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Červenec 2017 

Milí přátelé,  

právě se k Vám dostalo 7. 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.  

 

Rádi bychom popřáli všem dětem příjemně prožité 
prázdniny plné nových zážitků, kamarádů a sluníčka 
a vedoucím ze spolků pohodové tábory  bez úrazů. 
 
Kancelář RADAMBUK a ICM Č.B. bude mít omezený 
provoz z důvodu dovolených a táborů. 
V případě potřeby volejte Katku Babickou tel. 775 
644 003 nebo Petera Padúcha tel.775 644 101 nebo 
pošlete e-mail na kancelar@radambuk.cz , 
icmcb@radambuk.cz . 

 

Informace o provozu kanceláře naleznete na webu http://www.radambuk.cz/provoz-kancelare-
radambuk-prazdniny-2017/. 

 

Informace z RADAMBUK 
22.6.2017 – jednání Předsednictva RADAMBUK 

 Ve čtvrtek 22.6.2017 se sešlo předsednictvo na jednání v 
kanceláři RADAMBUK, přijalo 4 nové členské spolky:  HUGO 
divadelní klub z.s., Rodinné centrum Budíček, z.s., Rodinné 
centrum Pomněnka , z.s., Spolek Devatenáctka, vzalo na vědomí 
zprávu Kontrolní komise RADAMBUK za rok 2016, zhodnotilo akci 
BAMBIFEST 2017, přijalo Rozpočet RADAMBUK na rok 2017 a 
připravilo plán akcí na 2. pololetí roku 2017. 
 
 

http://www.radambuk.cz/22-6-2017-predsednictvo-radambuk/. 

 
22.6.2017 – 60 členských spolků RADAMBUK 
K 22.6.2017 má RADAMBUK 60 členských spolků a tedy 4634 členů. Seznam a webové stránky spolků 
jsou ke stažení na http://www.radambuk.cz/clenska-sdruzeni-2/. 
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Akce RADAMBUK plánované na 2.pololetí roku 2017 
16.9.2017 - výlet do Království lesa na Lipně 
17.9.2017 - Štěstí s překážkou 
21.9.2017 - Náplavka ECCB 
27.9.-1.10. 2017- Táborová akademie podzim na Kvildě 
12.-15.10.2017 - 72 hodin 
10.10.2017 - Valné shromáždění RADAMBUK od 17 hodin 
2.12.2017 - Divadelní představení a Vánoční setkání dětí ze spolků v Divadle U Kapličky 
12.12.2017 – Vánoční setkání vedoucích spolků v RADAMBUK 
Uvítáme každého dobrovolníka na pomoc při akcích!!! 

 
Půjčovna pro spolky RADAMBUK 
http://www.radambuk.cz/pujcovna/ 
Spolky RADAMBUK si mohou vypůjčit materiál ke své činnosti, hry a publikace z knihovny 
RADAMBUK. Materiál je neustále doplňován!!! 
http://www.radambuk.cz/publikace/ 
 

Nabídka programu pro dětské tábory 
Rádi bychom pozvali členské spolky s oddíly, kluby, tábory na návštěvu do RADAMBUK. 
Přijďte si k nám s dětmi vyzkoušet laserovou střelnici a slacklining, zahrát deskové hry, turnaj 
ve stolním tenise nebo vyrobit buttony. 
Kdy: dle domluvy, budeme se snažit přizpůsobit Vašim požadavkům. 
http://www.radambuk.cz/plackovani-deskohrani-stolni-tenis-v-radambuk/ 

http://www.radambuk.cz/laserova-strelnice-slacklining-v-radambuk/ 
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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. 
 

24.6.2017 - RADAMBUK na Letišti v Plané 
Sobota 24. června 2017 byla velkým dnem pro Letiště České Budějovice, které oslavilo 80. výročí. Pro 
návštěvníky byl až do 16.00 hodin přichystán bohatý program a nechyběl zde ani RADAMBUK s 
programem pro děti na téma indiáni. Na letišti bylo k vidění kromě letadel a složek IZS také indiánské 
teepee RADAMBUK, děti střílely z luku, chytaly rybičky, vyráběly indiánské čelenky, poznávaly stopy 
zvířat, učily se indiánské znaky a hrály např. kroket.  Odměny za soutěže pro děti připravil Jihočeský 
kraj. Děti se vydaly také na stezku Lesního dobrodružství, poznaly zajímavosti ze světa zvířat a za 
vyluštění tajenky získaly hlavolamy a baterky od RADAMBUK. Veřejnosti byla také představena kniha, 
která mapuje 80 let historie letiště na jihu Čech. Zájemce o tuto knihu potěšila i možnost získat ji s 
podpisem jediného československého kosmonauta, pana Vladimíra Remka. Na pódiu probíhaly 
 koncerty kapel a vystoupení tanečních kroužků spolku M-tes.  

http://www.jihocesketabory.cz/
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25.-26.5.2018  
Zapište si do svých diářů - BAMBIFEST 2018 v Českých 
Budějovicích se bude konat   25. - 26.května 2018 na 
Výstavišti v Českých Budějovicích !!! Budeme se na Vás těšit 
ve světě her a zábavy:-)   

 

Pojištění členských spolků přes ČRDM – pojišťovna Kooperativa 
Odkaz, kde jsou veškeré informace o pojištění a v podrobně 
zpracovaný postup oznámení úrazu.  
http://www.radambuk.cz/pojisteni-crdm-vzor-oznameni-urazu/ 
 

