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Duben 2018 

 

Informace z RADAMBUKu, z kroniky akcí 
4. ročník Medvědího turnaje ve vybíjené o Putovní pohár RADAMBUKu 

V sobotu 24.3.2018 se sjely do Tábora spolky dětí a 
mládeže, aby se utkaly ve 4. ročníku Medvědího turnaje 
ve vybíjené o Putovní pohár RADAMBUKu. Turnaj 
pořádal spolek Medvědí šlápoty Tábor ve spolupráci s 
RADAMBUK. Turnaje se zúčastnilo 133 hráčů a 
organizátorů, poháry vítězů si odnesly spolky Spolek Děti 
Řepice z.s.  v nejmladší a starší kategorii a  Pionýr z.s.- 
Pionýrská skupina Zliv v mladší kategorii.   Děkujeme 
organizátorům za přípravu a realizaci akce.        

 

 

Web www.jihocesketabory.cz - vložení táborů 2018 

Web www.jihocesketabory.cz je připraven pro vkládání táborů na rok 
2018. V nabídce se zobrazují pouze tábory, které se budou konat v roce 
2018. Můžete vkládat své základny, tábory na rok 2018 nebo tábory 2017 
aktualizovat. 
Aktualizace starého tábora: Tábory 2017 jsou uložené v archivu. Celá správa tábora, jeho aktualizace 
a změny jsou prováděny z administrace webu. Musíte se nahlásit přiděleným heslem, které máte. Po 
rozkliknutí tábora se Vám v adminu zobrazí v pravé části kolonka Nový tábor s tlačítkem Nový tábor s 
těmito daty. Pokud chcete vytvořit nový tábor a použít tyto data, použijte toto tlačítko. Ke smazání 
starých dat NEDOCHÁZÍ. Zůstávají v archivu. http://www.jihocesketabory.cz/  

http://www.jihocesketabory.cz/
http://www.jihocesketabory.cz/
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Připravujeme 
12.4.2018 – Pošťácká pohádka pro spolky RADAMBUK 

Milí přátelé ve spolcích, 
Marešova divadelní společnost zve děti, vedoucí a rodiče ze spolků 
RADAMBUK ve čtvrtek 12.4.2018 od 17,30 hod do Divadla U Kapličky 
v Českých Budějovicích na veřejnou generální zkoušku divadelní pohádky 
Pošťácká pohádka.  
Délka představení 50 minut. Vstup zdarma!!!!! 
Zájemci se mohou hlásit na e-mailu kancelar@radambuk.cz nebo telefonicky 
na tel. 775 644 003. 

Dejte prosím vědět rodičům a dětem z Vašich spolků, všichni jsou srdečně zváni!!!!!! 
 
Pohádka Pošťácká od Karla Čapka poprvé vyšla v Lidových novinách 14. 9. 1930. Od té doby se 
dočkala několika knižních vydání a filmových i divadelních zpracování. Přijďte se podívat na pošťáka 
Kolbabu, který rok a den putoval po celých Čechách, aby doručil dopis řidiče Frantíka, který psal své 
Přijďte se podívat na pošťáka Kolbabu, který rok a den putoval po celých Čechách, aby doručil dopis 
řidiče Frantíka, který psal své milované Mařence, ale je takový popleta, že zapomněl na dopis nalepit 
známku a napsat adresu. Co myslíte, podaří se panu pošťákovi najít Mařenku a doručit jí dopis, na 
který tak dlouho čeká? A víte, že na poště v noci žijí poštovní skřítci, kteří napravují, co člověk přes den 
pokazil? Pokud ne, přijďte se přesvědčit. Čekají vás hezké písničky a pestré kostýmy. 
Pohádka je určena spíše pro první stupeň základní školy, ale věříme, že se u ní pobaví i dospělí. 
 

RADAMBUK a ICM Č.B. na Dětské sobotě na TRAVELFESTU - 14.4.2018 
RADAMBUK a Informační centrum pro mládež České 
Budějovice připravuje doprovodný program na 
Veletrh cestovního ruchu - TRAVELFEST. Akce se 
bude konat 14.4.2018 na českobudějovickém 
Výstavišti od 10 do 16 hodin. Děti si mohou do 
našeho stánku přijít zasoutěžit nebo vyrobit našeho 
maskota čápa Klapíka.  
Veškeré informace naleznete na www.travelfest.cz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:kancelar@radambuk.cz
http://www.travelfest.cz/
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http://budejovice.bambifest.cz/ 
 
Udělování Březových lístků na BAMBIFESTu 2018 
Milí přátelé, 
byli bychom rádi, kdybyste zvážili, zda nemáte kamaráda, vedoucího ze spolku, jenž by si zasloužil, 
aby byl odměněn za práci s dětmi a mládeží, za aktivitu a ochotu věnovat čas druhým... 
Podnět k udělení můžete podat kdokoli, návrh na udělení pak zpracují  nositelé BL z Rady dětí a 
mládeže Jihočeského kraje ve spolupráci s navrhovateli (udělovací dekret,  objednání odznaku, 
podpisy navrhovatelů na udělovací dektrety...). Březové lístky budou předány slavnostně na akci 
BAMBIFEST 2018. 
Své návrhy posílejte na e- mail kancelar@radambuk.cz do 10.4.2018. 
http://www.brezovylistek.cz/1-udelovani-bl-pravidla-udelovani.html  
http://www.radambuk.cz/navrhy-na-udeleni-brezovych-listku-za-praci-s-detmi-a-mladezi-bambifest-
2018/ 
 

25.-26.5.2018 – BAMBIFEST -pódiová vystoupení pozvánka 

Vážení přátelé, 
přijměte naše nejupřímnější pozvání na tradiční akci pro 
děti a mládež s  názvem BAMBIFEST. Jedná se o akci, 
zaměřenou na prezentaci činnosti dětských a 
mládežnických spolků a dalších organizací, které organizují 
volný čas dětí a mládeže a  prezentaci kulturních a 
uměleckých činností. BAMBIFEST přináší zvýšení povědomí 
veřejnosti o nabízených aktivitách pro děti a mládež a 
zvýšení zájmu dětí a mládeže o jejich pravidelné 
navštěvování. Od roku 2017 je BAMBIFEST v Českých 

Budějovicích součástí celostátního projektu, který sdružuje několik pořadatelů v různých městech 
České republiky. Více informací na http://budejovice.bambifest.cz/ . 
V Českých Budějovicích akce proběhne ve dnech 25.-26.5.2018 (pátek – sobota). 
Z důvodu rekonstrukce Sportovní haly se akce v letošním roce bude konat nově na Výstavišti v 
Českých Budějovicích. Chtěli bychom opět oslovit a pozvat co nejvíce souborů tanečních, hudebních, 
recitačních, dramatických, sportovních aj., které svým vystoupením obohatí, zpestří a oživí program 
celé akce. Jako v předchozích letech bude opět zajištěno zastřešené stabilní podium (délka 8 m, 
hloubka 6 m, výška 80 cm a profesionální zvukařské vybavení. 
Nejde o perfektní umělecký výkon, ale o to představit se široké veřejnosti. Pro mnohé účinkující se 
většinou jedná o první vystoupení na pódiu před diváky. Zasíláme Vám přihlášku k účasti na 
pódiových vystoupeních. Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění přihlášky s konkrétním popisem 
vystoupení a zaslání nejpozději do 10.4.2018 na e-mail kancelar@radambuk.cz.  
Věříme, že jste si datum poznamenali do kalendáře a těšíme se na setkání na BAMBIFESTU. 

