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Červenec - Srpen 2018 

Milí přátelé,  
právě se k Vám dostalo 7. - 8. vydání elektronického zpravodaje RADAMBUK. Ve zpravodaji Vám 
přinášíme novinky z RADAMBUK, ICM Č.B., členských spolků RADAMBUK, MŠMT, ČRDM a další 
informace, které by Vás mohly zaujmout. Těšíme se na příspěvky z členských spolků RADAMBUK, 
z Vašich pobytových a příměstských táborů. Posílejte nám informace a fotografie na e-mail 
kancelar@radambuk.cz do 4.9.2018.  
 
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 čerpání dovolených a táborů. 
V případě potřeby volejte Katku Babickou tel. 775 644 003, Petera Padúcha tel. 775 644 101 nebo 
Danu Vitáskovou tel. 775 644 828 nebo pošlete e-mail na kancelar@radambuk.cz, 
icmcb@radambuk.cz . 
 
Informace o provozu kanceláře naleznete na webu https://www.radambuk.cz/provoz-kancelare-
radambuk-prazdniny-2018/. 

 

Informace z RADAMBUKu, z kroniky akcí 

 
Výroční zpráva RADAMBUK za rok 2017 

Výroční zpráva je ke stažení na webu: 

https://www.radambuk.cz/vyrocni-zprava-

radambuk-za-rok-2017/ 

 

 

 

 

Fotogalerie BAMBIFEST 2018 
http://budejovice.bambifest.cz/fotogalerie-

/bambifest-2018  

 

mailto:kancelar@radambuk.cz
mailto:kancelar@radambuk.cz
mailto:icmcb@radambuk.cz
https://www.radambuk.cz/provoz-kancelare-radambuk-prazdniny-2018/
https://www.radambuk.cz/provoz-kancelare-radambuk-prazdniny-2018/
https://www.radambuk.cz/vyrocni-zprava-radambuk-za-rok-2017/
https://www.radambuk.cz/vyrocni-zprava-radambuk-za-rok-2017/
http://budejovice.bambifest.cz/fotogalerie-/bambifest-2018
http://budejovice.bambifest.cz/fotogalerie-/bambifest-2018
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Pojištění členských spolků RADAMBUK prostřednictvím ČRDM- hlášení 

škodných událostí 
 
https://www.radambuk.cz/pojisteni/ 
 
Klientský servis: 244 188 188, generali.cz, e-mail: servis.cz@generali.com 
Tiskopis Oznámení o úrazu, doložené lékařským potvrzením na adresu: 
Generali Pojišťovna, a.s. 
Likvidace PU – život 
P.O.Box 151 
657 51 Brno 2 
 
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). 
 
o Nepřehlédněte: •Při komunikaci s pojišťovnou (v každém sdělení nebo dotazu) je vždy nutné 
uvést číslo Vaší pojistné smlouvy. V případě nejasností či dotazů je Vám k dispozici náš  Klientský 
servis: 244 188 188, generali.cz, e-mail: servis.cz@generali.com 
o • Každý úraz nahlaste neprodleně, tj. do 14 dnů od vzniku úrazu, a to písemnou formou. Po 
úrazu ihned vyhledejte lékařskou pomoc a v léčení pokračujte až do jeho skončení. Další práva a 
povinnosti spojené se vznikem škodné události jsou uvedeny ve všeobecných a zvláštních pojistných 
podmínkách platných pro Vaši smlouvu. 
o • Pro posouzení škodné události je nutné předložit všechny doklady, které si pojistitel vyžádá 
(např. v případě hospitalizace: kopii propouštěcí zprávy, v případě operace: kopii operačního 
protokolu, v případě pracovní neschopnosti: kopii dokladu o pracovní neschopnosti (dle platné 
legislativy). 
  
 

https://www.radambuk.cz/pojisteni/
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
mailto:servis.cz@generali.com
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Mládež kraji – Jihočeský kraj 2018 – 4. ročník 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Projekt - Lokální AVON pochod České 16. 6. 2018 

Náplní projektu bylo uspořádání 2. ročníku 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  částka 79.227,-Kč a pochodu se 
zúčastnilo více než 250 účastníků. V cíli byl zajištěn program - 
vystoupení hudební skupiny Koníček, pěveckého souboru JČU 
zdravotně sociální fakulty, Dog dancing, tetování na obličej a 
tělo pro děti,  vystoupení dětí z kroužků aerobiku, ve stáncích 
pak bylo možno si u spolku Mamma help vyzkoušet 
samovyšetření prsů. Akci organizovalo 21 dobrovolníků.  
 