 

Z realizace projektů Mládež kraji – kraj Jihočeský 2017 
Projekt Avon pochod proti rakovině prsu 24.6.2017 České Budějovice 
Náplní projektu bylo uspořádání lokálního pochodu AVON na podporu boje proti rakovině prsu a 
umožnit tak místním obyvatelům se pochodu účastnit bez nutnosti jet do Prahy. Dále jsme chtěli 
aktivně přispět, sami se pochodu zúčastnit a vybrat co nejvíce peněz na prevenci a léčbu nemoci. 
Vybrali jsme částku 42 074 Kč, pochodu se zúčastnilo 200 účastníků. Další ročník si zapište do diářů na 
16.6.2018!!! 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/pojisteni-crdm-vzor-oznameni-urazu/
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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 
 

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

 
Doškolovací kurz Instruktor lanových aktivit 25.6.2017 RADAMBUK 

 Pro Instruktory stavby nízkých a vysokých lanových překážek 
jsme připravili doškolovací kurz – obnovení licence. Kurz se 
konal v neděli 25.6.2017 na táborové základně Vávrovka. 
Zúčastnilo se ho 7 vedoucích ze spolků RADAMBUK, kteří získali 
licence stavby nízkých na 5 let a vysokých lanových překážek na 
3 roky.  

 

 

 

 

 

 

29.6.2017 - Kurz 1. pomoci pro děti 
Děti z Dětského diagnostického ústavu v Homolích 
absolvovaly kurz 1. pomoci, který se konal 29. 6. 2017 
v Informačním centru pro mládež. Účastníci si pod vedením 
zkušené lektorky Oblastního spolku Českého červeného kříže 
vyzkoušeli podání první pomoci, přivolání záchranky i 
zastavení krvácení. Nechyběly ani praktické rady na léto - jak 
se bránit úpalu a úžehu, jak pomoci kamarádovi nebo jak 
správně odstranit klíště. 
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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). 
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/
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 

 
Letní otevírací doba ICM České Budějovice 
Informační centrum pro mládež bude v době letních prázdnin otevřeno každý všední den od 8 do 15 
hodin. V případě potřeby nás kontaktujte na telefonním čísle 775 636 856 nebo e-mailu 
icmcb@radambuk.cz. 
 

Přejeme Vám krásné léto plné sluníčka a pohodových zážitků! 

 
Jak „přežít“ vysvědčení? 
Na Lince bezpečí přibývá počet hovorů na téma vysvědčení. Její odborníci 

potvrzují, že poslední školní den děti stresuje. Bojí se více špatných známek, 

nebo reakce rodičů? Jste na pátek dobře připraveni? Přečtěte si 10 rad 

pro rodiče, jak tento den úspěšně zvládnout. 

1. Dejte si čas 

Pokud se vaše očekávání nesetkalo s výsledky, které vaše dítě přinese potvrzené černé na bílém, 

zachovejte především chladnou hlavu. Vysvědčení je výsledkem celoročního úsilí dítěte, bylo by proto 

chybou podléhat náhlým emocím, kvůli kterým byste mohli reagovat překotně a neuváženě 

bez ohledu na emoce dítěte. 

 

2. Nevyhrožujte 

Výhružky nejsou dobrou cestou ke zlepšení známek, ani k bezproblémovému plnění úkolů. Výhružky 

totiž vyvolávají v dítěti strach. Málokdo podává ve strachu ty nejlepší výkony a buduje vlastní 

sebedůvěru. Nehledě na to, že strach je úzce spojen se stresem, který se vždy podepíše na zdraví vás 

i vašeho potomka. 

 

3. Netrestejte 

Pamatujte, že případné horší známky mohou být pro dítě už trestem samotným. Známky 

jednoznačně nálepkují každého žáka ve třídě, proto nálepky nevytvářejte i vy. Obava z trestu 

rozhodně pozitivně nemotivuje k vlastnímu zlepšování a zájmu rozvíjet se. Vytváří pouze obrázek 

o vás jako o nespokojeném rodiči. 

 

4. Ptejte se 

Jak ti můžu pomoct, aby ses zlepšil/a? Je něco, co pro tebe můžu udělat? Chtěl/a by ses o některých 

tématech více bavit? To je pouze příklad otázek, které svému dítěte můžete položit, pokud se známky 

neblyští hvězdami. Dobře mířené otázky pomohou lépe než dobře míněné odpovědi. 

  

mailto:icmcb@radambuk.cz
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5. Rozvíjejte zájmy dítěte 

Soustřeďte se na to, v čem vaše dítě vyniká nebo o co jeví skutečný zájem. Není životní prohrou, 

pokud známky tančí v rytmu valčíku. Málokdo totiž v budoucnu ovládá stejnou měrou všechny 

oblasti. Je lepší bravurně zvládat jeden předmět než být díky dobře vytrénované paměti průměrný 

ve všem. 

 

6. Pracujte průběžně 

O prospěch svého dítěte se zajímejte v průběhu celého roku. Do vzdělávání se aktivně zapojujte 

a hledejte cesty efektivního učení. Čím více hodin prosezených nad učebnicí dějepisu, tím lepší 

známka z testu? Určitě ne, pozornost klesá již po 20 minutách. Vyzkoušejte naučné filmy, online 

videa, výstavy, hry apod. 