 

http://budejovice.bambifest.cz/
http://www.brezovylistek.cz/1-udelovani-bl-pravidla-udelovani.html
http://www.radambuk.cz/navrhy-na-udeleni-brezovych-listku-za-praci-s-detmi-a-mladezi-bambifest-2018/
http://www.radambuk.cz/navrhy-na-udeleni-brezovych-listku-za-praci-s-detmi-a-mladezi-bambifest-2018/
http://budejovice.bambifest.cz/
mailto:kancelar@radambuk.cz
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25.-26.5.2018 – BAMBIFEST  - pozvánka prezentace ve stánku 
Pokud máte zájem o prezentaci ve stánku, vyplňte 
přihlášku Prihlaska-prezentace-ve-stanku-bambifest 
Přihlášky zašlete na e-
mai kancelar@radambuk.cz. Podmínkou pro prezentaci ve 
stánku je, aby byla aktivní - tedy nejlépe aby umožnila 
dětem, nebo účastníkům se zapojit do činnosti. Tato činnost 
by měla co nejlépe odrážet náplň programu vaší 
organizace. Vaše prezentace pak bude z pohledu celé akce 
vnímána jako jedno ze stanovišť, které bude zařazeno do 

velké hry pro děti. Každý dostane v Infobodu herní kartu s plánem akce a umístěním jednotlivých 
prezentací. Děti pak obcházejí jednotliv organizace a  plní úkoly. 
 

15.5.2018 – Štáb organizátorů BAMBIFESTu 
Milí organizátoři akce BAMBIFESTu,  rádi bychom Vás pozvali na společné setkání 
účastníků a organizátorů v úterý 15.5.2018 v 16 hodin na Výstaviště v Českých 
Budějovicích. Na programu setkání budou podrobnosti o připravované akci a 
rozmístění jednotlivých stánků účastníků v prostoru akce. Sejdeme se u hlavní 
brány z Husovy tř. 

 
Motto letošní akce zní: "Naše země stoletá" 

Výročí 100 let vzniku samostatného československého státu - V roce 2018 
oslaví naše země významné výročí. Uplyne 100 let od vzniku samostatného 
Československa. 28. října 1918 se začala psát nová kapitola našich dějin. Je 
toho mnoho, čím si musela naše krásná země za uplynulé století projít a jaké 
osudy si museli prožít její občané. Jsme jejich potomky a pojďme si společně s 

dětmi připomenout stoletou historii české státnosti. 
Na toto téma mohou účastníci akce připravit různé aktivity, soutěže, které připomenou naši historii, 
stovka bude hlavním tématem akce…. 

 
Sbírka brýlí pro Afriku na BAMBIFESTu 

Máte doma staré nepoužívané dioptrické brýle? Věděli jste, že v Keni 
mají hodnotu ročního platu? Darujte brýle lidem, kteří je opravdu 
potřebují, ale nemohou si je dovolit.  Rada dětí a mládeže Jihočeského 
kraje se zapojila do sbírky spolu s Dětskou organizací Fénix na 
Slovensku. Brýle můžete odevzdat na akci BAMBIFEST 25.-26.5.2018 
v Infobodu na Výstavišti České Budějovice.  
Bryle-pro-afriku-radambuk-fenix-2018-bambifest 

 

 

http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/dokumenty/dokumenty-2018/prihlaska-prezentace-ve-stanku-bambifest.docx
mailto:kancelar@radambuk.cz
http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/dokumenty/dokumenty-2018/bryle-pro-afriku-radambuk-fenix-2018-bambifest.pdf
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Mládež kraji – Jihočeský kraj 2018 – 4. ročník 

RADAMBUK obdržel dotaci od MŠMT 
na projekty Mládež kraji - kraj Jihočeský 2018 
ve výši 200 000 Kč. Tato částka bude 
rozdělena na jednotlivé projekty. 
http://jihocesky.mladezkraji.cz/  
 
Důležitý termín: do 10.4.2018 do 12,00 
hodin   - odevzdání projektových žádostí o 
dotaci MŠMT v kanceláři RADAMBUK. 

7.3.2018 - Projektový seminář  

Mládež kraji – Jihočeský kraj 2018 
Ve středu 7.3.2018 uspořádal RADAMBUK ve svých 
prostorách projektový seminář pro zájemce o 
přidělení finanční podpory MŠMT projektům Mládež 
kraji - kraj Jihočeský 2018. Celkem 16 účastníků 
semináře získalo informace z oblasti projektového 
managementu, realizace projektů a vyúčtování 
projektů. Do 10.4.2018 žadatelé vyplní formulář 
projektové žádosti o podporu projektu, do 30.4.2018 
vyhodnotí komise odevzdané žádosti a rozdělí mezi podpořené projekty částku 200 000 Kč z dotace 
MŠMT. 
 

Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 
12.6.2018 - kurz Řešení mimořádných událostí na akcích s dětmi a 

mládeží 
RADAMBUK připravil ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem JčK a Policií ČR 
vzdělávací kurz Řešení mimořádných událostí na akcích s dětmi a mládeží. Kurz 
proběhl úspěšně již před 2 roky, tak jsme se rozhodli ho zopakovat a rozšířit. Je určen 
všem pracovníkům s dětmi a mládeží od 15 let, vedoucím dětských táborů, vedoucím 
dětských kolektivů, instruktorům, rádcům…Je dobré si poslechnout, co se může při práci s dětmi a 
mládeží stát, jak se zachovat a jak tyto nepříjemné situace řešit, kde hledat pomoc…. 

 
Místo konání: Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04 České 
Budějovice 3, budova B - multimediální učebna č. 313. Parkování uvnitř areálu zajištěno, 
vchod z Pražské ulice, na vrátnici nahlásíte své jméno. 
Termín: úterý 12.6.2018 od 16,30 do 18,15 hodin 
Cena kurzu:  0 Kč 

Lektoři: zaměstnanci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Policie ČR 
 

http://jihocesky.mladezkraji.cz/zaregistruj-napad
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Program kurzu: 
 

Přihlášky na webu: http://www.radambuk.cz/akce/reseni-mimoradnych-udalosti-na-akcich-s-
detmi-a-mladezi-12-6-2018/ . Počet míst je omezený!!! 
 

6. - 8.4.2018 - Vzdělávací kurz  - Hlavní vedoucí dětského tábora  
Kapacita kurzu je již naplněna!!!! 
 
Program: Cílem vzdělávacího kurzu je předání účastníkům základních vědomostí a dovedností 
potřebných pro vykonávání funkce Hlavní vedoucí na dětských táborech a připravit je ke kvalitní práci 
s dětmi a mládeží. Celkový obsah kurzu je stanoven na 24 hodin. Kurz je akreditován MŠMT. 
Č. vydaného certifikátu RADAMBUK MŠMT-44632/2015-4. Účastníci obdrží osvědčení k výkonu 
funkce Hlavního vedoucího dětského tábora s neomezenou platností.  
Věk účastníků: od 18 let. 

 
14.-15.4.2018 - Kurz instruktor, rádce oddílu č. 2-2018 – RADAMBUK 
Kapacita kurzu je již naplněna!!!! 

 
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní znalosti z oblasti 
pedagogiky a psychologie, informace a inspiraci pro přípravu 
programu a organizaci her. Účastníci budou seznámeni 
s pravidly BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci a základními 
právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí 
v oddílech, klubech a na dětských pobytových a příměstských 
táborech. Kurz je zakončen v neděli písemným testem. Úspěšní 
účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. 
Termín: 14.-15.4.2018 

 

4.-6.5.2018 - Zážitkový kurz Táborová akademie – jaro 2018 

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. 
Důraz je kladen na zážitkovou pedagogiku, vycházíme 
z předpokladu, že co se naučíme, potřebujeme také prožít 

p.č.  Téma 

1. 16:30 – 16:45hodin Ohlášení mimořádné události  

2. 16:45 – 17:30 hodin Psychologická podpora a informování médií při zvládání tragické 
události 

