUK, které nám v rámci spolupráce BP Sport poskytuje, 
na kurz Vás přihlásíme. 

 

Doškolovací kurz Instruktor lanových aktivit 25.6.2017 RADAMBUK 
Pro Instruktory lanových aktivit I. a II. třídy jsme připravili doškolovací kurz – obnovení licence.  
Termín: neděle 25.6.2017 10-17 hodin 
Místo konání: Středisko Vávrovka, Újezdec u K. Řečice čp. 28  
GPS: N49 11.30  E14 46.48 Mapu a popis cesty naleznete na http://www.outdoor-echo.cz/vavrovka-

lanovy-park/mapa.php. Autem se od silnice č. 147 dostanete až 
ke středisku, parkování v místě je samozřejmě možné. 
Cena 
Cenu Vám zašleme dle počtu přihlášených účastníků 1500 – 
2500 Kč. 
Vybavení 
Pracovní oblečení a boty, které je možné ušpinit, vhodné i do 
špatného počasí (pracuje se za každého počasí – pláštěnka se 
také může hodit). Pracovní rukavice (kdo chce). Pro případ 
naopak velmi dobrého počasí opalovací krém a sluneční brýle. 

Není potřeba vlastního vybavení (sedák, přilba, lana, karabiny…), ale chcete-li pracovat s vlastním 
materiálem, tak si jej klidně přivezte.  
Přihlášky na webu http://www.radambuk.cz/akce/doskolovaci-kurz-instruktor-lanovych-aktivit-i-a-ii-
tridy/. Do poznámky přihlášky uveďte, zda chcete obnovit licenci stavby vysokých, nízkých nebo 
obou typů lanových překážek. 

 

27.9.-1.10.2017 - Táborová akademie – podzim 2017- přihlašování spuštěno! 
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). 

mailto:kancelar@radambuk.cz
http://www.outdoor-echo.cz/vavrovka-lanovy-park/mapa.php
http://www.outdoor-echo.cz/vavrovka-lanovy-park/mapa.php
http://www.radambuk.cz/akce/doskolovaci-kurz-instruktor-lanovych-aktivit-i-a-ii-tridy/
http://www.radambuk.cz/akce/doskolovaci-kurz-instruktor-lanovych-aktivit-i-a-ii-tridy/
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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 

 

Divadelní hra Etikette 
Být v divadle, sedět u prostřeného stolu, ochutnávat připravené speciality, učit se základy etikety 
a skládání ubrousků. To vše nabídl divadelní soubor A BASTA! DeKA Plzeň pod taktovkou Čojč 
kumpanie ve svém představení Etikette, které 
se konalo ve spolupráci s ICM České Budějovice 
v neděli 14. 5. 2017 v Divadle U Kapličky. Vážná 
komedie o tom, že není etiketa jako etiketa, 
se odehrávala v jazyce čojč. Čojč je česko-německý 
jazyk, kterému rozumí česky i německy mluvící diváci, 
a to díky míchání obou jazyků, dvojjazyčným dialogům 
a kreativním formám projevu v průběhu představení. 

 
 
 
 
 
Komiksová soutěž Jeden svět pro všechny 
ICM České Budějovice vyhlásilo v dubnu výtvarnou komiksovou soutěž na téma Jeden svět 
pro všechny. Do soutěže se zapojily děti ze Základní školy Bezdrevská, Základní umělecké školy 
B. Jeremiáše a Základní školy pro sluchově postižené. Vzhledem k blízkému věku všech účastníků byly 
příspěvky zařazeny do jedné kategorie. Hodnotilo se nejen samotné výtvarné ztvárnění, 
ale především nápad vztahující se k zadanému soutěžnímu tématu. Slavnostní vyhlášení vítězů 
a předání cen od sponzorů proběhlo 19. května 2017 na akci BAMBIFEST. Děti byly odměněni cenami 
od evropské informační sítě Eurodesk, energetické společnosti E.ON, IGY centra a Decathlonu. 
 Vystavené obrázky a komiksy si můžete prohlédnout 
během celého měsíce června ve vstupních prostorech 
Divadla U Kapličky. Děkujeme všem zúčastněným 
dětem, rodičům i pedagogům a budeme se těšit 
na příští ročník. 
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ICM Č. B. na BAMBIFESTu 
Informační centrum pro mládež České Budějovice se zúčastnilo jako 
jedna z 33 organizací tradiční jihočeské akce pro děti a mládež 
BAMBIFESTu. BAMBIFEST 2017 navštívilo přes 2900 návštěvníků, 
kterým ICM Č. B. prezentovalo v hlavním stanu svoji činnost, 
představilo fungování Informační sítě pro mládež a evropskou 
informační síť Eurodesk. Učitelé a další pracovníci si pro své dětské 
a mládežnické kolektivy odnášeli hru Hodnota Evropy, která je 
zábavnou formou seznámí s hodnotami nezbytnými pro fungování 
evropské společnosti. Všichni malí návštěvníci se u našeho stánku 
mohli těšit na návštěvu pravého indiánského teepee, střelbu z luku, 
slacklining, chytání ryb, skládání pexesa, poznávání stop zvířat 
a indiánských znaků. Děti si ze dne plného zábavy odnášeli 
zasloužené odměny a placky, které si u nás mohly vyrobit. 

 

 
Nedostal/a ses na VŠ? Pořád to ještě můžeš zkusit! 
Pokud Ti nevyšly přijímačky na výšku, nesmutni. Je celá řada vysokých škol, do jejichž studia se stále 
ještě můžeš přihlásit. Níže najdeš jejich seznam, který pravidelně aktualizuje na svém 
webu http://www.vysokeskoly.com/ společnost AMOS – KamPoMaturite.cz. Na tomto jejich odkazu 
najdeš termíny rozdělené dokonce podle jednotlivých škol. 
Většina škol sice přijímá přihlášky ke studiu do konce února, ale existuje i pár veřejných škol, které 
vyhlašují pozdější uzavírky přihlášek. Navíc existují i soukromé VŠ, které přijímají přihlášky 
většinou až v září. Místo studia na výšce můžeš vyzkoušet také vyšší odborné školy, která bývaji 
praktičtěji zaměřené než univerzity. A v neposlední řadě můžeš zkusit pomaturitní studium 
na jazykové škole. Zdokonalíš si tak cizí jazyk a navíc ti zůstane status studenta. V případě VOŠ 
i pomaturitního studia bývají přihlášky přijímány často až do září. 
http://www.nicm.cz/nedostala-ses-na-vs-porad-jeste-muzes-zkusit 
 
 

Bezpečně v síti – výstup z tiskové konference 
Společná tisková konference zástupců sekce bezpečného internetu O2 (Marie Mališková a Tomáš 
Minka) a projektu E-bezpečí (kpt. Bc. Pavel Schweiner), jež se konala 10. května 2017, přinesla 
zajímavé informace. 
Téma internetové a technologické bezpečnosti funguje na stejném principu jako hrnečku vař. 
Po vyřešení jedné otázky se objeví nový, mnohem vtíravější a naléhavější problém. Například “modrá 
velryba”. Dnes už snad každý ví, že jde o nebezpečný hoax, poplašnou zprávu, na jejímž začátku stála 
marketingová strategie. Dětem je to však třeba stále připomínat, zvláště v situaci, kdy se některé 
pokouší systém sebepoškozování napodobit. S osvětou pomáhá projekt E-bezpečí. Společně 
s odborníky na internetovou bezpečnost společnosti O2 na tiskové konferenci představili výsledky 
výzkumu, provedeného v květnu 2017. Více než 65 % respondentů si myslí, že hrozba “modrá 
velryba” skutečně existuje. 

http://www.vysokeskoly.com/
http://www.vysokeskoly.com/data/USR_052_DEFAULT/ktere_vs_jeste_prijimaji_prihlasky_26_5_2017.pdf
http://www.nicm.cz/nedostala-ses-na-vs-porad-jeste-muzes-zkusit
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Co se týká internetové bezpečnosti obecně, jsou data také zajímavá. Z policejních statistik je jasné, že 
se kybernetická kriminalita za posledních pět let ztrojnásobila. Přizpůsobili uživatelé své chování? 
Mezi dotázanými skládá hesla ke svým účtů z podstatného jména a čísel téměř 70 %. Ale už jen 30 % 
si heslo pravidelně mění. Víte, že šestimístné heslo dokáže schopný program odkrýt v řádů minut, 
desetimístné až za roky? Záleží i na skladbě hesla. Neměla by se v něm objevit žádná smysluplná 
slova, jen kombinace písmen s číslicemi a speciálními znaky (např. ?-@). 
 