 

7. Zapojte okolí 

Víte, že matematika není vaší silnou stránkou a váš potomek v ní také příliš nezáří? Zmapujte své 

okolí, možná se v rodině nebo mezi vašimi známými najde skrytý milovník pedagogiky a matematik 

v jednom. Finančně dostupná jsou i doučování jak od aktivních vysokoškolaček, tak zkušených 

lektorů, vše vygooglujete. 

 

8. Hledejte příčinu 

Vždy jste byli pyšní na samé jedničky své dcery nebo syna, ale najednou se trojky, čtyřky a pětky jen 

hemží? Každá změna má důvod. Stalo se něco v rodině? Prožívá vaše dítě nešťastnou lásku? Je vše 

v pořádku s jeho přáteli? Příčin může být celá řada, v komunikaci se zaměřte na změnu a motivaci. 

 

9. Dobře plánujte čas 

Naučte své dítě plánovat svůj čas. Obecně platí, že nejtěžší úkoly se mají řešit jako první, aby se 

člověk rychle zbavil napětí. Vypište společně seznam aktivit, které chcete za víkend stihnout. 

U každého úkolu poznačte číslicí od jedné do tří, jak důležitý je, pomůže to lepšímu rozhodování. 

 

10. Vyhledejte odborníka 

Není pravdou, že pomoc odborníků člověk vyhledá pouze v případě krize. Ať už má vaše dítě známky 

jakékoliv, konzultace s psychologem otevírá nové obzory. I jedničkáři mohou tápat ve volbě 

budoucího oboru. 

Chcete-li motivace svých dětí probrat na Lince bezpečí, obraťte se na odborníky Rodičovské linky 

na čísle 840 111 234, 606 021 021 nebo e-mailem na pomoc@rodicovskalinka.cz. 

 

Zdroj: http://www.adam.cz/clanek-2017060061-10-rad-jak-prezit-vysvedceni.html 

  

http://www.adam.cz/clanek-2017060061-10-rad-jak-prezit-vysvedceni.html
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Staňte se členy Česko-německého fóra mládeže v jeho 10. funkčním období 
Česko-německé fórum mládeže vypisuje výběrové řízení na členy jubilejního 10. funkčního období, 

které začne v září 2017. Fórum mládeže nabízí skupině 30 mladých lidí z Česka a Německa možnost 

pravidelně se setkávat, diskutovat a samostatně vytvářet projekty, tentokrát zabývající se tématem 

Jakou budoucnost (s)tvoříme? Welche Zukunft (er)schaffen wir? Těšit se můžete na diskuse 

s experty, workshopy, přednášky, poznávání nových lidí a míst a mnoho dalšího. Znalost němčiny je 

výhodou, ne předpokladem. Přihlásit do Fóra se můžete zasláním strukturovaného životopisu 

a motivačního dopisu e-mailem na adresu info@cnfm.cz do 30. června 2017. Více informací 

naleznete na http://www.cnfm.cz/. 

Využíváte výhody integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje? 
Významná finanční úspora, rychlejší odbavení a jeden jízdní doklad. To jsou hlavní výhody 

integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje (dále jen IDS JK), který je na území 

Českobudějovicka provozován od 1. ledna 2017. Tento systém umožňuje pravidelnému cestujícímu 

ušetřit oproti obyčejnému jízdnému až 30 % nákladů. Přestupní jízdenku IDS JK lze navíc na území 

Českobudějovicka využít ve vozech městské hromadné dopravy, linkových autobusech i vlacích ČD. 

 

 

Rodinný výlet s krajskou jízdenkou JIKORD plus 

Pro víkendové rodinné výlety s dětmi do 15 let je určena jednodenní krajská jízdenka JIKORD plus. 

Za 250 Kč mohou dva dospělí a až tři děti do 15 let cestovat po celém území Jihočeského kraje 

a u vybraných spojů i na území Dolního Rakouska, do Nepomuku, Březnice, Olbramovic či do Kostelce 

u Jihlavy. V pracovní dny lze tuto jízdenku využít pro 1 dospělou osobu a 1 dítě do 15 let. Koupí 

jízdenky získají cestující významné slevy ze vstupného do vybraných kulturních zařízení Jihočeského 

kraje. Polovinu vstupného tak zaplatí návštěvníci Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, 

Prachatického muzea, Prácheňského muzea v Písku, Památníku Adolfa Heyduka v Písku, Památníku 

města Protivína, nebo Regionálního muzea v Českém Krumlově. 40% slevu získají návštěvníci 

observatoře na Kleti, 33% slevu zájemci o hvězdárnu a planetárium v Českých Budějovicích nebo 

muzeum Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci. Alšova Jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou 

a Wortnerův dům v Českých Budějovicích poskytují uživatelům krajské jízdenky 30% slevu a Muzeum 

středního Pootaví Strakonice slevu 25%. Se slevou ve výši 20 % pak mohou turisté navštívit Divadlo 

Oskara Nedbala Tábor nebo Jihočeskou zoologickou zahradu Hluboká nad Vltavou či Osobní lodní 

dopravu a Jihočeskou filharmonii. 

Úplný seznam autobusových linek a přehled územní platnosti na železnici je uveden na stránkách 

společnosti JIKORD s.r.o. www.jikord.cz a www.jihoceskajizdenka.cz. Další informace naleznete 

na http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1&par[lang]=CS&par[akt]=5485. 