3. 17:30 – 17:45 hodin Příprava na evakuaci, další opatření ochrany obyvatelstva 

4. 17:45 – 18:15 hodin Činnost PČR – pátrací akce 

http://www.radambuk.cz/akce/reseni-mimoradnych-udalosti-na-akcich-s-detmi-a-mladezi-12-6-2018/
http://www.radambuk.cz/akce/reseni-mimoradnych-udalosti-na-akcich-s-detmi-a-mladezi-12-6-2018/
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sami na sobě. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení Táborové akademie.  
Táborová akademie - jaro tvoří s podzimním turnusem ucelený kurz. Lze se však zúčastnit pouze 
jarního nebo podzimního víkendu. 
Termín: 4. – 6.5.2018 (pátek večer zahájení, v neděli po obědě ukončení). 
Místo: táborová základna Tampír, Hranice u Nových Hradů, GPS 48.8247336N, 14.8387392E, 
https://mapy.cz/s/qKLK   
Věk účastníků: od 15 let. 
Doprava: vlastní, automobilem nebo vlakem do zastávky Nové Hrady, odtud na základnu cca 4,5 km 
pěšky. Ubytování: na pokojích na postelích ve vlastním spacím pytli. 
S sebou: zápisník, tužka, vhodné oblečení do přírody, spací pytel, prostěradlo, přezůvky. 
Cena:   650 Kč členské spolky RADAMBUK 
  850 Kč ostatní účastníci 
V ceně je zahrnuto ubytování, strava plná penze, materiál na program, lektoři.  
Přihlášky zašlete elektronicky - na webu: http://www.radambuk.cz/akce/4-6-5-2018-zazitkovy-kurz-
taborova-akademie-jaro-2018/ Počet míst je omezený!!! 
Co můžete na kurzu očekávat? 
- různé typy her a reflexe vlastních prožitků, 
- sebepoznání v netradičních situacích, 
- náročnější hry - účastník si sám volí míru a náročnost svého zapojení, 
- možnost sdílení zkušenosti s lidmi podobných zájmů, 
- individuální a přátelský přístup lektorů ke každému účastníkovi, 
- rodinnou atmosféru - menší počet účastníků, 
- prostě skvělý víkend s bezva lidmi :-). 
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. 
Lektor: Mgr. Jiří Heller, e-mail jiri.heller@sasmcb.cz , mobil 777 871 522. 
 

10.-13.5.2018 - vzdělávací kurz - Instruktor cykloturistiky 2018 

Místo konání: Lipno nad Vltavou  
Termín: 10 – 13.5.2018 
Cena: 2 350 Kč pro členy RADAMBUK, ostatní účastníci 3100 Kč. 
Cena zahrnuje účastnický poplatek, ubytování a stravu – polopenzi. 
Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail kancelar@radambuk.cz. 
Využití licence 

Po úspěšném absolvování účastníci obdrží licenci: Instruktor cykloturistiky BP 
SPORT (platnost licence je časově neomezená). Osvědčení Instruktor cykloturistiky BP SPORT má 
širokou působnost. Licenci lze využít ve všech oblastech: komerční lekce, cvičení v neziskových 
organizacích, ve školských zařízeních (střední a základní školy, domy dětí a mládeže a střediska 
volného času, školská výchovná a ústavní zařízení). Vzdělávací středisko BP SPORT je držitelem 
akreditace MŠMT.  
http://www.radambuk.cz/10-13-5-2018-vzdelavaci-kurz-instruktor-cykloturistiky-2018/ 

 
 

https://mapy.cz/s/qKLK
http://www.radambuk.cz/akce/4-6-5-2018-zazitkovy-kurz-taborova-akademie-jaro-2018/
http://www.radambuk.cz/akce/4-6-5-2018-zazitkovy-kurz-taborova-akademie-jaro-2018/
mailto:jiri.heller@sasmcb.cz
mailto:kancelar@radambuk.cz
http://www.radambuk.cz/10-13-5-2018-vzdelavaci-kurz-instruktor-cykloturistiky-2018/
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18. – 20.5.2018 a 1.-3.6.2018 - Kurz zdravotník zotavovacích akcí 2018 
Potřebujete zdravotníka na akci s dětmi? Jedete na tábor a potřebujete 
zdravotnické zabezpečení? Nabízíme Vám kurz Zdravotník zotavovacích 
akcí akreditovaný MŠMT v rámci DVPP. Kurz si zakládá na dostatečné 
praktické průpravě založené na simulacích reálných situací. Lektoři 
disponují dlouholetými zkušenostmi z oblasti vzdělávání vedoucích 
Junáka i praktického vykonávání funkce zdravotníka na dětských 
táborech. Absolvent může vykonávat funkci zdravotníka zotavovacích 
akcí pořádaných státními, nestátními i soukromými subjekty, škol 
v přírodě, při pořádání hromadných společenských a sportovních akcích. 
Kurz je zakončen písemnou a praktickou zkouškou. Vydaná osvědčení 
mají platnost neomezenou, doporučujeme vždy po 4 letech přihlásit se 
do opakovacího kurzu v délce 7 hodin. 
Kurz je určen pro zájemce starší 18 let. Zúčastnit se mohou i zájemci 

starší 16 let, kteří chtějí získat znalosti a praxi, obdrží Osvědčení o absolvování kurzu bez akreditace. 
Termín: 2 víkendy 18. – 20.5.2018 a 1.-3.6.2018 
 
Pátek: 17 – 22 hodin 
Sobota: 8 – 22 hodin 
Neděle: 8 – 18 hodin 
Místo konání: prostory RADAMBUK, Husova 45, České Budějovice 
S sebou: zápisník, tužka, sportovní oblečení (které je možno i umazat od maskování figurantů), 
přezůvky, strava vlastní (přestávka na oběd 1 hodina, přestávka na večeři 1 hodina, k dispozici varná 
konvice). 
V případě zájmu je možné zdarma přespání v klubovně, karimatku a spací pytel vlastní.  
Cena kurzu podle počtu přihlášených účastníků:1 800 – 2 500 Kč 
 V ceně kurzů je zahrnut případný 1 opravný zkouškový termín. 
Přihlášky na webu do 4.5.2018 nebo do vyčerpání kapacity kurzu: http://www.radambuk.cz/akce/18-
20-5-2018-a-1-3-6-2018-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2018/ . 

 
12.5.2018 - Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí 2018 

Potřebujete obnovit a prodloužit akreditaci Zdravotník 
zotavovacích akcí a doplnit znalosti? Nabízíme Vám Opakovací 
kurz Zdravotník zotavovacích akcí v délce 12 hodin. Kurz je 
určen pro Zdravotníky zotavovacích akcí, kteří obdrželi před 4 a 
více lety Osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí. Kurz je 
doporučen jednak z důvodu procvičení znalostí a dovedností, 
seznámení se s aktuálními guidelines Evropské resuscitační 
rady, ale také z důvodu legislativních změn ve vyhláškách, 
kterými se činnost zdravotníka na táborech řídí.  
Lektoři disponují dlouholetými zkušenostmi z oblasti vzdělávání 

vedoucích Junáka i praktického vykonávání funkce zdravotníka na dětských táborech. Účastníci 
obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je určen pro zájemce starší 18 let. 

http://www.radambuk.cz/akce/18-20-5-2018-a-1-3-6-2018-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2018/
http://www.radambuk.cz/akce/18-20-5-2018-a-1-3-6-2018-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2018/
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Obsah kurzu: kardio - pulmonární resuscitace, život ohrožující stavy, základní obvazová technika, 
táborová legislativa, otázky a odpovědi, sdílení zkušeností. 
Termín: sobota 12.5.2018 - 8 – 20 hodin 
Místo konání: prostory RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice 
S sebou: zápisník, tužka, sportovní oblečení (které je možno i umazat od maskování figurantů), 
přezůvky, strava vlastní (přestávka na oběd 1 hodina, k dispozici varná konvice). 
Cena kurzu: podle počtu přihlášených (300 – 1200 Kč). 
Přihlášky na webu do 1.5.2018 nebo do vyčerpání kapacity kurzu: 
http://www.radambuk.cz/akce/opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2018/ 
 

 

 
Další sportovní kurzy  
KURZ INSTRUKTORA POWERJÓGY - 24. - 25.3., 14. - 15.4. a 27.5.2018 v Brně. 

http://www.radambuk.cz/kurz-instruktora-powerjogy-24-25-3-14-15-4-a-27-5-2018-v-brne/. 
 