Důležité body, jež vyplynuly z průzkumu, a nad kterými by se měl zamyslet každý aktivní uživatel 
internetu, jsou následující: 
1. Navštěvujte pouze známé stránky. Všímejte si adresních řádků. Útočníci mohou webové stránky 
přesměrovat na své a ukrást tak důležité informace nebo nainstalovat malware. 
2. Stahujte jen to, co znáte a z ověřených zdrojů. Pro jistotu nechte složku před otevřením skenovat 
bezpečnostním programem. 
3. Svá hesla si dobře promýšlejte a chraňte. Můžete použít tzv. generátory hesel a trezory hesel 
(stačí znát jedno silné heslo, ostatní máte uložena “v trezoru”). Zkontrolovat sílu hesla 
lze zde (funguje i offline). 
4. Neotvírejte e-maily od neznámých adresátů nebo zprávy s podezřelým názvem. Nestahujte jejich 
přílohy. Nespouštějte pochybné programy a aplikace. 
5. Nad obsahem a důvěryhodností sdělení přemýšlejte. Nesdílejte citlivé údaje jen proto, že vám 
někdo napsal e-mail. Banky a instituce nikdy nepoužívají ke sdílení hesla nebo jiných citlivých údajů e-
maily. 
6. Pro platby kartou a přístup k online bankovnictví na internetu využívejte jen svá zařízení a ověřené 
internetové připojení. Veřejná Wi-Fi není bezpečná! Může ji kdokoli odposlouchávat. 
7. Instalujte si bezpečnostní, tzv. antivirový program. Pomůže s bezpečností při surfování, stahování, 
ukládání hesel, a při dalších činnostech. Některé programy nabízejí speciální prohlížeč pro bezpečné 
bankovnictví a opravdu anonymní prohlížení. Portfolio doplňkových funkcí je široké. 
8. Pravidelně aktualizujte operační systém, prohlížeč a veškeré programy. 
9. Komunikujte se svými dětmi o hrozbách na internetu. Informace aktivně vyhledávejte. 
10. Pokud máte problém, můžete kontaktovat jednu z online poraden: Linka bezpečí, E-Bezpečí. 
11. Ani téměř paranoidní chování a Chuck Norris dohromady vám nezaručí absolutní internetovou 
nedotknutelnost. Proto ZÁLOHUJTE! Na externí disk nebo cloudové úložiště vložte vše, co 
nedokážete postrádat. To nejdůležitější raději na více míst. 
http://nicm.cz/bezpecne-v-siti-vystup-z-tiskove-konference 
 
 
 

GEOFUN – výletní hry s mobilem 
GEOFUN je propracovaná mobilní aplikace pro chytré telefony a tablety, která Vás provede 
zábavnou a soutěžní formou po nejzajímavějších místech v regionu. Hra vychází z populárního 
geocachingu, ale svou povahou je mnohem akčnější a dobrodružnější. V podstatě se jedná 
o geolokační zábavnou hru nové generace, kde nestačí pouze místo najít a „checknout se“, ale 
v rámci ní plnit i různé úkoly, které Vám průvodce během hry sdělí.  Průvodcem je vždy někdo místní, 
kdo dané město či region výborně zná a dobře poradí. Více informací najdete na stránkách 
www.geofun.cz.  

https://www.bennish.net/password-strength-checker/
https://www.linkabezpeci.cz/
https://www.e-bezpeci.cz/
http://nicm.cz/bezpecne-v-siti-vystup-z-tiskove-konference
https://www.geofun.cz/
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Informace z ČRDM 

 
Na zasedání Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny PČR se ve 
čtvrtek 22. 5. 2017 projednávala vládní novela vodního zákona. Předseda 
ČRDM zde nemohl chybět. 
"Novela je technická a nekonfliktní. Téměř veškerý čas byl pak věnovaný situaci táborů „na zelené 

louce u vody. Zástupkyně Ministerstva životního prostředí (MŽP), náměstkyně Berenika Peštová 

na jednání u místopředsedkyně Senátu Miluše Horské slíbila, že představí návrh řešení. Tento návrh 

bohužel nebyl ani poslancům, ani ČRDM znám před zahájením jednání výboru. Poslanci pak na místě 

konstatovali, že se kloní k řešení úpravy §67 tak, jak ho navrhuje ČRDM – a ne vtělením nového 

přechodného ustanovení, jak navrhuje MŽP. Pro přechodné ustanovení nenalézali přítomní členové 

výboru reálný důvod. Jednalo by se o nějaké časové omezení? My ale chceme tyto tábory řešit přeci 

trvale…! MŽP tedy přislíbilo další jednání a přípravu nového znění pro jednání Zemědělského výboru 

PS PČR, který vodní zákon projednává příští týden. Zpravodaj zákona poslanec Karel Tureček, který je 

i členem zemědělského výboru, požádal MŽP o součinnost. 

První schůzka s odborem legislativy MŽP proběhla hned na místě. Vysvětlili jsme si situaci, nyní 

čekáme na stanovisko vedení MŽP a zaslání nového návrhu řešení. Pozitivní je, že se tomu poslanci 

chtějí věnovat a o tábory tohoto typu mají, stejně jako organizace i rodiče dětí zájem. Myslím, že 

u mnohých se v dané tematice zrcadlí i vlastní zkušenost nebo osobní prožitky,“ řekl Aleš Sedláček po 

jednání.  

http://www.adam.cz/clanek-2017050068-zprava-z-jednani-o-vodnim-zakonu.html 

 

 

ČRDM stále podniká kroky, k tomu, aby 
došlo k úpravě textace ve vodním zákonu a 
nebyly likvidovány tábory na zelené louce  
MŽP má podklady z terénu, které jsme sesbírali. 
O problému je informovaný i zpravodaj zákona poslanec 
K. Tureček. Garanční výbor pro životní prostředí bude věc 
projednávat až za cca měsíc, takže stále máme ještě čas 

publikovat, vysvětlovat. Čekáme i na právní stanovisko Povodí Vltavy, kde Petr Halada za Sdružení 
místních samospráv, které nás velmi podporuje, jednal s panem ředitelem. 
Setkali jsme se i s dotazem pořadatelů na právní rizika, která takovéto táboření přináší. Uvádíme 
vyjádření právníků, co by mohlo hrozit pořadateli tábora, který se nachází v aktivní záplavové zóně 
i přes nesouhlasné stanovisko vodoprávního úřadu. Situace je komplikovaná, variant je více. Čtěte 
zde. 

 

 

http://www.adam.cz/clanek-2017050068-zprava-z-jednani-o-vodnim-zakonu.html
http://www.adam.cz/clanek-2017050034-tabory-v-aktivnich-zonach-zaplavovych-uzemi-ano-ci-ne.html
http://www.adam.cz/clanek-2017050034-tabory-v-aktivnich-zonach-zaplavovych-uzemi-ano-ci-ne.html
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Projednávání vodního zákona v Zemědělském výboru poslanecké sněmovny 
Ve středu 31. 5. 2017 dopoledne byl na Zemědělském výboru projednaný Vodní zákon. Stejně jako 
na Výboru pro životní prostředí (VŽP), tématem se stalo táboření u vody. 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) připravilo inovovaný 
návrh řešení, který předložil zpravodaj zákona poslanec Karel 
Tureček. Jedná se o úpravu §67 odst.2 písm.d, „…..to neplatí 
pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly 
před stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto 
místě zřizovány a které lze v případě povodňového 
nebezpečí neprodleně odstranit.“ 
Poslanec Ladislav Velebný upozornil na to, že návrh MŽP zcela 