  

mailto:info@cnfm.cz
http://www.cnfm.cz/
http://www.jikord.cz/
http://www.jihoceskajizdenka.cz/
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5Bid_v%5D=1&par%5Blang%5D=CS&par%5Bakt%5D=5485


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 

 
 

10 

Zažijte nezapomenutelné léto s průkazy ISIC a ITIC 
S průkazy ISIC/ITIC může být vaše léto nezapomenutelným zážitkem. Chcete ušetřit na vstupném, 

na cestách, při výletech i na letních festivalech? Svůj průkaz ISIC nebo ITIC můžete využít nejen 

k objevování nových míst v Čechách, ale i v zahraničí. Platné průkazy vám umožňují čerpat slevy 

na místech, která byste ani nečekali. To, že jich je až 130 000 po celém světě, je přece skvělé! 

Kde všude a hlavně na co můžete svůj průkaz použít, se dozvíte na http://www.isic.cz/. Být 

studentem a učitelem je úžasné a s průkazy ISIC/ITIC i výhodné! 

 

 

 

Zachyťte svými fotoaparáty jednotu Evropy a Evropanů v jejich rozmanitosti! 
Letošní ročník fotosoutěže se řídí oficiálním heslem Evropské unie „Jednotná v rozmanitosti“ a jeho 

cílem je poukázat na neobyčejné zkušenosti a zážitky lidí spjaté s jejich 

výjezdem do jiné země EU, ať už během studijního výjezdu, stáže, 

dobrovolnického či pracovního pobytu v Evropě. Soutěž je organizována u 

příležitosti 30 let existence programu ERASMUS! 

V rámci fotosoutěže jsou vyhlášeny dvě soutěžní kategorie. První z nich 

nese název Lidé a je primárně zaměřena na zachycení nejen tváří osob, se 

kterými jste se na svých cestách setkali, ale také výjimečných okamžiků, 

které jste strávili se svými přáteli ze všech koutů Evropy. Druhá 

kategorie Místa je zaměřena na oblíbené destinace a místa, která jste 

navštívili během výměnného pobytu a která ve Vás zanechala 

neopakovatelné zážitky. Fotografovat můžete i typické památky spojené 

s místem Vašeho pobytu. 

 

 

  

http://www.isic.cz/
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Informace z ČRDM 

ČRDM podpořila iniciativu Vraťte lidem práva, kvůli novele stavebního 
zákona se obrátila na senátory 
Autor: Jiří Majer  
Supermarket za domem, benzínová pumpa, skládka odpadu nebo kácení stromů v parcích. 

To všechno mohli lidé až dosud ovlivnit. Jenže novela 
stavebního zákona by to znemožnila. Pokud bude 
schválena v současné podobě, lidem bude zapovězeno 
vyjádřit se k tomu, jak bude vypadat jejich nejbližší okolí. 
Upozorňuje na to iniciativa „Vraťte lidem práva“, k níž se 
rozhodla připojit a podporovat ji také Česká rada dětí 
a mládeže (ČRDM). Proč? Protože nebezpečí plynoucí ze 
změn vtělených do uvedené legislativní normy by se 

týkalo mj. i spolků pracujících ve prospěch dětí a mládeže. 
„Poslanecká sněmovna bohužel podpořila změny, které by spolkům občanů zakázaly 
vyjadřovat se ke stavbám. Senátoři a senátorky však ještě mohou lidem práva 
vrátit. Skupina statečných se o to již pokouší,“ stojí na webu iniciativy Vraťte lidem 
práva. Předseda ČRDM Aleš Sedláček kupříkladu rozeslal senátorům dopis, v němž 
na ně jménem stovky organizací, sdružujících ve spolcích dětí a mládeže přes 200.000 

lidí, apeluje, aby novele stavebního zákona řekli své jasné NE. „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,“ konstatuje Aleš Sedláček. „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. Byli bychom rádi, kdybyste 
navrhovanou úpravu stavebního zákona odmítli a hlasovali proti ní,“ píše předseda ČRDM 
zákonodárcům v horní komoře Parlamentu ČR. 
Projde-li totiž navrhované znění po Poslanecké sněmovně i Senátem, znamenalo by to mimo jiné, že 
nově by spolky neměly možnost účastnit se územních a stavebních řízení. V praxi jsou to přitom 
právě spolky, které jsou pro místní občany jedinou možností, jak se mohou vyjadřovat ke stavbám či 
kácení stromů v jejich okolí. Podporovatelé iniciativy Vraťte lidem práva se obávají, že v důsledku 
toho „bude veřejnost zbavena práva zapojovat se do správních řízení, v nichž mohou hájit svá práva 
na ochranu životního prostředí. Bez účasti dotčené veřejnosti, tedy bez nezávislé (a bezplatné) 
kontroly kvality a zákonnosti, budou schvalovány a realizovány nejzásadnější a nejrizikovější projekty 
s dopadem na celou společnost.“ Ještě ovšem existuje naděje, že se tak nestane. Za občany se 
postavil Ústavně právní výbor Senátu a skupina senátorů a senátorek připravuje návrh změn, které by 
občanům práva vrátily. Všichni senátoři a senátorky mají o podobě novely hlasovat 7. června t.r. 
Více informací o iniciativě Vraťte lidem práva naleznete ZDE 
Dopis předsedy ČRDM adresovaný senátorům si můžete přečíst ZDE 
http://www.adam.cz/clanek-2017060012-crdm-podporila-iniciativu-vratte-lidem-prava-kvuli-
novele-stavebniho-zakona-se-obratila-na-senatory.html 