KURZ INSTRUKTORA PILATES - 7. - 8.4., 21. - 22.4. a 26.5.2018 v Brněhttp://www.radambuk.cz/kurz-
instruktora-pilates-7-8-4-21-22-4-a-26-5-2018-v-brne/ 
 
KURZ INSTRUKTORA SEBEOBRANY - 7.4. - 8.4. a 21.4. - 22.4.2018 v Praze 
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktora-sebeobrany-7-4-8-4-a-21-4-22-4-2018-v-praze/ -  
 
KURZ INSTRUKTOR AEROBIKU- 7. - 8.4.2018 a 21. - 22.4.2018 v Praze 
 http://www.radambuk.cz/kurz-instruktor-aerobiku-7-8-4-2018-a-21-22-4-2018-v-praze/ 
 
Kurz instruktor inline bruslení 11. - 13.5.2018 v Praze nebo 15. - 17.6.2018 v Praze 
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktora-inline-brusleni/ 
 
Kurz instruktor plavání 7.4. -   8.4.2018  a  21.4. - 22.4.2018 v Praze 
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktora-plavani/ 
 
Kurz instruktor vodní turistiky - 17. - 20.5.2018 a 22. - 25.6.2018  - České Budějovice 
http://www.radambuk.cz/instruktor-vodni-turistiky/ 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/akce/opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2018/
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktora-powerjogy-24-25-3-14-15-4-a-27-5-2018-v-brne/
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktora-pilates-7-8-4-21-22-4-a-26-5-2018-v-brne/
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktora-pilates-7-8-4-21-22-4-a-26-5-2018-v-brne/
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktora-sebeobrany-7-4-8-4-a-21-4-22-4-2018-v-praze/
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktor-aerobiku-7-8-4-2018-a-21-22-4-2018-v-praze/
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktora-inline-brusleni/
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktora-plavani/
http://www.radambuk.cz/instruktor-vodni-turistiky/
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 

Výtvarná soutěž pro děti a mládež na téma „Naše země stoletá“ - ICM Č. B. 
Nakresli obrázek nebo komiks a zapoj se do soutěže o hodnotné ceny! Obrázek musí být ve velikosti 
formátu A3. Může být použita libovolná výtvarná technika, např.: kresba, koláž, fotografie. Komiks 
musí obsahovat minimálně 6 dějových obrázků. 
Obrázky dones osobně nebo pošli poštou na adresu: ICM Č. B., Husova 622/45, 370 05 České 
Budějovice. Nezapomeň přiložit své údaje - jméno a věk, adresa, telefonní číslo, případně e-mail. 
Soutěž proběhne od 15. 3. do 13. 5. 2018. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v pátek 25. 5. 2018 
na akci BAMBIFEST 2018. 
 

 
 

Veletrh pracovních příležitostí EURES European Jobday 2018 
V úterý 10. dubna 2018 se v univerzitní menze uskuteční tradiční akce EUROPEAN JOBDAY. 
Již 10. ročník tohoto veletrhu pracovních příležitostí pro studenty Jihočeské univerzity je jedinečnou 
příležitostí ke zprostředkování kontaktu mezi studenty a zástupci významných zaměstnavatelů 
působících v České republice. ICM Č. B. zde bude prezentovat Informační síť pro mládež a informační 
služby pro mládež. 
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Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018 
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ je 
dobrovolnická úklidová akce, která probíhá 
na území celé České republiky (a dokonce 
na pár místech mimo ni). Jejím cílem 
je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky 
a nepořádek. 
Uklízíme všichni. Společně. V jeden 
den. Do úklidových akcí se zapojují lidé 
ze všech koutů České republiky. Uklízejí 
školáci, politici, úředníci, skauti, děti 
z dětských domovů, vysokoškoláci, důchodci, 
programátoři, lékaři, prodavači, ekologové, 
turisti, pejskaři, pankáči … Prostě všichni, 
na koho si vzpomenete. Uklízíme společně! 
Najděte si úklidovou akci ve Vašem okolí a již tuto sobotu 7. dubna přiložte ruku k dílu. Mapu úklidů 
najdete zde - http://www.uklidmecesko.cz/map/. 
 

 

TIP: Poznámky z vyučování, přednášek a školení už si nezapisujte, ale 
zakreslujte! 

Nudí vás nudné zaznamenávání definic do školního sešitu? 
Uspává vás monotónní přepisování přednášek? Jsou vaše 
poznámky z konferencí plné čmáranic? Hoďte staré sešity 
do koše, pořiďte si kvalitní blok a informace zkuste nakreslit! 

Nakladatelství Jan Melvil vydalo krásnou publikaci Příručka 
skečnoutingu: Ilustrovaný průvodce tvorbou vizuálních 
poznámek, kterou pořídíte například v knihkupectví Neoluxor. 
Kniha vás naučí, jak si zaznamenat jakoukoliv informaci s pomocí 
kombinace slov, obrázků, symbolů a dalších zajímavých prvků. 
Najdete v ní i cvičení, která pomohou "rozkreslit" se i těm 
největším "neumětelům" :) Nemusíte mít estetické cítění ani 
výtvarné nadání, skečnouting (anglicky scatchnoting) se může 
naučit s trochou tréninku opravdu každý. V knize najdete také 
spoustu ukázek skečnoutingu od různých autorů. I když příručku 
zřejmě přečtete za chvilku, nahlížet do ní budete jistě i mnohokrát po dočtení.  

Zdroj: 
http://nicm.cz/poznamky-z-vyucovani-prednasek-skoleni-uz-si-nezapisujte-ale 
https://www.melvil.cz/kniha-prirucka-skecnoutingu/ 
  

http://www.uklidmecesko.cz/map/
http://nicm.cz/poznamky-z-vyucovani-prednasek-skoleni-uz-si-nezapisujte-ale
https://www.melvil.cz/kniha-prirucka-skecnoutingu/
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Informace z ČRDM 

 
ČRDM bude v dalším období letošního roku používat slavnostní logotyp u 
příležitosti 20. výročí 
Slavnostní podoba loga vzešla ze soutěže, do které přispěli čeští a slovenští grafici 14 návrhy. Nejvíce 
hlasů získal návrh brněnské grafičky Ivy Utínkové. „Šla jsem cestou určitého redesignu, ve snaze 
zachovat kontinuitu. Styl loga jsem trochu odlehčila a vsadila na hravější vizuál,“ říká vítězka naší 
soutěže. Na výsledek se můžete v premiéře podívat právě v této rozesílce. 
 

Před dvaceti roky, 7. července 1998, vyplula zbrusu nová loďka pod vlajkou 
České rady dětí a mládeže z Roztok do světa 
Po dvacetiletí plavby s plachtami hrdě napnutými i mírně zplihlými, po odvážném křižování 
rozbouřených vod i pohupování v bezpečných kotvištích se do Roztok znovu vrací. Samozřejmě jen 
na chvíli. Z loďky je dnes loď s tisíci pasažéry a nikdy nekončícím posláním… 
 

Milí přátelé,  
České radě dětí a mládeže bude co nevidět dvacet roků. Chcete si její narozeniny připomenout s 
námi?  
Pokud ano, rádi Vás přivítáme v úterý 12. června od 17. hodin v zámku v Roztokách, kousek od 
Prahy. Poznamenejte si prosím úterní podvečer – a přijeďte! 

 
Novinky v ochraně osobních údajů (GDPR) pro spolky 
Autor: Michala K. Rocmanová |  
http://www.radambuk.cz/novinky-v-ochrane-osobnich-udaju-gdpr-pro-spolky-crdm/ 
 
Mnohé spolky se děsí nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které má u nás vstoupit 
v platnost od května 2018, ale pokud již data zpracovávají, zas tak mnoho nového je nečeká. 
Cílem Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – (General Data Protection Regulation, dále jen 
GDPR) je především sjednotit, zpřesnit a aktualizovat pravidla ochrany osobních údajů v rámci 
členských států Evropské unie (EU). 
Pro ty, kdo již jsou správci nebo zpracovateli osobních údajů a dělají to v souladu s platnou 
legislativou, nepřináší GDPR zásadní změny, ale byly definovány některé nové požadavky, které jsou 
na správce či zpracovatele osobních údajů kladeny.  
Ve většině případů v zásadách zpracování na subjekty (spolky) žádné velké novinky a zpřísnění 
nečekají. 
 