ignoruje příslušenství stanů, například táborové kuchyně. MŽP odpovědělo, že je to záměrné, že 
kuchyně, které mají povahu nějaké kůlny, v aktivní zóně nechtějí. Na totéž upozornil dle sdělení 
zpravodaje i poslanec Václav Zemek při předchozím projednávání ve VŽP. 
Poslanec Velebný nakonec podal pozměňovací návrh ve znění, které podporovala ČRDM, tedy: „… to 
neplatí v případě dočasných stanových táborů, sestávajících pouze ze stanů a příslušenství, které 
lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit.“ 
Ministerstvo životního prostředí, zastoupené náměstkyní Berenikou Peštovou, a Ministerstvo 
zemědělství (MZe), zastoupené náměstkem Alešem Kendíkem (oba účastníci schůzky u Miluše 
Horské), podpořily pozměňovací návrh, předložený zpravodajem, a odmítly pozměňovací návrh, 
předložený poslancem Velebným. 
Výbor dále o pozměňovacích návrzích hlasoval. Pozměňovací návrh poslance Velebného nebyl 
o jeden hlas přijat, pozměňovací návrh zpravodaje poslance Turečka přijat byl. Má tedy podporu jak 
resortů, tak zpravodaje a ještě jednoho z výborů. 
Jako čistší a jednoznačnější řešení se nám jeví pozměňovací návrh poslance Velebného, resp. ten, 
který jsme poslancům zemědělského výboru zaslali a vyslovili mu podporu. Chápeme obavu 
některých poslanců o to, aby v záplavových územích nevznikaly stavby, které by komplikovaly odtok. 
To, ale není možné už nyní. Tábory jsou budovány na zemědělských pozemcích, kde se stavět stejně 
nesmí. Příslušenstvím, které měla ČRDM ve své textaci na mysli, jsme se chtěli vyhnout definičním 
sporům o to, co je a co není stan. Pokud nakonec projde verze bez příslušenství, musíme doufat, že to 
dokážeme vodoprávnímu úřadu vysvětlit. Pokud bude na táboře kuchyně budovaná, byť jednorázově, 
například z klád a krajinek, nebude moci být v aktivní zóně. Pokud bude kuchyně stan, bude to 
možné. 
Jak uvedl zpravodaj, v roce 2018 bude Ministerstvo zemědělství připravovat větší novelizaci vodního 
zákona. Pokud by se ukázalo, že je finální textace problematická, můžeme se ji pokusit změnit. Jestli 
bude ale vůle v roce 2018 na MZe, to asi dnes nikdo nemůže předpovídat.  
Jisté je, že téma je to pro poslance zajímavé. Hodně z nich zážitek z tábora má. Je to téma, které 
protíná politické strany napříč. 
Stav projednávání zákona můžete sledovat ZDE 
Aleš Sedláček, předseda ČRDM 
http://www.adam.cz/clanek-2017060006-projednavani-vodniho-zakona-v-zemedelskem-vyboru-
poslanecke-snemovny.html 
 

 

http://www.psp.cz/doc/00/13/17/00131713.pdf
http://www.psp.cz/doc/00/13/17/00131713.pdf
http://www.adam.cz/clanek-2017040014-budeme-smet-dal-taborit-podel-rek.html
http://www.adam.cz/clanek-2017040014-budeme-smet-dal-taborit-podel-rek.html
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=930
http://www.adam.cz/clanek-2017060006-projednavani-vodniho-zakona-v-zemedelskem-vyboru-poslanecke-snemovny.html
http://www.adam.cz/clanek-2017060006-projednavani-vodniho-zakona-v-zemedelskem-vyboru-poslanecke-snemovny.html
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Od 1.6.2017 platí nová pravidla v národních parcích 
Táboráky a stanování ano, ohňostroje ne. Na houby a borůvky jako obvykle. 
Pravidla pro návštěvníky se mění.  
http://www.mzp.cz/cz/news__170531_ZOPK_plati 
 

Počítačoví podvodníci si našli další terč. Cílí na neziskové organizace dětí a 
mládeže- ČRDM 
http://www.adam.cz/clanek-2017050012-pocitacovi-podvodnici-si-nasli-dalsi-terc-cili-na-neziskove-
organizace-deti-a-mladeze.html 
E-kriminalita, spočívající v podvodném vylákání peněz, si hledá nový „terén“. Poněkud překvapivě ho 
teď nachází v neziskovém sektoru – konkrétně mezi organizacemi zaměřenými na mimoškolní 
výchovu dětí a mládeže. Podvodníci pomocí podvrženého e-mailu kontaktují účetní vyhlédnutých 
spolků s pokynem, který pochází jakoby od jejich šéfa. Naléhají na ně, aby urychleně – neboť 
záležitost nesnese odkladu a eventuální prodlení by způsobilo potíže – převedli určitou částku na čísi 
účet… Nejde vlastně o nic převratně nového. Nový je tu terč. 
Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), zastřešující stovku členských organizací, již takové pokusy 
zaznamenala – a vybízí neziskovky ke zvýšené ostražitosti ve finančních záležitostech. Její IT odborníci 
radí nejednat pod časovým tlakem, nenechat si ho vnutit, a cokoliv podezřelého v dané souvislosti 
pečlivě prověřovat. Na pochybný e-mail je lépe neodpovídat, a přeposlat ho odpovědnému člověku 
v té které organizaci ke kontrole. A pro jistotu se s ním spojit ještě i jinak než e-mailem. 
 

Cena Přístav ČRDM navrhovat kandidáty mohou spolky do 30.6.2017 
Rozmyslete, prosím, zda by Váš spolek rád ocenil člověka, 
starostu obce, firmu…., který pomáhá dětem, mládeži, 
Vašemu spolku…. 
Kontaktujte kancelar@radambuk.cz , nominaci na cenu 
Přístav Vám pomůžeme zařídit…. 
Cena Přístav je oceněním pro zástupce veřejné správy a 
samosprávy a podnikatele působící na místní a krajské úrovni 
za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží.  

Můžete navrhovat kandidáty na Cenu Přístav i z řad podnikatelů působících na místní a regionální 
úrovni. Cena Přístav může být udělena jak fyzickým, tak i právnickým osobám. 
Navrhovat kandidáty na Cenu Přístav 2016 můžete do 30. června 2017. 
Kandidáta na cenu Přístav navrhují spolky jejichž náplní je práce s dětmi a mládeží, domy dětí a 
mládeže a školní družiny a kluby. Navrhovatelé musí být minimálně tři. 
http://pristav.crdm.cz/co-je-cena-pristav/ 

 
Inspirace třeba k výročním zprávám 

Manuál pro zpracování zpráv s analýzou společenského dopadu stojí za to si přečíst. 

https://ashoka.app.box.com/v/srs  

 

 

http://www.mzp.cz/cz/news__170531_ZOPK_plati
http://www.adam.cz/clanek-2017050012-pocitacovi-podvodnici-si-nasli-dalsi-terc-cili-na-neziskove-organizace-deti-a-mladeze.html
http://www.adam.cz/clanek-2017050012-pocitacovi-podvodnici-si-nasli-dalsi-terc-cili-na-neziskove-organizace-deti-a-mladeze.html
mailto:kancelar@radambuk.cz
http://pristav.crdm.cz/co-je-cena-pristav/
https://ashoka.app.box.com/v/srs
https://ashoka.app.box.com/v/srs
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Česká rada dětí a mládeže se připojila k iniciativě Vraťte lidem práva 

O co jde? Novela stavebního zákona nedovoluje spolkům účastnit se územních a stavebních řízení. 
Bude nám zapovězeno vyjádřit se k tomu, jak bude vypadat naše nejbližší okolí. Poslanecká 
sněmovna bohužel tyto změny podpořila. Senátoři a senátorky však ještě mohou lidem práva vrátit. 
ČRDM se proto tento týden na ně obrátila dopisem, z něhož citujeme: „„V našich organizacích se 
snažíme vést děti a mladé lidi k tomu, aby nebyli lhostejní ke svému okolí, aby přistupovali 
odpovědně ke svým občanským povinnostem, ale i právům. V případě schválení projednávaného 
znění zákona bude veřejnost výrazně omezena v právu zapojovat se do správních řízení, v nichž může 
hájit svá práva na ochranu životního prostředí.“ Dále senátory v dopise žádáme o odmítnutí 
navrhované úpravy zákona a hlasování proti ní.  
Vraťte lidem práva. 
 

Právě přišla z tiskárny výroční zpráva ČRDM za rok 2016. Vrátí vás do dětství... 
Tak jako se Česká rada dětí a mládeže snaží mimo jiné poskytnout návody, jak dobře a bezpečně 
realizovat projekty, poskytne vám naše výroční zpráva návod a materiál na stavbu loďky, kterou má 
naše organizace ve znaku. „Obléklo“ ji prestižní grafické studio VOALA – s láskou k papíru, a jejich 
heslo je na ní znát. Jak se vám líbí? http://crdm.cz/download/VZ/vyrocni-zprava-crdm-2016.pdf 
 

Nový ročník programu Mladí delegáti ČR do OSN má uzávěrku 11. 6. 
Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy hledají zájemce pro účast ve druhém ročníku Programu Mladých delegátů do OSN. 
Podrobnosti najdete na stránkách Strukturovaného dialogu. 
 