http://www.adam.cz/img/200410261415_crdm.jpg
http://www.adam.cz/img/200410261415_crdm.jpg
http://www.adam.cz/img/200410261415_crdm.jpg
https://www.vrattelidemprava.cz/
http://www.adam.cz/download.php?soubor=432
http://www.adam.cz/clanek-2017060012-crdm-podporila-iniciativu-vratte-lidem-prava-kvuli-novele-stavebniho-zakona-se-obratila-na-senatory.html
http://www.adam.cz/clanek-2017060012-crdm-podporila-iniciativu-vratte-lidem-prava-kvuli-novele-stavebniho-zakona-se-obratila-na-senatory.html
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Senát vrátil poslancům novelu stavebního zákona 

Senátoři vrátili novelu stavebního zákona k novému posouzení do 
Poslanecké sněmovny. Tato novela mimo jiné nedovoluje spolkům 
účastnit se územních a stavebních řízení. ČRDM je jedna z organizací, 
které na senátory apelovaly dopisem, aby novele stavebního zákona 
řekli své jasné NE, jak jsme informovali v článku Česká rada dětí a 
mládeže se připojila k iniciativě Vraťte lidem práva. 

http://crdm.cz/clanky/aktuality/senat-vratil-poslancum-novelu-stavebniho-zakona/ . 
 

Archa číslo 4/2017 píše o tom, že učit se dá i nenápadně, bez nudy a biflování 
Autor: Jiří Majer http://www.adam.cz/clanek-2017060023-archa-cislo-4-2017-pise-o-tom-ze-ucit-se-
da-i-nenapadne-bez-nudy-a-biflovani.html 

 
Do čtvrtého čísla letošního ročníku časopisu Archa zkusme nahlédnout 
opravdu jen letmo a poněkud nesystematicky. 
Předtím si ale před pomyslnou závorku vytkněme slogan Nejsme škola, 
a přece učíme, který ozřejmuje hlavní náplň aktuálního čísla. „Čtyřka“ Archy 
publikuje kromě jiného tematické příspěvky Asociace TOM, organizátorů 
třebíčské Regionální vzájemné výměny zkušeností, INEX-SDA, Pionýra, Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sdružení Radost, Hnutí Brontosaurus nebo 
třeba Národní pracovní skupiny pro Strukturovaný dialog s mládeží. 
O odpověď na svoji pravidelnou anketu Archa tentokrát požádala ředitele 

Kanceláře České rady dětí a mládeže (ČRDM) Ondřeje Šejtku spolu s astronomem a astrofyzikem 
Jiřím Grygarem. Co odpověděli oba respondenti na otázku zkoumající, co nového se v pověstné 
„škole života“ nedávno naučili…? Kdo si nalistuje v elektronické verzi Archy, umístěné těsně 
pod tímto textem, stranu 23, dozví se to. 
Rubrika „Představujeme“ přiblíží nováčka v ČRDM, jenž rozšířil řadu jejích členských organizací letos 
v dubnu – Českou astronomickou společnost (ČAS). „Pro zvídavé děti pořádá Sekce pro děti ČAS už 
mnoho let astronomicko-kosmonautický tábor Vesmírná odysea. Každý rok v srpnu se na 14 dní 
´vydáváme do vesmíru´, pokaždé jinam a s jiným příběhem, přesto se držíme osvědčeného programu. 
Naším cílem je děti nejen zabavit a pobavit, ale také je o vesmíru a o tom, jakým způsobem jej lidé 
poznávají, něco naučit. Bez nudy a biflování,“ píší ve svém prezentačním článku Petr Sheirich, Jan 
Kožuško a Věra Bartáková. 
„Podívejme se na běžného oddílového vedoucího, který celoročně vede oddíl a v létě jede s dětmi 
na tábor,“ zamýšlí se v úvodníku nazvaném „Nenápadné vzdělávání“ předseda představenstva Rady 
dětí a mládeže kraje Vysočina a člen Představenstva ČRDM Jan Burda. „Tenhle člověk celý rok tmelí 
tým oddílových instruktorů – deleguje pravomoci, hodnotí a motivuje. Řídí porady, sdílí informace, 
naplňuje naplánované cíle, naslouchá, hledá řešení problémů a překážek, reaguje na změny, 
respektuje termíny, spravuje rozpočet, zajišťuje finanční zdroje, které vyúčtovává, propaguje. Při tom 
všem celkem pravidelně odolává stresovým situacím a zátěži… V tomto výčtu bychom celkem dlouho 
pokračovat. Tím vším nenápadně a často sebevzděláním rozvíjí organizační, vztahové analytické 
a celou řadu dalších kompetencí.“ 
Jakže zněl ten slogan vytknutý před závorku…? 