http://www.radambuk.cz/novinky-v-ochrane-osobnich-udaju-gdpr-pro-spolky-crdm/
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Mezi povinnostmi správce údajů mohou být například následující nové požadavky: 
• Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a konzultace s dozorovým úřadem; 
• ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů (dozorovému úřadu nebo subjektu údajů); 
• jmenování pověřence na ochranu osobních údajů. 
Také mezi právy „subjektů“, tedy osob, jejichž údaje spolky zpracovávají, jsou novinky, např.:  
• Právo na výmaz, resp. právo „být zapomenut“  
Nejčastěji připadá v úvahu v případě, kdy je správce povinen zlikvidovat osobní údaje, protože již dále 
neexistuje právní důvod, aby je dále zpracovával. Taková situace nastane typicky, pokud bylo 
dosaženo účelu, pro který byly údaje zpracovávány nebo pokud subjekt údajů odvolal souhlas se 
zpracováním (pokud byly údaje zpracovávány na základě jeho souhlasu).  
• Právo na přenositelnost údajů 
Subjekt údajů má právo (pokud jsou jeho údaje zpracovávány na základě jeho souhlasu, na základě 
uzavřené smlouvy nebo pokud je zpracování prováděno automatizovaně) získat od správce bezplatně 
své osobní údaje (ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu), a také má právo 
je bez omezení předat jinému správci. 
Při přípravách na účinnost GDPR současní správci osobních údajů musí své postupy a systémy pečlivě 
projít a doplnit novinky. 
Je důležité mít na paměti, že Nařízení především směřuje k tomu, aby byly osobní údaje 
zpracovávány systematicky a vědomě bezpečně. 
Problematiku GDPR, její dopad na spolky a organizace, pracující s dětmi a mládeží, a zejména 
postup přípravy na účinnost GDPR včetně jednoduchého výčtu základních kroků, zpracovala 
přehledně právnička Mgr. Alena Hájková. Její návodný text ve formátu PDF a vzor souhlasu se 
zpracováním osobních dat pro spolky najdete ke stažení zde: 
vzor Souhlasu se zpracováním osobních dat pro spolky 
Spolky a GDPR - východiska pro přípravu na účinnost Nařízení. 
 

Téma třetího čísla Archy zní „S otevřeným hledím“. Třeba do něj přispějete i 
Vy…? 
Transparentnost dětských spolků, jejich (ne)spolupráce s místní samosprávou, se školami, s rodiči, s MŠMT, s 
partnery, médii, mecenáši, sponzory… Možností, jak si „přeložit“ téma třetího čísla zpravodaje Archa, je určitě 
mnohem víc – takže i příspěvek od té Vaší organizace by klidně mohl být onou pověstnou trefou do černého… 
(Text může být i docela krátký, zato ilustrační fotky k němu jsou zapotřebí v tiskové kvalitě – tedy „co největší“.) 
Pokud se tedy zamyslíte a zjistíte, že máte Arše co nabídnout, zašlete prosím svůj příspěvek na e-mailovou 
adresu redakce: archa@crdm.cz, a to do uzávěrky 29. března. 

 
Doplňující informace k pojištění ČRDM na roky 2018–2021 

Jak jsme již avizovali, od začátku roku 2018 až do konce roku 2021 platí nové pojistné smlouvy na 
úraz a na odpovědnost za škodu sjednané s  pojišťovnou Generali. 
Zde posíláme několik novinek a doplňujících informací: 

 na stránkách ČRDM najdete nově formulář Ohlášení úrazu – ČRDM, speciálně 
upravený pro potřeby našeho úrazového pojištění. Prosíme, používejte přednostně tento 
formulář (pro odpovědnost za škodu zůstává klasický formulář Generali, který je též ke 
stažení na našich stránkách nebo přímo na stránkách Generali) 

http://www.adam.cz/download.php?soubor=456
http://www.adam.cz/download.php?soubor=455
mailto:archa@crdm.cz
http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-oznameni-urazu.pdf
http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-oznameni-urazu.pdf
http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-oznameni-urazu.pdf
http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-hlaseni-vzniku-skody.pdf
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 od začátku března 2018 by měly chodit faktury za připojištění dobrovolníků a 
zaměstnanců automaticky vygenerované na e-mail, který uvedete do formuláře při 
sjednávání pojištění (kontaktní osoba) 
 Jak se předchozí smlouvy liší od těch aktuálních?  
Zvýšení limitů, snížení pojistného, rozšíření pojištěných aktivit naleznete zde:  
http://crdm.cz/clanky/dokumenty/urazove-pojisteni/doplnujici-informace-k-pojisteni-crdm-
na-roky-2018-2021/ 

Jak se předchozí smlouvy liší od těch aktuálních? 
Úrazové pojištění 

 Pojistné se nemění (17 Kč / osoba / rok). 
 Zvýšily se limity pojistného plnění na 115 Kč/den léčení. K navýšení došlo rovněž u trvalých následků 

a smrti úrazem. Všechny limity jsou nově sjednocené pro děti i dospělé. 
 Formulář s hlášením úrazu je nově možné k likvidaci zasílat elektronicky – naskenovaný e-mailem. 

Pojištění odpovědnosti za škodu 
 Pojistné se snížilo, jak za organizaci, tak za jednotlivé osoby 
 U limitů pojistného plnění u fyzických osob se změnila formulace. Celkové plnění ze všech pojistných 

událostí, včetně nákladů na právní zastoupení, v jednom ročním období pro jednoho pojištěného 
nepřesáhne 10 000 000 Kč (dříve bylo celkové plnění na všechny pojistné události.) U právnických 
osob zůstávají limity stejné. Na některé konkrétní pojistné případy jsou dle smlouvy určené snížené 
sublimity. Spoluúčast zůstává stejná: 1000 Kč. 

 Změnila se formulace u pojištěných osob. U fyzických osob už nemusí být nutně osoba vykonávající 
činnost pro organizaci dobrovolníkem (vypadla podmínka: osoba vykonávající činnost pro organizaci 
bez finanční odměny) a do výčtu osob přibyli činovníci/funkcionáři organizace (např. hospodáři, 
správci budov apod.). 

 Rozsah pojištění se rozšířil, pojištění se vztahuje např. i na:  
o následnou finanční škodu, která vznikla jako důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka (např. 

ztráta výdělku, ušlý zisk, náklady léčení, náklady pohřbu); 
o následnou finanční škodu, která vznikla vlastníkovi věci nebo osobě oprávněně užívající věc na 

základě smlouvy jako přímý důsledek škody uvedené výše (např. ušlý zisk, náklady na likvidaci zničené 
věci, půjčovné za náhradní stroj); 

o škody způsobené na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou včetně prosté krádeže, krádeže 
vloupáním nebo loupeže; 

o škody způsobené usmrcením, ztrátou nebo zraněním zvířete; 
o škody na věcech vnesených a odložených (věc vnesená – např. oblečení odložené v šatně na 

plovárně, věc odložená – např. kufr ubytovaného v pokoji ubytovacího zařízení); 
o jinou majetkovou újmu (čistě finanční škodu), která nevyplývá ze škody na zdraví, zvlášť závažného 

ublížení na zdraví, usmrcení, škody na hmotné věci nebo objektu a to v rozsahu čl. 4, odst. 4. ZPP O 
2014/02; vč. pokut a penále (sublimit 1 000 000 Kč); 

o náklady právního zastoupení; 
o náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou ve prospěch třetích osob i ve prospěch 

zaměstnanců; 
o škodu nebo jinou újmu z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů; 
o škodu nebo jinou újmu způsobenou vadou výrobku vč. rozšíření dle DPP O 07 Onemocnění 

z potravin; 

http://crdm.cz/clanky/dokumenty/urazove-pojisteni/doplnujici-informace-k-pojisteni-crdm-na-roky-2018-2021/
http://crdm.cz/clanky/dokumenty/urazove-pojisteni/doplnujici-informace-k-pojisteni-crdm-na-roky-2018-2021/
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o škodu způsobenou na dopravních prostředcích vč. motorových vozidlech; zde se zvýšil limit 
pojistného plnění na 50 000 Kč (z 25 000 Kč); 

o škodu nebo jinou újmu vzniklou provozem dopravního prostředku s přidělenou registrační značkou 
(nevztahuje se na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé z provozu 
dopravních prostředků v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z povinného pojištění odpovědnosti 
způsobené provozem vozidla) (sublimit 5 000 000 Kč); 

o škodu způsobenou náhlým a nahodilým znečištěním životního prostředí, bez ohledu na to, zda škodu 
způsobila náhlá a nahodilá porucha ochranného zařízení. 