 
 
 
 
 

 

Projekt – Pohádkový les 8. 6. 2018 
V pátek 8.6.2018 jsme uspořádali pro rodiny z Českých Budějovic v lese za 
sídlištěm Máj akci Pohádkový les. Na připravené stezce v lese na 10 
stanovištích měli rodiče s dětmi plnit připravené úkoly, téma celé akce 
byly Večerníčky, za splnění úkolu děti dostaly drobné odměny. V cíli byl 
připraven táborák a špekáčky na opečení. Všichni přítomní si mohli 
zazpívat s kytarou. Akce se zúčastnilo 67 dětí s rodiči a připravilo jí 20 
organizátorů.   
http://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/862018-pohadkovy-les-70  

http://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/862018-pohadkovy-les-70
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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 
 

 
9. - 10. 6. 2018 – Kurz instruktor, rádce oddílu 
O víkendu 9. - 10. 6. 2018 pořádal RADAMBUK v letošním roce již 3. vzdělávací kurz pro 
instruktory a rádce oddílů. 17 instruktorů, kteří úspěšně absolvovali kurz zakončený 
písemným testem získalo znalosti z oblasti 1. pomoci, pedagogiky a psychologie, 
bezpečnosti práce s dětmi,....v praktické části získali inspiraci pro přípravu programu a 
organizaci her. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
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 byl určen všem pracovníkům s dětmi a 
mládeží od 15 let, vedoucím dětských táborů, 
vedoucím dětských kolektivů, instruktorům, 
rádcům…Na programu byly přednášky Ohlášení 
mimořádné události, Psychologická podpora a 
Informování médií při tragické události, Příprava na 
evakuaci, Činnost PČR – pátrací akce. Kurzu se 
zúčastnilo 23 vedoucích a všichni se shodli, že je 
dobré si poslechnout, co se může při práci s dětmi 

a mládeží stát, jak se zachovat a jak tyto nepříjemné situace řešit a kde hledat pomoc. 
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Certifikace ICM České Budějovice 
Informační centrum pro mládež má platnou certifikaci MŠMT do konce roku 2018. Abychom byli 
i nadále součástí celorepublikové Informační sítě pro mládež, proběhl dne 14. 6. 2018 v prostorách 
ICM kontrolní audit zaměřený na dodržování Národního kodexu standardů kvality poskytovaných 
služeb v ICM. Seznam certifikovaných ICM bude zveřejněn nejpozději do 15. 9. na webových 
stránkách MŠMT a NICM. 

 

Dětský den v Arpidě 
1. červen je dnem, kdy děti slaví svůj svátek. Děti z centra ARPIDA, nestátní  neziskové organizace 
poskytující rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením a komplexní pomoc rodinám, ho také 
slavily. ICM Č. B. se  akce moc rádo zúčastnilo, svým volnočasovým doprovodným programem dětem 
zpestřilo jejich den. 
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Nové klíčenky v ICM 
ICM České Budějovice nově nabízí klíčenku velikosti 37 mm. Přijďte si k nám vyrobit originální 
klíčenky s vlastními motivy! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hladová knihobudka 
Knihobudka je otevřená knihovnička pro veřejnost. Každý 
si zde může knihy zdarma půjčovat, brát, nebo nosit ty, 
které by rád předal někomu dalšímu. A protože naše 
knihobudka není žádná mladice, nové knihy by ji jistě 
potěšily. Pokud doma nějaké takové máte, těšíme se 
na ně na ulici Husova 45, ve vstupních prostorách budovy 
Divadlo U Kapličky. Děkujeme! 

 
 

 
FOTOTALENT 2018 
Jste kreativní? Máte talent? Předveďte se! Další ročník fotografické soutěže je tady. Základní kolo 
probíhá od 1. 5. do 15. 9. 2018. Veletrh a festival současné fotografie FOTOEXPO 2018 vyhlašuje 
ve spolupráci s odbornými médii a partnery fotografickou soutěž FOTOTALENT 2018. 
Umíte se na svět dívat očima fotografa a baví Vás výzvy? Ať už hledáte inspiraci v přírodě, lidech nebo 
technických věcech, Vaše fotografické schopnosti prověříme v rámci třech zajímavých témat: 
Krása hor 
Hory zahalené v mlze nebo v paprscích světla, za ranního rozbřesku nebo naopak při západu slunce, 
mírné kopce, strmá skaliska či hrozivě vyhlížející štíty velehor. To vše dává pocit monumentálnosti 
a něčeho vyššího. Skoro jako byste se sami stali součástí pomyslného nebe. Zachyťte krásu hor 
a zprostředkujte ten úžasný zážitek. 
Umělecký akt 
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Ženské či mužské tělo je inspirací mnoha fotografů a často i prvním důvodem, proč vzít do ruky 
fotoaparát. Ladné křivky, hra světla a stínu a rozmanitost lidských siluet dávají nepřeberné množství 
možností pro kreativitu a fantazii. 
Opuštěné budovy 
Zub času na nich nechal svůj otisk. Důvody, proč jsou prázdné a opuštěné, jsou různé. A možná právě 
ono tajemství je to, co je na nich fascinující. Popusťte uzdu své fantazii a zaznamenejte příběhy 
opuštěných budov. Možností ztvárnění je mnoho. 
Staňte se FOTOTALENTEM 2018! Fotografie můžete zasílat až do poloviny září na e-
mail: fototalent@terinvest.com. Ke snímku je nutné dodat název, místo pořízení fotografie, zvolené 
téma, jméno a příjmení autora, telefonické a korespondenční spojení (viz Pravidla soutěže). Odborná 
porota rozhodne o nejlepší fotografii každé kategorie. 
Zdroj: www.fotoexpo.cz 