http://crdm.cz/clanky/aktuality/ceska-rada-deti-a-mladeze-se-pripojila-k-iniciative-vratte-lidem-prava/
http://crdm.cz/clanky/aktuality/ceska-rada-deti-a-mladeze-se-pripojila-k-iniciative-vratte-lidem-prava/
http://crdm.cz/clanky/aktuality/senat-vratil-poslancum-novelu-stavebniho-zakona/
http://www.adam.cz/clanek-2017060023-archa-cislo-4-2017-pise-o-tom-ze-ucit-se-da-i-nenapadne-bez-nudy-a-biflovani.html
http://www.adam.cz/clanek-2017060023-archa-cislo-4-2017-pise-o-tom-ze-ucit-se-da-i-nenapadne-bez-nudy-a-biflovani.html
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Článek J. Burdy – Nenápadné vzdělávání- Archa 4/2017 
http://www.radambuk.cz/nenapadne-vzdelavani-j-burda-archa-42017/ 
 

Novinky v dokumentaci pro pořadatele táborů 2017 

http://www.adam.cz/clanek-2017060035-novinky-v-
dokumentaci-pro-poradatele-taboru-2017.html 
Vedoucí letos budou mít v některých ohledech práci 
o trošku jednodušší při zajišťování všech podmínek 
pro pořádání letních táborů. Z jiných podmínek však mohou 
mít špatné spaní i finanční sankce. 
 
Co je tedy jinak pro letošní rok? 

Co je jednodušší: 
Díky novele zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví již není třeba mít tábor nahlášený 
u nejbližšího lékaře - pediatra. 
 
Také platnost posudků o zdravotní způsobilosti vedoucích - tedy fyzických osob činných 
při zotavovací akci se prodloužila na dva roky (tzv. „papíry na hlavu“) - je ale dobré se včas podívat, 
zda máte správnou formulaci potvrzení a zda není doba v potvrzení omezena (může se stát, že lékař 
o prodloužení platnosti potvrzení neví). 
 
Důležité je zkontrolovat očkování účastníků zotavovacích akcí.  
Očkovací průkaz a posudek o zdravotní způsobilosti účastníků jsou dobrým dokladem o tom, že má 
dítě potřebná očkování. Stále platí odst. §9 článek 1a) Zákona o veřejném zdraví, který říká, že "na 
zotavovací akci lze vyslat jen dítě, které je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se 
stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže 
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci". 
Pokud se vedoucí akce rozhodne neočkované dítě na zotavovací akci přijmout, může být v případě 
kontroly sankcionován dle zákona (strop sankce je v současné době nastaven na 30 tis Kč). 
 
Podle vyjádření Ministerstva zemědělství je možné konat letní stanové tábory na zemědělských 
pozemcích, jejichž vlastník na ně žádá zemědělské dotace. Čerpání dotací není pro vlastníka nijak 
ohroženo, pokud dodržuje podmínky pro poskytnutí dotace.  
(viz také článekwww.adam.cz/clanek-2017060034-jak-je-to-s-tabory-na-zemedelske-pude-v-roce-
2017.html) 
 
V souvislosti s postupným rozšiřováním tzv. záplavových zón u povodí vodních toků je dobré ověřit 
umístění tábora (viz mapa záplavových území na http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-
zaplavovych-uzemi.html).  
V těchto zónách se tábory běžně konat nemohou (§ 67 odst. 2 písm. d) vodního zákona) a tábořiště, 
která do aktivních záplavových zón ještě loni nespadala, se v něm nyní mohou ocitnout. Rozhodnutí 
o povolení tábora je primárně v kompetenci příslušné obce. 

http://www.radambuk.cz/nenapadne-vzdelavani-j-burda-archa-42017/
http://www.adam.cz/clanek-2017060035-novinky-v-dokumentaci-pro-poradatele-taboru-2017.html
http://www.adam.cz/clanek-2017060035-novinky-v-dokumentaci-pro-poradatele-taboru-2017.html
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258
http://www.adam.cz/clanek-2017060034-jak-je-to-s-tabory-na-zemedelske-pude-v-roce-2017.html
http://www.adam.cz/clanek-2017060034-jak-je-to-s-tabory-na-zemedelske-pude-v-roce-2017.html
http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html
http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html
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(O problematice se stále jedná, viz článek www.adam.cz/clanek-2017060006-projednavani-vodniho-
zakona-v-zemedelskem-vyboru-poslanecke-snemovny.html) 
Pro konání tábora je nutno získat následující povolení: 
• Povolení majitele tábořiště (pozemku) 
• Povolení orgánu ochrany přírody, pokud chcete tábořit na místě se zvýšenou ochranou přírody 
(v chráněném území) (pozor na delší lhůtu vyřizování žádostí!) 
• Souhlas vlastníka lesa, pokud se bude lesem k táboru projíždět, nebo v lese přiléhajícím k táboru 
rozdělávat oheň, tábořit, vjíždět a parkovat motorovými vozidly, kácet stromy (i suché) – (§20 lesního 
zákona) 
 
Ohlášení tábora je třeba  
• obecnímu úřadu zejména kvůli kontaktu pro případné živelné pohromy (povodeň, požár apod.), 
případně kvůli dohodě o likvidaci odpadů 
• orgánu státní správy lesů, (zejména pokud se tábořiště nachází na lesním pozemku nebo je okolní 
les při konání tábora více využíván) 
• krajské hygienické stanici (v případě tábora s 30 a více účastníky do 15 let, oznamuje se mj. rozbor 
vody, který není starší než 3 měsíce, pokud není tábor zásobován z veřejného zdroje pitné vody - 
odst. 3, 4 § 8 zákona 258/2000 Sb.), 
• vodoprávnímu orgánu, bude-li odběr povrchové (užitkové) vody z toku či nádrže prováděn 
za pomoci technického zařízení (např. čerpadlo, rozvod vody do kohoutů v umývárně apod.) 
•orgánu ochrany přírody (z „preventivních“ důvodů - tj. odbor životního prostředí místně příslušného 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností) 
 