Pojištění se, stejně jako v předchozích letech, vztahuje i na škody vzniklé v souvislosti s vlastnictvím a 

provozem menších plavidel (kanoe, pramice, kajaky, malé plachetnice, vory apod.) – nově jsou do 

pojištění zahrnuty „malé plachetnice“, v souvislosti s nakládáním se zbraněmi a střelivem (typu 

vzduchovka, malorážka, airsoftová a/nebo paintbolová zbraň, luky, kuše apod.) – nově jsou do 

pojištění zahrnuty luky a kuše – a na klenotech a jiných cennostech, na věcech umělecké, historické 

hodnoty, na penězích, směnkách, cenných papírech a ceninách. Pojistné limity zůstávají stejné, jako 

v předchozích letech (5 000 000 Kč plavidla a zbraně a 500 000 Kč klenoty). 

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli: 
 základní podmínky zůstávají víceméně stejné, rozšířila se nabídka variant výše limitů pojistného 

plnění, které si můžete vybrat pro zaměstnance nebo osoby na DPP či DPČ. 

Shrnutí základních informací o pojistných smlouvách najdete na našich stránkách 

www.crdm.cz/pojisteni Pojistné smlouvy, pojistné certifikáty a formuláře najdete tamtéž. 

 
V programu ESO účtuje už 209 spolků. Přidejte se, ESO nabízí mnohem víc než 
vedení účetnictví 
On-line účetní systém ESO lze využít pro jednoduché i podvojné účetnictví včetně modulu pro dotace a účetní 
závěrku, evidenci členů a komunikaci s nimi, zpracování cestovních příkazů a výpočet cestovného, evidenci 
majetku a další moduly. Vyzkoušet si ho můžete zde: https://eso.skeleton.cz/Welcome.aspx. 

 
Archa 2/2018 je částečně "statistická" 
Autor: Jiří Majer | 
http://www.adam.cz/clanek-2018030053-archa-2-2018-je-castecne-statisticka.html 

"Když se třeba někde dočtete, že ČRDM sdružuje přibližně 
250 000 členů ve svých členských organizacích, tak vězte, 
že je to hodně, ale není to masa, je to pro nás 250 000 
individuí," píše ve svém úvodníku ke druhému letošnímu 
číslu zpravodaje Archa Jaroslav "Vojta" Hynek z organizace 
YMCA v ČR. 
 
Myslím, že ta věta velmi dobře vystihuje, oč lidem 
z členských spolků České rady dětí a mládeže jde. Nevidět 
jen čísla – a to i v případě peněz – ale za nimi především to, 

o čem vypovídají a čemu mají sloužit. 

http://www.crdm.cz/pojisteni
https://eso.skeleton.cz/Welcome.aspx
http://www.adam.cz/clanek-2018030053-archa-2-2018-je-castecne-statisticka.html
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Poněvadž ovšem ústřední téma téhle Archy zní Spolky v číslech, je nabíledni, že se tu přece jen pár 
desítek rozmanitých cifer objeví. Ale nelekejte se, není to tak strašné, jak by se z titulku mohlo 
někomu na první pohled zdát... 
Na uklidněnou ještě jednou, slovy autora úvodníku rozšafně nadepsaného Ty jsi ale číslo!: "Nikdo asi 
nemá radost z přílišného vykazování a zbytečné byrokracie, proto je nutné si vymezit, která data 
chceme sledovat a jak efektivně je využívat. Především však musí zůstat ve středu naší pozornosti ono 
individuální „číslo“ – dítě, jemuž díky těmto statistickým číslům dokážeme připravit program, který ho 
bude nejen bavit, ale pomůže mu k harmonickému rozvoji celé jeho osobnosti." 
Soudě podle příspěvků dorazivších na internetovou adresu redakce, "statistický" námět Archy lidem 
ze spolků ČRDM nevadil. Ba naopak. Svá čísla tu komentují, respektive ilustrují fotkami brontosauři, 
tomíci, skauti, pionýři, mladí hasiči, Klub Pathfinder, Erasmus Student Network, Asociace 
křesťanských spolků mládeže... 
Vpravdě neotřelým způsobem se chopil námětu předseda Asociace TOM Tomáš Novotný: "Varné 
konvice. Až přijde den D a bystrozraká kontrola z Nejvyššího či zcela jiného kontrolního úřadu se u nás 
zaměří na to, proč dejme tomu v několika (pronajímaných tomíckých) chalupách je velká, převelká 
spotřeba varných konvic, nebude věřit svým uším. Pokusíme se jí totiž vysvětlit, že na některých 
místech jsou uživatelé tak fascinováni prostředím, vůněmi či politickou situací, že odkládají plastové 
rychlovarné konvice na plotýnky vařičů. Taková konvice po zlomku vteřiny pobytu na rozpálené plotně 
utrpí smrtelné zranění a musí být vyhozena. Dobře, stane se to jednou. Kuchařka může být roztržitá. 
Ale podruhé, potřetí? 
Raději nepočítejme, strach z bystrozorů nám to nedovolí. Poctivé je ale dodat, že některé konvice 
utrpěly jen lehčí popáleniny a chvíli pak ještě sloužily." 
Rubrika Představujeme tentokrát přináší rozhovor s  Markétou Votavovou, ředitelkou obecně 
prospěšné společnosti Tamjdem, působící v oblasti českého i mezinárodního dobrovolnictví. I tady 
padlo pár zajímavých čísel, za loňský rok: "Podařilo se nám do všech našich projektů zapojit úžasný 
počet 429 dobrovolníků a pomohli jsme celkem 22 unikátním, různě zaměřeným neziskovkám po celé 
České republice. Víkendovek jsme v roce 2017 zrealizovali 21, což je zatím úplně největší číslo, a díky 
nim dobrovolníci v organizacích odpracovali 1947 hodin práce. To je skoro jako jeden rok 
v zaměstnání na plný úvazek!" přiblížila Markéta Votavová dílčí výsledek činnosti Tamjdemu, 
rozšířivšího řadu členských organizací ČRDM loni na podzim. 
Rozhovory jsou v tomto vydání Archy rovnou dva. Ten druhý – se členem Komise pro práci s mládeží 
Českého svazu chovatelů a členem Představenstva ČRDM Vlastimilem Jurou – se ovšem žádných čísel 
netýká. Ani okrajově. Leda bychom snad chtěli vypíchnout, že policista, který Vlastimila Juru navrhl 
na vyznamenání za poskytnutí významné první pomoci zraněnému řidiči havarovaného vozu, zažil 
za dvanáct let služby u dopravní policie něco podobného podruhé... 
V nové Arše se dále dočtete o tematickém, příležitostném logu ke dvacátému výročí založení České 
rady dětí a mládeže, o výsledcích vlastivědné soutěže Má vlast v srdci Evropy – poznej ji a chraň, 
o novinkách v ochraně osobních údajů (GDPR) pro spolky, o dopisu tří desítek neziskových organizací 
(včetně ČRDM) premiérovi v demisi Andreji Babišovi ohledně legislativy přijímané v Maďarsku, 
o možnostech využití spolkových či členských karet ČRDM coby průkazek na slevu na dráze... 
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Informace z členských spolků 
 

Jazykové centrum Let´s flow, z. s. 
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Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z.s.- 

www.domavlese.cz  

http://www.domavlese.cz/
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M-tes- hledá vedoucí na letní příměstské tábory 
Hledáme vedoucí na příměstské tábory o letních prázdninách. Věk nad 18 let a mzda 2 500,- za týden. 
Airsoftový  20.8. – 24.8. 2018 
Indiánský 23.7. – 27.7. 2018 
Zdravotnický 13.8. – 17.8. 2018 
Zálesák  6.8. – 10.8. 20108 
Kontakt: Jitka Nosková 
tel. 777 942 034 
noskova@jintes.cz 

 

SaSM – DDM Č.B. - www.sasmcb.cz/nase-cinnost/letni-tabory-chaloupky/kurzy/ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:noskova@jintes.cz
http://www.sasmcb.cz/nase-cinnost/letni-tabory-chaloupky/kurzy/
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Svět Fantazie , z.ú. – nabídka výletů do Houbového parku 
v roce 2018 
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Další informace 

Jihočeský kraj – schválené dotace na rok 2018 - 
podpora práce s dětmi a mládeží 
http://www.kraj-
jihocesky.cz/1450/schvalene_dotace_granty_a_prispevky_od_11_2007
.htm 

Rychlé šípy letos slaví 80. let!  