ČRDM vydala šetření Tábory 2016–2017 

Jeho cílem bylo zhodnotit data o realizovaných táborech v 
roce 2016 a učinit odhad trendu v pořádání táborů v roce 
2017. „Šetření i letos potvrdilo jasný trend. Jednoduché 
stanové tábory v přírodě jsou stále žádané a účastní se jich 
většina dětí. Nenechme se přesvědčit marketingovými 
sděleními, že děti je potřeba zaujmout moderní technikou 
nebo exotickými destinacemi. Parta kamarádů ve stanu u 
vody je stále v kurzu!“ konstatuje s radostí výsledky šetření 

Aleš Sedláček. Průzkum najdete na našem webu.  
Kromě základních statistických dat o táborech zkoumalo šetření také vybrané údaje o táborech, které 
aktuálně zajímají rodiče účastníků. 
„Za ideální stav považuji, pokud se dítě účastní tábora, který je vyvrcholením celoroční činnosti. Jede 
do přírody s kamarády, se kterými se vídá během celého roku při společně podnikaných aktivitách. 
Mohou tak navazovat na společně sdílené zážitky a na to, co se na schůzkách a výpravách naučili. 
Šetření i letos potvrdilo jasný trend. Jednoduché stanové tábory v přírodě jsou stále žádané a účastní 
se jich většina dětí. Nenechme se přesvědčit marketingovými sděleními, že děti je potřeba zaujmout 
moderní technikou nebo exotickými destinacemi. Parta kamarádů ve stanu u vody je stále 
v kurzu!“ konstatuje s radostí výsledky šetření Aleš Sedláček, předseda ČRDM. 
http://www.adam.cz/clanek-2017050088-crdm-vysledky-setreni-tabory-2016-2017.html  

https://www.vrattelidemprava.cz/
http://crdm.cz/download/VZ/vyrocni-zprava-crdm-2016.pdf
http://www.strukturovanydialog.cz/clanky/program-mladych-delegatu-do-osn-un-youth-delegate-programme-331
http://crdm.cz/clanky/aktuality/crdm-vysledky-setreni-tabory-2016-2017/
http://www.adam.cz/clanek-2017050088-crdm-vysledky-setreni-tabory-2016-2017.html
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Ministerstvo financí zvýšilo limit tržeb pro osvobození spolků a neziskovek od 
EET. Ze 175 tisíc na 300 tisíc ročně 
https://domaci.ihned.cz/c1-65730800-ministerstvo-financi-zvysilo-limit-trzeb-pro-osvobozeni-spolku-

a-neziskovek-od-eet-ze-175-na-300-tisic-rocne 

  

 Pokud spolky nebo neziskovky nepřesáhnou 
uvedenou hranici, tedy 300 tisíc korun nebo pět 
procent celkových příjmů, evidovat nemusí. 

 "Chceme splnit slib, který jsme dali ohledně 
venkovských spolků. Jsem přesvědčen, že tyto spolky 
nemají evidovat tržby," uvedl ministr financí Andrej 
Babiš. 

 Dosud byl limit 175 tisíc. 
Hasičské či rybářské spolky a další neziskové organizace se dočkaly jasných pokynů, jak a kdy se jich 
týká elektronická evidence tržeb (EET). Doposud měly jen mlhavou představu, kdy jsou povinny 
odesílat účtenky elektronickou cestou. Metodiku v úterý představilo ministerstvo financí.  
Doposud například dobrovolní hasiči nevěděli, kdy mají při pravidelných akcích vydávat ke každému 
vytočenému pivu stvrzenku EET a obratem ji odesílat na servery daňové správy. Ministerstvo financí 
nyní s dvoutýdenním zpožděním oproti úvodnímu slibu přineslo novou kuchařku pro neziskové 
organizace.  
"Chceme splnit slib, který jsme dali ohledně venkovských spolků. Jsem přesvědčen, že tyto spolky 
nemají evidovat tržby," uvedl ministr financí Andrej Babiš. 
Podle náměstkyně ministra Aleny Schillerové k novým pravidlům vedly první zkušenosti s EET. Už od 
počátku platí, že spolky a podobné organizace neevidují tržby při své hlavní činnosti, evidence 
tržeb se může vztahovat na takzvanou vedlejší činnost, pokud ji organizace vykonává soustavně.  
Základní změna je, že roční limit tržeb, pro který platilo, že není třeba odesílat elektronické účtenky, 
se zvyšuje z dosavadních 175 tisíc na 300 tisíc korun. "Rozdělujeme při tom veřejně prospěšnou 
činnost, která nepodléhá EET, a vedlejší hospodářskou činnost," řekl šéf Generálního finančního 
ředitelství Martin Janeček.  
Dodal, že i nadále existují rizika, že limitu nebudou využívat jen prospěšné spolky při vedlejší 
výdělečné činnosti. Už nyní se totiž některé hospody "přejmenovávají" na spolky, aby se vyhnuly EET. 
"Budeme důsledně dbát na to, aby k obcházení touto cestou nedocházelo," dodal Janeček. Kritérium 
bude fakt, zdali se jedná o hlavní výdělečnou činnost, nebo o doplněk k veřejně prospěšné činnosti. Z 
ní navíc nesmí tržby přesáhnout pět procent z celkových příjmů organizace.  
Limit 300 tisíc korun je podle Janečka stanoven tak, že je to zároveň odečitatelná položka pro veřejně 
prospěšné poplatníky. Týká se to navíc jen plateb přijatých v hotovosti, pokud například sportovní 
klub pronajme svoji tělocvičnu s platbou na fakturu, EET se jej také netýká.  
Nyní jsou proto z EET zcela osvobozeny akce typu vesnický bál. Tady také panovala mezi spolky 
nejasnost, podle Aleny Schillerové ale podobné výdělečné akce nespadají do takzvané soustavné 
činnosti. "Pokud ale spolek vede ve vesnici hospodu nebo pořádá každý týden diskotéku, limit 300 
tisíc už se na to vztahuje," dodala náměstkyně. 
 

 

https://domaci.ihned.cz/c1-65730800-ministerstvo-financi-zvysilo-limit-trzeb-pro-osvobozeni-spolku-a-neziskovek-od-eet-ze-175-na-300-tisic-rocne
https://domaci.ihned.cz/c1-65730800-ministerstvo-financi-zvysilo-limit-trzeb-pro-osvobozeni-spolku-a-neziskovek-od-eet-ze-175-na-300-tisic-rocne
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Kdo poskytuje příspěvky na letní tábory 2017 - informace pro rodiče i vedoucí 
Autor: Michala K. Rocmanová  
Finanční příspěvky na letní tábory lze získat z různých zdrojů. 
Poskytují jej například některé zdravotní pojišťovny – jejich 
podmínky i seznam se však každoročně mění. 
Pro letošní rok jsme pro Vás ověřili následující možnosti: 
• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)- Příspěvek 
na letní tábory platí pro děti od 6 do 16 let včetně. Příspěvek – až 

300 Kč – bude uznán jen v případě trvání tábora v délce minimálně 4 kalendářní dny, a lze jej uplatnit 
na tábory pořádané v období letních prázdnin, od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017. Příspěvek se vztahuje i na 
příměstské tábory. Letní tábory jsou propláceny do 31. 10. 2017 bez ohledu na datum uvedené 
na potvrzení/dokladu o účasti na letním táboře. Více zde. 
• Oborová zdravotní pojišťovna (207)v letošním roce přispívá na letní tábory a školky opět 
v rámci VITAKONTA. V loňském roce dosáhly příspěvky OZP částky průměrně částky 1232 Kč, 
maximálně až 10 000 Kč. V letošním roce se průměrná výše příspěvku vyšplhala na 1354 Kč, 
maximální výše se zatím pohybuje na částce 5 400 Kč. Příspěvek čerpalo již 1237 klientů. 
• Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)-přispívá na letní tábory dětem a mladým lidem od 6 do 20 
let v rámci balíčku pro žáky a studenty až 300 Kč jako „příspěvek na sportovní a pohybové aktivity 
a prevenci úrazů, preventivní prohlídky sportovců či studentů pro studium do zahraničí“. Podrobný 
návod, jak o tento příspěvek žádat, je na webu pojišťovny. 
• Příspěvek od zaměstnavatele 
Někteří zaměstnavatelé poskytují finanční příspěvky na tábor i zaměstnancům, kteří nejsou členy 
odborů. Bližší informace získáte na personálním oddělení vašeho zaměstnavatele. 