Problematiku táborů řeší zejména tyto zákony:  
a. 289/1995 Sb. o lesích (lesní zákon)  
b. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví  
c. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny  
d. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon)  
Další zdroje informací: Právní poradna ČRDM 
 

Jak je to s tábory na zemědělské půdě v roce 2017 
Autor: ČRDM |  
http://www.adam.cz/clanek-2017060034-jak-je-to-s-tabory-na-zemedelske-pude-v-roce-2017.html 
Jako v letech předchozích, opět se množí dotazy na možnost pořádání letních táborů na soukromé 
zemědělské půdě. Obavy zemědělců, na jejichž pozemcích letní tábory chceme pořádat, jsou zejména 
z možnosti ztráty dotací. 
Je tedy dobré si zopakovat argumenty, které hovoří pro naše organizace dětí a mladých lidí jako 
pořadatele letních táborů budovaných „na zelené louce“. 
Mohou tedy pořadatelé postavit dočasný stanový tábor na zemědělské půdě, aniž by majitel, tedy 
zemědělec, byl krácen na dotacích?  
Odpověď zní: ano, mohou. Zabýval se tím obsáhlý článek již v loňském roce, a žádné změny 
nenastaly. Proto doporučujeme jeho přečtení: 
http://www.adam.cz/clanek-2016040047-taboreni-na-zemedelske-pude-v-roce-2016.html 

 

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
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-289
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=114~2F1992&rpp=15#seznam
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-254
http://poradna.crdm.cz/
http://www.adam.cz/clanek-2017060034-jak-je-to-s-tabory-na-zemedelske-pude-v-roce-2017.html
http://www.adam.cz/clanek-2016040047-taboreni-na-zemedelske-pude-v-roce-2016.html
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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. Registrace projektů se rozběhne na konci 
léta. Těšíme se na ně! 

 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 

 Koncem června zprovozníme nové webové stránky. Pro letošek jsme připravili spoustu 
novinek, určitě tak neváhejte s návštěvou stránek. 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. 
 

Informace z členských spolků 
TVOR z.s.     Semenec o.p.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/72hodin.cz/?fref=ts
http://www.72hodin.cz/
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M- tes z.s. 

Spolek M-tes bude 26. 7. 2017 (středa) pořádat 
v Divadle U Kapličky koncert Evy Matějovské 
http://www.evamatejovska.com/. Pokud by se chtěly 
zúčastnit děti z táborů dalších organizací RADAMBUK, 
tak budeme rádi.  – vstup je zdarma. Pokud se bude 
chtít někdo zúčastnit, tak potřebuji nahlásit počet dětí, 
zájem uspokojíme dle pořadí přihlášení. 
Kontakt: Ing. Cyril Macho, tel. 385310201, 777331614 

 

Další informace 

Organizace školního roku 2017/2018 v základních školách, středních školách, 
základních uměleckých školách a konzervatořích 

Plánujete hodně dopředu? Pak jistě uvítáte, že MŠMT již zná data 
prázdnin na dva roky dopředu. Pokud chcete data prázdnin ve 
školním/oddílovém 2018/2019 najdete tady. 
 
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve 
všech základních školách, středních školách, základních uměleckých 

školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve 
středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. 
června 2018. 
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017. Vánoční prázdniny budou 
zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. 
ledna 2018. 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018. 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Termíny a okresy, 
obvody hl. města Prahy 
5.2. - 11. 2. 2018 
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, 
Tachov, Louny, Karviná 
12. 2. - 18. 2. 2018 
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, 
Frýdek-Místek 
19. 2. - 25. 2. 2018 
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, 
Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 
26. 2. - 4. 3. 2018 

http://www.evamatejovska.com/
http://www.adam.cz/clanek-2017060011-prazdniny-a-organizace-skolniho-roku-2018-2019.html
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Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár 
nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál 
5. 3. - 11. 3. 2018 
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, 
Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník 
12. 3. – 18. 3. 2018 
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, 
Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018. 
Poznámka: Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., 
o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018. 
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. 
http://www.adam.cz/clanek-2017060010-prazdniny-a-organizace-skolniho-roku-2017-2018.html 
 
VÝZVY Č. 077 A 078 „PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI NA 1. STUPNI 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL V DOBĚ MIMO ŠKOLNÍ VYUČOVÁNÍ“ – OPERAČNÍ 
PROGRAM ZAMĚSTNANOST (MPSV) 
Uveřejňujeme stanovisko projektového manažera k oprávněnosti žadatelů a partnerů, ze kterého 
vyplývá, že v projektech z daných výzev mohou být i školská zařízení pro zájmové vzdělávání. 
„Vzhledem k faktu,  že definice oprávněného žadatele je shodná s definicí oprávněného partnera, není 
důvod se obávat, že by postupování partnera dle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, 
mimo aktivity projektu by bylo důvodem k vyřazení žádosti. Na druhou stranu konkrétně středisko 
volného času (na rozdíl od školní družiny a školního klubu) nemůže vydat Potvrzení o kapacitě školních 
družin a klubů při ZŠ s 1. stupněm, a tedy naplnit primární důvod, aby se stalo oprávněným parterem 
v projektu.“ 
Případným zájemcům doporučujeme zkonzultovat přípravu žádosti o podporu s pracovníky MPSV. 
Na níže uvedeném odkazu najdete podrobné informace o zaměření daných výzev a kontakty na 
pracovníky spravující dané výzvy. 
https://www.esfcr.cz/vyzva-077-opz 
https://www.esfcr.cz/vyzva-078-opz 
 