Skautská nadace Jaroslava Foglara připravuje k tomuto výročí od května 
2018 do května 2019 množství akcí, které spojila pod názvem Rok 
Rychlých šípů. Zároveň vyzýváme vás, kdo máte zájem, k zapojení se do 
oslav s vlastními aktivitami.  
Cílem Roku Rychlých šípů je znovu objevit dílo Jaroslava Foglara a jeho 
příběhy přiblížit generaci nejen dnešních mladých čtenářů. Speciálně pro 
tuto příležitost vzniklo i logo Roku Rychlých šípů, které vytvořil grafik 
Martin Pecina. 

Součástí oslav jubilea bude například letošní Noc s Andersenem 23. března, při které se budou číst 
příběhy Rychlých šípů a další foglarovky. Albatros 10. května vydává ve speciálním pouzdře Mapu 
Stínadel.  Na Mirka Dušína a jeho kamarády se můžete těšit na knižním veletrhu Svět knihy od 10. do 
13. května a poté i 22. května - 28. června na výstavě v Galerii Lucerna. 
Pořádáte tradiční Hon na Široka či jinou stínadelskou hru pro veřejnost? Máte rádi Rychlé šípy a 
chcete přispět k jejich popularizaci mezi dnešními dětmi? Uspořádejte hru, soutěž, výstavu, 
přednášku či cokoli dalšího vás napadne.  
Na stránkách Skautské nadace Jaroslava Foglara byl spuštěn formulář pro přihlašování. Spolky, 
sdružení, ale i jednotlivci mohou jeho prostřednictvím požádat o zařazení své akce do oficiálního 
kalendáře akcí Roku Rychlých šípů, získat logo Roku Rychlých šípů pro vlastní použití a pomoc při 
propagaci akce.  
V příloze zasíláme tiskovou zprávu pro vaši informaci, zároveň prosíme o její šíření na vašich webech.  
Děkujeme! 
Za Skautskou nadaci 
Magdaléna Černá 
Skautská nadace Jaroslava Foglara 
Projektový manager  
tel.: 722 906 323 | e-mail: magdalena.cerna@skaut.cz 
Skautská nadace Jaroslava Foglara, www.rychlesipy.org 

 
 
 

http://www.kraj-jihocesky.cz/1450/schvalene_dotace_granty_a_prispevky_od_11_2007.htm
http://www.kraj-jihocesky.cz/1450/schvalene_dotace_granty_a_prispevky_od_11_2007.htm
http://www.kraj-jihocesky.cz/1450/schvalene_dotace_granty_a_prispevky_od_11_2007.htm
mailto:magdalena.cerna@skaut.cz
http://www.snjf.cz/
http://www.snjf.cz/
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Portál Zapojimse.cz - pomoc pro neziskové organizace při hledání 
dobrovolníků 

Jaro je za dveřmi a sezóna firemního dobrovolnictví opět začíná. 
Budeme rádi, pokud při hledání dobrovolníků využijete portál 
Zapojimse.cz a vypíšete si na něm nabídku akcí pro firemní 
dobrovolníky v následujících měsících. 
Samozřejmě můžete plánovat a vypisovat akce pro dobrovolníky i na 

jakékoliv další dny v tomto roce dle vašich potřeb – průběžná nabídka pro firmy funguje celoročně. 
 
Pokud byste potřebovali ohledně dobrovolnického programu nebo s používáním portálu pomoci, rádi 
vám poradíme. 
Dominika Herdová 
manažerka programů CSR a firemního dobrovolnictví 
 Byznys pro společnost 
V Tůních 11, 120 00 Praha 2 
Tel.: +420 602 374 137 
www.byznysprospolecnost.cz  
www.zapojimse.cz  

Klapíkova inspirace 

Tvoření pro děti – jaro 

Český název tohoto měsíce duben se odvozuje ze slova dub. V tomto měsíci teprve začínají rašit 
duby. První dubnový den se nazývá apríl. Už od 16. století je apríl spojen s různými žertíky a drobnými 
zlomyslnostmi. Aprílové počasí označuje počasí nestálé, proměnlivé a používá se i tehdy, pokud se 
hovoří o proměnlivém a nestálém počasí v jiný čas.  

VRBOVÁ PÍŠŤALKA 

Na jaro se dříve kluci mimo jiné těšili také proto, že budou moci udělat vrbovou píšťalku. Je opravdu 
jednoduchá a každý by si ji měl zkusit vyrobit. Správně se dělá zjara, kdy jsou vrbové proutky plné 
mízy.  

VÝROBA: z prutu vrby, kde nejsou žádná očka, uřízněte opatrně asi deseticentimetrový kousek silný 
jako malíček. Zářezem kolem dokola rozdělte kůru a její větší část střenkou nože  naklepejte, aby šla 
snadněji oddělit od dřeva. Odtud pochází známé pořekadlo „Otloukej se píšťaličko“. Když kůra povolí, 
vyřízněte zářez, o který se vzduch při pískání rozráží. Volný prut z kůry vytáhněte, oddělte „jazyk“ – 
malý kolíček mezi koncem a zářezem – a z jedné strany ho seřízněte. Odříznutý „jazyk“ vsuňte  zpátky 
do píšťalky z jedné strany, volný prut zkraťte, zarovnejte nožem a vraťte na původní místo z druhé 
strany. 

https://www.zapojimse.cz/
http://www.byznysprospolecnost.cz/
http://www.zapojimse.cz/
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Píšťalka je hotová, můžete zkusit zapískat. Když se to nepovede napoprvé, nic se neděje, je třeba najít 

správnou vzdálenost volného prutu od zářezu v píšťalce. Pozor, ať neporušíte proužek kůry u zářezu, 

to by píšťalka nefungovala. Po „rozpískání“ se může zasouváním a vysouváním volného prutu měnit 

tón píšťaly. Na píšťalku je nejvhodnější jednoletý vrbový výhonek, který musí být odříznut opatrně a 

s citem. Zdroj inspirace: http://ostrovnapadu.cz/vrbova-pistalka/ 

TULIPÁNY A KSICHTÍCI ;) 

 

Potřebujeme vyfouklá vejce – podle toho, co budeme dělat. Tulipány-Vyfoukneme vajíčka. 
Nabarvíme je (já je stříkala sprejem) a to z leva první je nejprve polepené lepidlem a obtočené 
červenou nití a pak postříkané sprejem-udělalo to moc hezký vzor. :) Špejli nabarvíme nebo polepíme 
zeleným papírem, vystřihneme tvar listu a přilepíme. :) Ksichtíci-Vyfoukneme vejce a vršek si trochu 
víc rozbijeme, aby tam šla dát hlína. Navrch nasypeme trochu obilí a přikryjeme trochou hlíny. Z 
papíru a fixami uděláme oči, namalujeme nos a pusu nebo si můžeme též vystřihnout z papíru a 
nalepit. (Z vrchu trochu rosíme a za pár dní nám vyrostou "vlasy") :)  

Inspirováno: https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/velikonocni-dekorace-a-ozdoby-

351/tulipany-a-ksichtici-4056#prettyPhoto 

 

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/velikonocni-dekorace-a-ozdoby-351/tulipany-a-ksichtici-4056#prettyPhoto
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/velikonocni-dekorace-a-ozdoby-351/tulipany-a-ksichtici-4056#prettyPhoto
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ČOKOLÁDOVÉ VEJCE 

Potřeby: 

omytá syrová vejce 

špičatý nástroj (např. kuchyňská jehla) 

hotová čokoláda nebo ingredience na výrobu čokolády 

igelitový sáček 

 