• Sleva od pořadatele tábora 
Cenové zvýhodnění je možné získat za včasnou rezervaci, nebo naopak 
za last minute nabídku, kdy pořadatelé potřebují zaplnit poslední volná 
místa. Někdy jsou slevy nabízeny také za opakovanou účast nebo 
umístění více sourozenců zároveň. Sledujte podmínky pořadatelů táborů. 
• Úřady práce - příspěvek ze sociálních dávek  
Za určitých okolností lze příspěvek na dětský tábor získat prostřednictvím 
dávek mimořádné okamžité pomoci. Žádat o něj mohou sociálně 

a finančně slabší rodiny na místně příslušném Úřadu práce. Schválení nebo neschválení příspěvku je 
plně v kompetenci úředníků. Rodiče dítěte mohou dále požádat na místně příslušném Úřadě práce, 
a to o okamžitou mimořádnou pomoc-dávku, která není nároková, ale poskytuje se - pokud ji žadatel 
- rodina již letos nevyčerpala na jinou nutnou podporu. Formulář pro žádost je k dispozici zde. 
• Příspěvek z fondu odborového svazu 
Příspěvky na letní tábory nabízejí některé odborové svazy. Obvykle stačí, když je alespoň jeden 
z rodičů jejich členem. OSPKOP přispívá 1 000 Kč na dítě. 
Pro členy některého z odborů spadajících pod Českomoravskou konfederaci odborových svazů je pak 
připraveno několik slev v závislosti na typu tábora, řádově se jedná o stovky korun. Jste-li členy 
odborů, informujte se přímo u svého zástupce na možný příspěvek. 
• Konto Bariéry 
Rodiče dětí, které mají jakýkoli zdravotní problém nebo diagnózu, mohou žádat o příspěvek Nadaci 
Charty 77 – Konto bariéry. Podmínky žádosti Konta bariéry najdete zde. 

https://www.cpzp.cz/clanek/4839-0-Preventivni-programy-pro-deti-a-mladez-do-18-let-vcetne-az-1-500-Kc.html
http://www.benefityozp.cz/
https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-programy-2017/balicky
https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-programy-2017/zakladni-informace
http://www.adam.cz/img/201705300802_tabor-foto-MKR-IMG_5432.jpg
https://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/form/edit.jsp?FN=MopS150101511&CMD=EditForm&SSID=5NAfQygcxPAHpOjTfsMLUUNpX8exUEUs
http://www.kontobariery.cz/Projekty/Konto-Bariery/Potrebuji-pomoci.aspx
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Příspěvek na tábory v r. 2017 neposkytují: 
• Revírní bratrská pokladna (213), • Vojenská zdravotní pojišťovna (201),• Všeobecná zdravotní 
pojišťovna (111), • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211). 
Jiné příspěvky na ozdravné pobyty a sportovní aktivity 
Od některých pojišťoven je možné získat příspěvky během školního roku. 
Například Všeobecná zdravotní pojišťovna přispívá na pobyty organizované školskými 
zařízeními v době školního vyučování, nikoliv o letních prázdninách. Jedná se o „Tuzemský ozdravný 
pobyt“ (školy v přírodě) – výše příspěvku na jedno dítě předškolního a školního věku (1. stupeň) činí 
až 1 200 Kč. Příspěvek je poskytnut v případě, že předškolní/školní zařízení se nachází v oblasti se 
znečištěným prostředím a má uzavřenou smlouvu s příslušnou regionální pobočkou VZP na konání 
tuzemského ozdravného pobytu v lokalitě s vyhovující kvalitou ovzduší. 
Projekt „Za zdravým vzduchem 2017“ je určený dětem, které navštěvují předškolní a školní zařízení 
nacházející se v oblasti se znečištěným prostředím, kde je dlouhodobě překračován imisní limit. 
Příspěvek je možné využít na tuzemský ozdravný pobyt realizovaný v místě s vyhovující kvalitou 
ovzduší. Více: https://www.klubpevnehozdravi.cz/za-zdravym-vzduchem-2017/ 
Během roku lze čerpat u VZP až 500 Kč na pravidelné pohybové aktivity organizované mimo školu 
v kroužcích, sportovních klubech a podobně. Mezi takové aktivity patří např. aerobic, atletika, 
badminton, cyklistika, florbal, fotbal, volejbal, basketbal, kalanetika, jóga, plavání, gymnastika aj. 
Příspěvek není určen na jednorázové sportovní aktivity. 
Jak získat příspěvek? 
Předložte doklad o zaplacení dané aktivity (ne starší než 3 měsíce) na kterékoli pobočce VZP nebo jej 
můžete zaslat poštou spolu se žádostí o proplacení příspěvku. Podrobné podmínky k čerpání 
příspěvků naleznete na: https://www.klubpevnehozdravi.cz/deti/ 
• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna přispívá na školky a školy v přírodě až 300 Kč. Příspěvek 
bude uznán jen v případě jeho trvání v délce minimálně 4 kalendářní dny. Příspěvek na školku/školu 
v přírodě lze proplatit jen na pobyty organizované v průběhu školního roku (nikoliv o letních 
prázdninách) mateřskými, základními a středními školami. 
https://www.cpzp.cz/clanek/4839-0-Preventivni-programy-pro-deti-a-mladez-do-18-let-vcetne-az-1-
500-Kc.html 
Také Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra poskytuje příspěvek pouze na ozdravný pobyt 
v přírodě organizovaný základní školou v ČR - „škola v přírodě“, „lyžařský výcvik“; příspěvek se 
neposkytuje na volnočasové aktivity (více zde). 
O jaké příspěvky mohou žádat klienti Vojenské zdravotní pojišťovny naleznete zde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rbp-zp.cz/
http://www.vozp.cz/
http://www.vzp.cz/
http://www.vzp.cz/
http://www.zpmvcr.cz/
https://www.klubpevnehozdravi.cz/za-zdravym-vzduchem-2017/
https://www.klubpevnehozdravi.cz/deti/
http://www.zpmvcr.cz/
http://www.zpmvcr.cz/prevence/programy-2017/#skolni-deti
https://www.vozp.cz/cs/klient/program-preventivni-pece/
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Zákon o Statusu veřejné prospěšnosti znovu projednal Ústavně právní výbor 
– stále bojujeme 
http://www.adam.cz/clanek-2017060002-zakon-o-statusu-verejne-prospesnosti-znovu-projednal-
ustavne-pravni-vybor-stale-bojujeme.html 

 
Ve středu 31. 5. 2017 v odpoledních hodinách byl zákon 
o statusu veřejné prospěšnosti (VP) projednán garančním, 
Ústavně právním výborem (ÚPV) a putuje do třetího, 
závěrečného čtení, resp. hlasování v Poslanecké sněmovně. 
Legislativní proces můžete sledovat ZDE. Jediné, o čem se ve 
výboru hlasovalo, byl pozměňovací návrh (PN), který předložil 
předseda výboru poslanec Jeroným Tejc. Tento PN schválil již 
ÚPV na svém předchozím zasedání a své většinové 
přesvědčení stvrdil i na tomto jednání. Ministerstvo 

spravedlnosti, zastoupené ministrem Robertem Pelikánem, se odvolalo na své 
vystoupení při projednávání zákona ve druhém čtení. 

Ministr řekl, že pouze plnil zadaný úkol a – pokud tedy existuje vůle se 
vypořádat s paragrafy 147 NOZ a dále způsobem, jaký navrhuje poslanec 
Tejc, přičemž se zdá, že tato záležitost se těší podpoře napříč politickým 
spektrem – nemá s tím prý ministr problém. 
Výše uvedený PN akceptuje četné připomínky nestátních neziskových 
organizací (NNO), že zákon je v této podobě zbytečný, nejasný, 
ohrožující. PN zachovává definici veřejné prospěšnosti v §146 

v Občanském zákoníku (NOZ), ale odstraňuje povinnost vytvořit návazný zákon, který by upravil 
zápisy a nakládání s tzv. Statusem veřejné prospěšnosti (§147 až §150). Dále se PN vypořádává 
s výskyty Statusu VP v již platné legislativě. 
Výše uvedené řešení je jedno z možných, které podporovala i ČRDM a další zapojené neziskovky. 
Jiným by pak bylo stažení předlohy z projednávání – to ale ministr Pelikán odmítl s tím, že by se tak 
nevypořádal s úkolem, který mu byl vládou svěřen. Stažení předlohy by nevyhovovalo ale i některým 
politickým stranám, které mají tzv. Instituty politických stran. Ty mají nárok na dotaci od státu pouze 
tehdy, když budou mít zapsaný status VP. Tak praví zákon o sdružování v politických stranách 
a hnutích. PN poslance Tejce se vypořádává i s tímto „problémem“. 
http://www.adam.cz/clanek-2017060002-zakon-o-statusu-verejne-prospesnosti-znovu-projednal-
ustavne-pravni-vybor-stale-bojujeme.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adam.cz/clanek-2017060002-zakon-o-statusu-verejne-prospesnosti-znovu-projednal-ustavne-pravni-vybor-stale-bojujeme.html
http://www.adam.cz/clanek-2017060002-zakon-o-statusu-verejne-prospesnosti-znovu-projednal-ustavne-pravni-vybor-stale-bojujeme.html
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=1005
http://www.psp.cz/doc/00/12/28/00122869.pdf
http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/057schuz/s057269.htm#r3
http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/057schuz/s057269.htm#r3
http://www.adam.cz/clanek-2017060002-zakon-o-statusu-verejne-prospesnosti-znovu-projednal-ustavne-pravni-vybor-stale-bojujeme.html
http://www.adam.cz/clanek-2017060002-zakon-o-statusu-verejne-prospesnosti-znovu-projednal-ustavne-pravni-vybor-stale-bojujeme.html
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Do KIWI s oddílovou slevou 
Autor: Marek Kráčmar  