OP VVV  
Výzva Budování Kapacit II z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Jedna z aktivit výzvy 
je zaměřena na propojování formálního a neformálního vzdělávání. MŠMT zatím uveřejnilo avízo, 
které je ke zhlédnutí. Zároveň byl zveřejněný termín semináře.  
Příjem žádostí začne 20. června, a to by měl být také termín zveřejnění podrobností výzvy. Ukončení 
příjmu žádostí je stanoveno na 29. září. 

 
 
 

http://www.adam.cz/clanek-2017060010-prazdniny-a-organizace-skolniho-roku-2017-2018.html
https://www.esfcr.cz/vyzva-077-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-078-opz
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-02-16-032-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-ii-1
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminar-pro-zadatele-vyzva-c-02-16-025-predaplikacni-vyzkum-2-1-1-1-1-1-1-1
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Fond malých projektů - vyhlášení - Sdružení Jihočeská Silva Nortica 
Sdružení Jihočeská Silva Nortica vyhlašuje ke dni 14. 6. 2017 FOND MALÝCH 
PROJEKTŮ pro projekty spolupráce s Horním a Dolním Rakouskem. Od tohoto 
data jsou průběžně přijímány žádosti o podporu z FMP. 
UZÁVĚRKA 1. kola přijímání žádostí je 18. září 2017 ve 14:00. 

ŽÁDOSTI je možno předkládat na těchto pracovištích JčSN: 
http://www.silvanortica.com/cs/clanek-299/fond-malych-projektu-vyhlaseni.htm 
 

POKYNY K POSKYTNUTÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV ZA ROK 2016 
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.silvanortica.com/cs/clanek-299/fond-malych-projektu-vyhlaseni.htm
http://isprom.msmt.cz/
mailto:Dotace.Mladez@msmt.cz
mailto:Dotace.Mladez@msmt.cz
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Klapíkova inspirace 

Tvoření pro děti - Indiánský lapač snů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál a pomůcky: 
menší papírový talířek, děrovací kleště, zbytky příze, temperové barvy, dřevěné korálky, peříčka, 

tavná pistole 

Z papírového talířku si vystřihněte střed, budeme potřebovat jen okraj talířku, který ještě 

proděravíme děrovacími kleštěmi. My jsme dělali 16 otvorů. 

Okraj lapače ozdobíme temperami, necháme zaschnout a začneme provlékat zbytky příze. Budeme 

potřebovat cca 3 m dlouhou šňůrku. 

Síťka na chytání snů by měla sice vypadat asi takto, ale tento způsob je pro děti dost obtížný. Proto 

jsem zvolila jednodušší metodu - provlékání otvory. Provlékat můžete pravidelně i nepravidelně - 

hlavně děti z první a druhé  třídy nezvládnou ani pravidelné provlékání, tak si udělaly síťku podle 

sebe... 

Přivážeme poutko na zavěšení, na spodní část přidáme "cancourky" s peříčky a dřevěnými korálky. 

Korálky jsou zajištěné uzlíky, peříčka nalepená tavnou pistolí. 

No a máme hotovo, stačí jen zavěsit nad postel - děti mi potvrdily, že lapač snů opravdu funguje :-) 

Zdroj: http://www.tvorive.estranky.cz/clanky/leto/indiansky-lapac-snu.html 

http://www.ceskykutil.cz/tvorime/vyrabime-pro-deti/indiansky-lapac-snu
http://www.tvorive.estranky.cz/clanky/leto/indiansky-lapac-snu.html
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Inspirace hry:  
Tři slova (pro čtyři a více hráčů, cca od 10 let) 

První si myslí slovo. Tajně ho sdělí druhému. Ten je má pomocí tří slov vysvětlit ostatním. Počítají se i 

spojky, nelze použít stejný slovní základ. 

Příklad. První řekne tiše druhému "poleno". Druhý řekne nahlas "malý špalek dřeva". Ostatní hádají. 

Bod získá ten, kdo uhodne, a zároveň ten, kdo říkal tři slova. Když nikdo neuhodne, bod získá ten, kdo 

zadával první slovo. 

Zdroj: http://ona.idnes.cz/hrajte-si-s-detmi-25-tipu-na-nejruznejsi-hry-f2f-
/deti.aspx?c=A090717_110557_ona_deti_jup   

 
 
 
 

ještě dnes. 

GEOLOKAČNÍ odné pro zvídavé děti a hravé dospělé. 

Stáhněte si aplikaci ještě  

http://ona.idnes.cz/hrajte-si-s-detmi-25-tipu-na-nejruznejsi-hry-f2f-/deti.aspx?c=A090717_110557_ona_deti_jup
http://ona.idnes.cz/hrajte-si-s-detmi-25-tipu-na-nejruznejsi-hry-f2f-/deti.aspx?c=A090717_110557_ona_deti_jup
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Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 

 