Vejce omyjeme. Špičatým nástrojem uděláme dírku do špičky vejce. My 
jsme použili kuchyňskou jehlu. Dírku do vejce budeme dělat jen z jedné 

strany. Opatrně dírku zvětšíme, abychom do ní mohli vlít čokoládu. Pomocí špičatého nástroje 
vyprázdníme obsah vejce. Prázdné vejce vymyjeme. Ve vodní lázni (hrnec-voda-hrnec) rozpustíme 
nalámanou čokoládu. Rozpuštěnou čokoládu nalijeme do sáčku, kterému jsme ustřihli růžek, nebo do 
kornoutku a skořápku naplníme cca do poloviny. Vejce položíme na bok a cca po 1-2 minutách 
otáčíme o 90 - 180 stupňů, dokud čokoláda uvnitř neztuhne. Proces můžeme urychlit v lednici. Po 
ztuhnutí můžeme skořápku ozdobit.  
Inspiraci jsme čerpali na: http://www.sikovny-cvrcek.cz/cokoladova-vejce 

 

Inspirace hry 
KOMINÍK - netradiční prolézací štafeta. 
Děti se postaví rozkročmo do zástupu za sebe a drží se rukama za ramena předcházejícího. Vždy 
poslední v řadě běží po čtyřech pod nohama zástupu, jako kominík prolézá komínem. Jakmile 
proleze, vpředu se rychle postaví, rozkročí se a ,,nastaví komín". Rychle za sebou. Nejlépe, když 
závodí dvě družstva. 
Zdroj: https://www.hranostaj.cz/hra3588 
 
ČOKOLÁDOVANÁ - v klubovně - všichni sedí kolem stolu, v čele stolu je nachystaný talíř, příbor, na 
talíři tabulka čokolády, u talíře čepice, rukavice, šála. Obíhá kostka a každý rychle jednou hodí 
kostkou. Když padne šestka, hráč zařve "MÁM!" a běží k talíři, KOSTKA ALE POSTUPUJE K DALŠÍMU 
HRÁČI! Hráč, co měl šestku, si rychle oblékne čepici, rukavice a šálu, popadne příbor a snaží se ukrojit 
si z čokolády kousek, strčit ho do pusy a jíst. Ale mezitím padne někomu jinému šestka, ten zařve 
"MÁM!" a běží k tomu, kdo jí. Ten musí okamžitě po výkřiku nového hráče položit příbor, sundat 
čepici, rukavice a vrátit se na své místo, to vše co nejrychleji. Hrajeme, dokud se čokoláda nesní celá 
do posledního drobku. Šíleně se u toho nasmějeme.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hranostaj.cz/hra3588
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ČÍSLA NA LOUCE - na prostoru nejmíň 20x20m rozházíme kartičky, na kterých jsou napsána čísla od 1 
do 100. Dvojice dětí. Vedoucí řekne nějaké číslo  od 5 do 100 a dvojice mají za úkol přinést 
vedoucímu co nejrychleji dvě kartičky, jejíchž součet dá číslo, které on řekl. Např. řekne 82, oni 
mohou přinést např. 80 + 2, nebo 66 + 16 nebo 81 + 1 atd... Která dvojice přinese první správná čísla, 
má bod, a vedoucí řekne další číslo. Lístky, které přinesou, se hned hází zase zpět do louky, někdy k 
tomu určujeme speciálního pomocníka, který to zajišťuje, ale si dvojice některá čísla nehodila tajně 
na nějaké svoje místečko.  
Zdroj: http://www.detskekluby.estranky.cz/clanky/hry_v_klubovne.html 
 
CHYŤTE VIDOUCÍHO - všichni hráči si zaváží oči šátkem a vedoucí pak jednomu z nich šátek sejme. 
Vidoucí teď hraje proti všem slepým, kteří ho hledají a chytají. Uhýbá před nimi, může zalézt pod stůl 
nebo někam do kouta, ale když ho některý nevidoucí chytí, zůstane stát. Slepý se nejdříve rukama 
přesvědčí, zda má chycený šátek na očích, a když zjistí, že nemá, snaží se ho poznat po hmatu. Potom 
vysloví jeho jméno - to je jediný okamžik, kdy smí nevidoucí během hry promluvit, jinak musí stále 
mlčet. Jestliže nevidoucí pozná, hra končí a volíme nového vidoucího jako na začátku. Pokud řekne 
jméno nesprávné, pustí hra hra pokračuje. Vidoucí smí na sebe upozorňovat.  
V případě, že vás hraje více můžete určit více vidoucích. Zdroj: 
https://www.hranostaj.cz/hra4109  

Novinky z nakladatelství Mravenec novinky 
 

 

Další literatura 

Správnou stopou 

Vladimír Rogl 

Cena: 150,- Kč 

Kniha Vladimíra Rogla poprvé spatřila světlo světa v roce 1969. Publikace však není 

nikterak zastaralá. Cestovatelské, turistické a topografické rady jsou stále platné. 

Věříme, že mladým tomíkům přinese poučení i zábavu, stejně jako tomu bylo u 

mnoha předešlých generací.  ...                        Více info zde 

 
 

 

Další literatura 

U táborového ohně 

Vladimír Rogl 

Cena: 150,- Kč 

Reprint kultovní knížky z konce 60. let vydalo nakladatelství Pragoline za podpory 

našeho spolku. Příručka plná praktických a osvědčených rad pro mladé turisty a 

táborníky.   ...                        Více info zde 

 

http://www.detskekluby.estranky.cz/clanky/hry_v_klubovne.html
https://www.hranostaj.cz/hra4109
https://www.mravenec.cz/shop/dalsi-literatura?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201804posel
https://www.mravenec.cz/shop/233036-spravnou-stopou-(vladimir-rogl)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201804posel
https://www.mravenec.cz/shop/233036-spravnou-stopou-(vladimir-rogl)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201804posel
https://www.mravenec.cz/shop/dalsi-literatura?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201804posel
https://www.mravenec.cz/shop/233035-u-taboroveho-ohne-(vladimir-rogl)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201804posel
https://www.mravenec.cz/shop/233035-u-taboroveho-ohne-(vladimir-rogl)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201804posel
https://www.mravenec.cz/shop/233036-spravnou-stopou-(vladimir-rogl)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201804posel
https://www.mravenec.cz/shop/233035-u-taboroveho-ohne-(vladimir-rogl)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201804posel
http://www.mravenec.cz/?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
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Etapové a celotáborové hry  >  Hry z jiných nakladatelství 

Etapové a táborové hry Jeníček a Mařenka 

Karel Oliva 

Cena: 60,- Kč 

Deset textů a o mnoho více veselých úkolů. Táborová hra na motivy pohádky 

Perníková chaloupka z pera Karla Olivy. Oba dva díly v jednom svazku.  

...                                                  Více info zde 

 
 

 

Medaile  >  Medaile - k etapovým a celotáborovým hrám 

Medaile, pamětní, indiáni, kovová 

Cena: 20,- Kč/kus 

Kovové medaile, s reliéfem. Barvy - stříbrná nebo bronzová. 

Průměr medaile 40 mm. Cena za 1 kus. 

Nabídka platí do vyprodání zásob. Počet kusů je omezen...          Více info zde 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mravenec.cz/shop/hry-z-jinych-nakladatelstvi?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201804posel
https://www.mravenec.cz/shop/221017-etapove-a-taborove-hry-jenicek-a-marenka?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201804posel
https://www.mravenec.cz/shop/221017-etapove-a-taborove-hry-jenicek-a-marenka?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201804posel
https://www.mravenec.cz/shop/medaile-k-etapovym-a-celotaborovym-hram?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201804posel
https://www.mravenec.cz/shop/745199-medaile-pametni-indiani-kovova?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201804posel
https://www.mravenec.cz/shop/745199-medaile-pametni-indiani-kovova?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201804posel
https://www.mravenec.cz/shop/221017-etapove-a-taborove-hry-jenicek-a-marenka?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201804posel
https://www.mravenec.cz/shop/745199-medaile-pametni-indiani-kovova?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201804posel
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Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