Pořiďte si s ČRDM-desetiprocentní slevou jeden, dva 
(nebo kolik chcete) z více než 17.000 titulů knihkupectví 
KIWI – světa map a průvodců, s.r.o. 
KIWI, naše nejznámější „cestovatelské“ knihkupectví zahájilo svoji činnost již v roce 
1993 a hned od počátku se specializovalo výhradně na prodej turistické literatury. 
Spolu se zvýšeným společenským zájmem o turistiku a cestování rozvíjel se ruku 
v ruce i záběr a nabídka obchodu… a tak z původní stovky vzrostl postupně KIWI-

katalog na současných 17.587 titulů. 
Kromě průvodců, map, plánů měst, cestopisů, obrazových publikací, zeměpisných 
atlasů, jazykových konverzací a příruček v knihkupectví také najdete prakticky vše, co 
se týká cestování a poznávání s ním spojeným. Nabídka skýtá současně široký výběr 
navigačních pomůcek – krokoměrů, buzol či kompasů. Ve „světě map a průvodců“ 
jsou k sehnání také dekorativně referenční kartografická díla: nástěnné mapy, 
globusy, pracovní podložky atd. V KIWI se věnují rovněž rozšiřování nabídky 
outdoorové literatury, stranou nezůstávají ani české regionální tituly. 

Že nejste z Prahy? To přece vůbec nevadí, knihkupectví vychází vstříc také mimopražským klientům, 
a to zásilkovou službou či prodejem přes internet – www.mapykiwi.cz A ještě jedna dobrá zpráva: 
členským spolkům sdruženým v ČRDM je při nákupu map a průvodců poskytována 10% sleva. Platí 
nejen při nákupu v kamenném obchodě na adrese Jungmannova 23, Praha 1, ale zároveň i na 
internetu: www.mapykiwi.cz 
Oddílové rezervace posílejte písemně na adresu mapy@kiwick.cz. Součástí objednávky musí být 
jméno oddílu a kontaktní osoba + telefon.Knihkupectví úzce spolupracuje přímo se zahraničními 
vydavateli; s trochou nadsázky se dá říct, že dokáží uspokojit veškeré požadavky i těch 
nejnáročnějších zákazníků. 
Přesvědčte se o tom :-) 
http://www.adam.cz/clanek-2017060008-do-kiwi-s-oddilovou-slevou.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mapykiwi.cz/
http://www.adam.cz/clanek-2017060008-do-kiwi-s-oddilovou-slevou.html
http://www.adam.cz/img/201706031049_KIWI-6.jpg
http://www.adam.cz/img/201706031049_KIWI-5.jpg
http://www.adam.cz/img/201706031049_KIWI-logo.jpg
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Informace z členských spolků 

TVOR z.s. 
www.ateliertvor.cz 

 

 

 

http://www.ateliertvor.cz/
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Semenec o.p.s. 

www.muzeumsemenec.cz  

 

 

Přijměte srdečné pozvání na letošní ročník 

Víkendu otevřených zahrad, který se již tradičně 

koná ve 2. červnovém týdnu. 

 

Letos jsme pro Vás připravili komentovanou 

vycházku zelení města Týn nad Vltavou s jejím 

městským správcem Ing. Jaroslavem Šímovu. 

Dozvíme se, co všechno péče o zeleň obnáší, jaké 

radosti i starosti jsou s ní spojené, a jaké významné 

prvky zeleně v Týně máme. Setkáme se v 10:00 u 

MDK Sokolovna, projdeme náměstí, parky na 

nábřeží, Vinařického náměstí a zakončíme ve zbrusu 

nově upravených Bedřichových sadech. Chcete 

vědět, jak se město o zeleň stará a máte jiné otázky 

k tomuto tématu? Pak se připojte k příjemné 

dopolední vycházce. (zdarma) 

 

V sobotu odpoledne ve 14:00 nás čeká hravá 

prohlídka Přírodovědného muzea Semenec spojená 

s hravými aktivitami pro všechny, kdo mají rádi 

přírodu a chtějí si v ní zaskotačit. 

(v rámci běžného vstupného do muzea) 

 

V neděli ve 14:00 čekáme všechny, kdo si chtějí 

vytvořit vlastní bosonohé sandály. 

(poplatek 400 Kč na materiál) 

 

   

  

 

10. – 11. 6. 2017 

  

 

Program:  

Sobota 10:00 Za zelení do města  

komentovaná prohlídka parky a zelení 

Týna nad Vltavou 

sraz v 10:00 u MDK Sokolovna 

Sobota 14:00 Semencem hravě  

komentovaná prohlídka Přírodovědným 

muzeem Semenec  

Neděle 14:00 Botky samochodky 

Workshop výroby bosonohých sandálů 

 

 

 

 

http://www.muzeumsemenec.cz/
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M - centrum pro mladou rodinu z.s. 

www.mc-maj-com   

 

 

 

 

 

 

 

 

Další informace 

Pokyny pro poskytnutí výroční zprávy za rok 2016 
http://www.msmt.cz/mladez/pokyny-pro-poskytnuti-vyrocni-zpravy-za-rok-2016?source=rss 

Všechny spolky, které obdržely od MŠMT v roce 2016 dotaci v rámci 
Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO, 
jsou povinny poskytnout odboru pro mládež MŠMT nejpozději do 
30. června 2017 Výroční/Roční zprávu o činnosti spolu s účetní 
závěrkou za rok 2016. Zprávu je možno buď vložit do uvedeného data 
do informačního systému ISPROM na 

adrese http://isprom.msmt.cz/ jako přílohu do profilu organizace a zaslat na 
adresu Dotace.Mladez@msmt.cz informaci o tom, že zpráva byla do systému vložena nebo zaslat v 
papírové podobě poštou na adresu MŠMT, odbor pro mládež, Karmelitská  5, 118 12 Praha 1, příp. 
zaslat v elektronické formě na adresu Dotace.Mladez@msmt.cz. 
Tato povinnost vyplývá z rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nedodání zprávy ve stanoveném termínu 
může být důvodem k neposkytnutí dotace v příštím roce, eventuálně k sankcionování organizace v 
případě kontroly ze strany finančního úřadu. 

  

 

http://www.mc-maj-com/
http://www.msmt.cz/mladez/pokyny-pro-poskytnuti-vyrocni-zpravy-za-rok-2016?source=rss
http://isprom.msmt.cz/
mailto:Dotace.Mladez@msmt.cz
mailto:Dotace.Mladez@msmt.cz
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Ministryně školství Kateřina Valachová píše (nejen) 
pedagogům 
http://www.adam.cz/clanek-2017050086-ministryne-skolstvi-
katerina-valachova-pise-nejen-pedagogum.html 

 

Potravinová banka Jihočeského kraje z.s.- nabídka 
workshopů dobrovolnictví a zachraň jídlo  
http://www.radambuk.cz/workshopy-pro-deti-na-vase-tabory-
potravinova-banka-jihoceskeho-kraje-z-s/ 

 

Jak správně vybrat letní tábor? 
http://www.regionvysocina.cz/blog/jak-spravne-vybrat-letni-tabor-136751 
Autor: Jan Burda 
Nejlepší je vybrat tábor podle referencí známých 
„Nejlepší je vybrat tábor podle referencí známých, jejichž děti na tábory jezdí.“, říká Jan Burda – 
předseda rady dětí a mládeže kraje Vysočina. Je také na místě se organizátora tábora podrobně 
vyptat na podmínky tábora včetně veškerých podrobností. „Správný organizátor tábora vám jistě rád 
poskytne všechny potřebné informace a nic před vámi nebude skrývat,“ dodává Jan Burda. 
A podle čeho by rodiče měli vybírat? 
„Existuje deset poměrně jednoduchých otázek, na které by se rodiče měli hlavního vedoucího nebo 
provozovatele tábora zeptat.“, upřesňuje Jan Burda.   

1. BEZPEČNOST – Bude tábor pro naše dítě bezpečný? 
2. CENA – Co všechno zahrnuje cena tábora? 
3. DŮVĚRYHODNOST – Je organizátor tábora důvěryhodný? 
4. HYGIENA – Vyhovuje tábor přísným hygienickým předpisům? 
5. INFORMOVANOST – Máme o táboře dostatek informací? 
6. KVALIFIKACE – Mají vedoucí odpovídající kvalifikaci? 
7. PROGRAM – Jaký je program tábora? 
8. ROZVOJ – Přinese našemu dítěti tábor něco nového? 
9. STRAVOVÁNÍ – Bude na táboře zajištěno kvalitní stravování? 
10. ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ – Bude na táboře kvalifikovaný zdravotník? 

 
 
 
 
 
 

http://www.adam.cz/clanek-2017050086-ministryne-skolstvi-katerina-valachova-pise-nejen-pedagogum.html
http://www.adam.cz/clanek-2017050086-ministryne-skolstvi-katerina-valachova-pise-nejen-pedagogum.html
http://www.radambuk.cz/workshopy-pro-deti-na-vase-tabory-potravinova-banka-jihoceskeho-kraje-z-s/
http://www.radambuk.cz/workshopy-pro-deti-na-vase-tabory-potravinova-banka-jihoceskeho-kraje-z-s/
http://www.regionvysocina.cz/blog/jak-spravne-vybrat-letni-tabor-136751/
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THEIA o.p.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společenské hry pro letní tábory 2017 
http://www.radambuk.cz/spolecenske-hry-pro-letni-tabory-2017/ 
Desátý ročník opět nabízí balíček složený především ze zajímavých 
novinek společnosti MINDOK za bezkonkurenční cenu. Věříme, že 
vás náš letošní výběr her potěší a zajistí vám spoustu zábavy. Tento 
projekt je určen organizacím, které pracují s dětmi a v době letních 
táborů chtějí dětem nabídnout plnohodnotnou volnočasovou 
aktivitu nebo alternativní program v podobě společenských 
her. Abychom pokryli požadavky co nejvíce zájemců, naleznete v 

sadě jak hry pro menší děti, tak hry pro dospívající i dospělé, sada zahrnuje hry pro jednotlivce i pro 
velkou skupinu hráčů. 
Nabízíme vám balíček her k odkoupení za výhodných podmínek, jako v předchozích letech – místo 
doporučené ceny 6.384,- Kč zaplatíte za celou sadu jen 2 900 Kč, sleva na hry je přes 60% 
z doporučených cen. 
Jak postupovat? 
1. Vyplňte DOTAZNÍK/objednávkový formulář, který se po vašem potvrzení automaticky odešle do 
našeho systému. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností nás kontaktujte na tabory@mindok.cz   

http://www.radambuk.cz/spolecenske-hry-pro-letni-tabory-2017/
https://goo.gl/forms/BVOPq3EntZodulP22
mailto:tabory@mindok.cz
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2. V červnu (5. – 16. 6. 2017) vám prostřednictvím GLS odešleme na vámi uvedenou adresu 
objednaný balík her. Hry je možné uhradit buď bankovním převodem předem (hry budou zaslány až 
po obdržení platby), nebo vám je můžeme odeslat na dobírku. Prosím uveďte preferovaný způsob 
platby v dotazníku/objednávkovém formuláři. Poštovné a balné neplatíte. 
3. Poslední možnost objednání balíčku her je 31. 7. 2017, nebo i dříve, pokud bude vyčerpáno 300 
sad. 
4. Pokud byste si chtěli objednat jakoukoli další hru z naší nabídky pro potřeby oddílu, stáhněte si 
aktuální ceník her (pro volnočasové a vzdělávací organizace platí velkoobchodní ceny her včetně 
DPH). V souvislosti s akcí "Společenské hry pro letní tábory" můžete současně doobjednat i hry 
mimo pevně daný táborový balíček a neplatíte poštovné a balné. Do ceníku vyplňte svoji 
doobjednávku a zašlete ho na tabory@mindok.cz.  
Veškeré další informace jsou uvedeny v dotazníku/objednávkovém formuláři. 
Hry vám pomohou smysluplně vyplnit volný čas dětí na táborech a ostatních prázdninových akcích, 
mohou být skvělou alternativní činností při špatném počasí, můžete je také zařadit přímo do 
programu. Tuto jedinečnou akci můžeme realizovat díky příležitosti představit hry velké skupině 
hravých lidí a jedná se o zajímavou formu propagace her 
Tým MINDOK 

 

Horkovzdušný balón pro děti 

Pro táborníky připravíme naučný program s leteckou 
tématikou a ještě radší se staneme součástí Vaší táborové hry. 
Společně balón připravíme a každý si vyzkouší, jaké to je být 
pilotem balónu.  
Dobu a náplň programu přizpůsobíme potřebám 
organizátora. Balón může nejříve létat ukotvený pro všechny 
táborníky a následně odletět s výherci či vedoucími. Kapacita 
balónu je 4 + pilot. 
Sami jsme táborníci, přizpůsobíme se Vám! 
Více info na: info@balloonadventures.cz nebo na +420 733 

595 757. www.balloonadventures.cz. Stáhněte si PDF s nabídkou. 
 

Think Creative 
Stále hledáte inspiraci a kreativní tvořivý materiál na 
tábory a skupinové akce? Máme pro Vás dobrý tip. Na 
stránkách eshop.thinkcreative.cz najdete spoustu 
tvořivého materiálu jako jsou různé dřevěné a 
kartonové výřezy, šablony, pěnová razítka, pěnové 
samolepky, diplomy, medaile, peří, samolepící knoflíky, 
kamínky, různé pískové mandaly a masky z pěnovky 
nebo z předkresleného kartonu, zkrátka vše pro 

prázdninové tvoření s dětmi. Neváhejte se podívat na: eshop.thinkcreative.cz, www.thinkcreative.cz. 

https://goo.gl/forms/BVOPq3EntZodulP22
https://gallery.mailchimp.com/6d21dd3a70cade138c8babd33/files/1c1d48d6-3bb2-4653-9bcc-1979d231e874/Ceník_MINDOK_5_2017_ČR.xlsx
mailto:tabory@mindok.cz
https://goo.gl/forms/BVOPq3EntZodulP22
mailto:info@balloonadventures.cz
http://www.balloonadventures.cz/
https://cloud.skydea.cz/index.php/s/9xO1Eh3Af3KMzV8
http://eshop.thinkcreative.cz/
http://eshop.thinkcreative.cz/
http://www.thinkcreative.cz/
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Účinná ochrana před klíšťaty 
Také se bojíte klíšťat? Představte si tábor bez obav, kdy víte, že si vaše 
děti užívají v lese, v trávě i u vody a to v naprostém bezpečí před 
nákazou! 
V táborové lékárničce by neměl chybět TICK OFF odstraňovač klíšťat 
pro bezpečnou a okamžitou likvidaci přisátého klíštěte. 
Český výrobce nabízí i TICK OFF repelent jako prevenci - hodí se pro 
veškeré hry a aktivity tam, kde se můžete s klíšťaty setkat. 

Webové stránky: www.vakosxt.cz 
 

ALBI 
Balíček společenských her je určen výhradně organizacím pořádajícím dětské letní tábory. Celková 

cena balíčku za 6 her je 999 Kč vč. DPH. Dopravné je zdarma. Balíček 
posíláme přepravní službou na dobírku. Každá organizacemůže 
objednat pouze jeden balíček. Jak balíček objednat? Balíček 
objednejte na e-mailu : objednavky@albi.cz. Uveďte fakturační 
adresu (včetně IČ) a dodací adresu (včetně kontaktní osoby a 
telefonního spojení). Objednávky posílejte do 31. července 2017! 
Fakturu obdržíte zároveň se zásilkou. Kompletní nabídku si nejlépe 
stáhněte jako PDF. 

 
Hlavolamy na letní tábory 

Umíme připravit hernu smart games, ráj hlavolamů, soutěže. 
Kontaktujte nás. www.hryahlavolamy.cz 
Nezapomeňte, v září se opět chystá oblíbená výstava Hry a 
hlavolamy v Praze na Novoměstské radnici. Termín 13.-16. září. 
www.hryahlavolamy.cz/vystava 
 

 

Spuštění stránky www.mojespolky.cz 

Rád bych Vás informoval o spuštění stránky www.mojespolky.cz. Tyto slouží k prezentaci  místních 
spolků a propagaci spolkových činností spoluobčanům v širokém okolí. Použití, vč. registrace, je zcela 
zdarma. Touto aktivitou se snažím sdružit informace o různých spolcích na jednom místě. Stránky 
budeme postupně vylepšovat. Novinky můžete sledovat na facebook.com/mojespolky. Pavel Otta 
http://www.radambuk.cz/18244-2 

 

http://www.vakosxt.cz/
mailto:objednavky@albi.cz
http://www.borovice.cz/file/87294/deskove-hry-od-albi-pro-letni-tabory.pdf
http://www.hryahlavolamy.cz/akce-pro-verejnost/informace-pro-skoly-skolni-druziny-oddily/
http://www.hryahlavolamy.cz/vystava
http://www.mojespolky.cz/
http://www.mojespolky.cz/
http://facebook.com/mojespolky
http://www.radambuk.cz/18244-2
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Klapíkova inspirace 

Tvoření pro děti - Had z punčocháčů  
Potřebujeme: punčocháče, nůžky, knoflíky na oči, jehlu a nit, mašličku, 
vatelín nebo cokoliv jiného na vycpání 
Jak na to: 
Z punčocháčů odstřihneme nohavici. Našijeme 2 knoflíky místo očí. 
Vycpeme vatelínem nebo látkou. Na konci sešijeme a převážeme mašličkou. 
A je hotovo. 
Zdroj: https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/figurky-a-zviratka-
318/had-z-puncochacu-1241  

  
Inspirace hry:  

ještě dnes. 
Skauti na Den dětí připravili herní aplikaci HopSkoč 
Autor: Junák - český skaut  
http://www.adam.cz/clanek-2017050080-skauti-na-den-deti-pripravili-herni-aplikaci-hopskoc.html 

Budou vaše děti vzpomínat na dětství s rodiči, nebo 
s tabletem? Chystaná aplikace napoví, jak na dětské 
zážitky. Překvapení pro všechny děti a rodiče! 
Děti se často obracejí na rodiče s prosbou, jestli by si 
mohly pustit tablet, počítač nebo televizi. Správná otázka 
by však měla znít: „Co nového si dnes společně 
zahrajeme?“ Proto skauti vytvořili aplikaci HopSkoč, která 
má za cíl posílit pouto rodičů a dětí při opravdových 

zážitcích.  
Skautský projekt si tak vytkl nemalý cíl - pomoci rodičům konkurovat digitální zábavě. Jmenuje 
se HopSkoč a shromažďuje nápady na jednoduché, ale zábavné hry a aktivity pro menší děti. Takové, 
kde si zábavu užije nejen dítě, ale i jeho tatínek a maminka. Zásoba her se neustále rozrůstá, takže 
vám nikdy nedojde inspirace. Nemusíte se ale bát, že byste se v pestré nabídce ztratili. Hry se dají 
třídit podle věku dětí, prostředí či délky času, hodnotit a ukládat do oblíbených nebo vyhledávat 
podle kategorií. Chcete zabavit dítě při cestování nebo v čekárně u doktora? Žádný problém, stačí 
vybrat příslušnou kolekci. 
Nápad na herní aplikaci vznikl ve školce 
Jak už to tak bývá, nejlepší nápady nabízí sám život. Přečtěte si krátký příběh Pavla Konečného, 
autora aplikace HopSkoč a několikanásobného tatínka: „Když jsem jednou vyzvedával děti ze školky, 
zrovna si kreslily. Dostaly za úkol namalovat svoji nejoblíbenější hračku. Většina dětí namalovala 
plyšáka, panenku, autíčko nebo tablet. Jedna holčička však nakreslila pána, jak ji drží za ruku. Paní 
učitelka se zeptala, o koho se jedná. Odpovědí jsme byli překvapení: ‚To je přeci můj tatínek. S ním je 
ta největší zábava.‘ V ten den jsem se rozhodl, že chci být také takový tatínek. Vlastně bych si přál, 
aby každé dítě mělo takové rodiče.“  

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/figurky-a-zviratka-318/had-z-puncochacu-1241
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/figurky-a-zviratka-318/had-z-puncochacu-1241
http://www.hopskoc.cz/
http://www.hopskoc.cz/
http://www.adam.cz/img/201705300727_hopskoc-titul.jpg
http://www.adam.cz/img/201705300727_hopskoc-titul.jpg
http://www.adam.cz/img/201705300727_hopskoc-titul.jpg
http://www.adam.cz/img/201705300727_hopskoc-titul.jpg
http://www.adam.cz/img/201705300727_hopskoc-titul.jpg
http://www.adam.cz/img/201705300727_hopskoc-titul.jpg
http://www.adam.cz/img/201705300727_hopskoc-titul.jpg
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Katalog nápadů je rodičům dostupný momentálně na platformě 
Android, verze iOS se do budoucna chystá také. V loňském roce projekt 
podpořila Laboratoř Nadace Vodafone a díky sbírce na HitHit.cz se 
podařilo shromáždit finance, které z větší části pokryly vývoj aplikace, 
v současné chvíli přístupné za měsíční poplatek 24 korun.  
„Je pro nás důležité, aby děti místo ‚Mami, tati, půjč mi tablet!‘ říkaly 

‚Mami, tati, pojď si hrát!‘. Nemyslíme si, že úkolem rodiče je dítě neustále bavit, ale jsou situace, 
kterým pomůže, když rodič ‚z kapsy‘ vytáhne nápad na aktivitu nebo hru, kterou si společně mohou 
zahrát,“ doplňuje autor aplikace Pavel Konečný. 
V jakých situacích může být HopSkoč užitečný? 
• Po cestě v autě, když uvíznete v koloně a není to už zábavné vůbec pro nikoho, 
• když na výletě začnou bolet nožičky a je potřeba dojít ještě kus cesty, 
• když jsou děti nemocné, jsou doma dlouho zavřené a pochopitelně je už nic nebav 
 
• když čekáte u doktora, cestujeme vlakem nebo je ošklivé počasí, 
• když se sejde více dětí a je potřeba prolomit ledy, 
• když máte chuť si společně něco zahrát, ale nemáte žádný nápad. 
Ukázky hry z aplikace: Ledovec ve vaně 
Jednoduchý nápad, který jedné rodině pomohl překonat nechuť dcerky z večerního koupání.  
Pomůcky: igelitový sáček/krabička, voda 
Doporučený věk: 2 – 5 let 
Z čeho vzniká led? Do pytlíku (krabičky, formičky na písek) dejte vodu a nechte přes noc zmrznout. Tím 
snadno vyrobíte ledovec. Ideálně, když do přípravy zapojíte i děti. Druhý den vyndejte vzniklý led – 
ledovec – z mrazáku a dejte ho dětem na hraní do vody při večerním koupání. Kromě toho, že bude 
s tajícím ledem zábava, můžete si hezky vysvětlit, z čeho led vzniká a kam ve vodě mizí. Větší ledovce 
můžou děti ve vaně různě obeplouvat hračkami. 
Více o aplikaci na  hopskoc.cz či https://facebook.com/hopskoc.cz 
Aplikaci si můžete vyzkoušet v obchodě Google Play (bit.ly/stahujuhopskoc). Během prvních 10 dnů 
je možné odběr bezplatně zrušit. 

 
Mobilní aplikace Skryté příběhy 

Geolokační hra pro celou rodinu - Skryté příběhy. Originální 
hra, v níž je třeba nacházet a řešit příběhy různých postav 
českých dějin. Již brzy druhý ročník hry s novým designem 
a novými třiceti příběhy. 
Hra bude slavnostně spuštěna tento čtvrtek, 25. května 2017. 
Aplikaci na mobil najdete na stránkách hry: 
https://skrytepribehy.cz/ 

 

GEOLOKAČNÍ odné pro 

http://www.hopskoc.cz/
https://facebook.com/hopskoc.cz
https://skrytepribehy.cz/
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zvídavé děti a hravé dospělé. Stáhněte si aplikaci ještě  

Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 

 