 

Vychytané appky na cesty 
Léto, prázdniny, cestování. Všichni se na to těšíme a pevně věříme, že 
v neznámém městě v cizí zemi nebudeme úplně ztracení a bezradní. 
Naštěstí máme dnes po ruce chytré telefony a vychytané aplikace, 
které nám zjednoduší život, cesty a zachrání nás v krizových situacích! 
Máme pro vás pár aplikací do chytrých telefonů, které se na cestách 
jistě budou hodit. 
 
Mapy 

Google maps - klasická aplikace, kterou zná snad každý - nebo má buzolu v kapse a skvělý orientační 
smysl 

Mapy.cz - klienti oceňují hlavně turistické mapy evropských států, takže výletníci tuhle aplikaci určitě 
ocení 

Doprava 

Uber - známá aplikace, která vám najde ochotného „taxíka“, ale za lepší cenu 

Rome2rio - tato aplikace nabídne různé možnosti, jak se dostat přesně tam, kam chcete, třeba z Říma 
do Ria nebo z Prahy do Brna 

Ubytování 

Booking.com - pokud potřebujete sehnat ubytování v hotelu nebo penzionu, Booking je tu pro vás 

Airbnb - ubytování přímo v bytech u místních obyvatel a za fajn ceny, Airbnb je mnohdy levnější než 
noc v hotelu 

mailto:fototalent@terinvest.com
http://www.fotoexpo.cz/fototalent/fototalent.html
http://www.fotoexpo.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-z-veletrhu.html/173_4348-fototalent-2018-odstartovan-/1
https://www.google.com/maps/about/
https://mapy.cz/zakladni?x=14.6585000&y=49.9926990&z=11&mobilepromo=1
https://www.uber.com/cs-CZ/
https://www.rome2rio.com/
https://www.booking.com/apps.cs.html
https://www.airbnb.cz/mobile
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Couchsurfing - ubytování u místních obyvatel a dokonce i s nimi, což je občas výhoda a občas 
nevýhoda, jak se to vezme, je to šance poznat fajn lidi, ale třeba budete spát jen na gauči v obýváku… 
nicméně nesporná výhoda - je to zadarmo. Couchsurfing je nejen o přespání, ale i o setkání 
s místními, kteří vás třeba i rádi provedou městem 

Ostatní 

XE Currency  - užitečná aplikace při přepočítávání peněz, protože je fajn vědět, kolik českých korun je 
jedna libra nebo jedno euro, a kolik si vlastně účtují za tu výbornou italskou zmrzlinu 

Překladač Google - je lepší mít po ruce někoho, kdo pomůže s dorozumíváním, tento překladač je 
základ 

Dlužníček/ Settle Up - pokud jedete s přáteli, Dlužníček se bude hodit - zapíšete, kdo co koupil 
a v jaké měně, na konci dovolené tato aplikace sama vypočítá, kdo komu kolik dluží 

Pocket - pokud cestujete dlouho, může se hodit něco ke čtení, a proto je tu tato aplikace, díky které 
si můžete zajímavé texty uložit do mobilu a přečíst si je klidně offline při čekání ve frontě na odbavení 
nebo ve vlaku 

Přejeme příjemné plánování prázdnin a krásné zážitky z cest! 

Zdroj: www.nicm.cz, https://bit.ly/2I6TIbR 

  

http://www.couchsurfing.com/about/mobile/
https://www.xe.com/apps/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate&hl=cs
https://settleup.io/
https://getpocket.com/
http://www.nicm.cz/vychytane-appky-na-cesty
https://bit.ly/2I6TIbR
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Informace z ČRDM 
 

 

Tři pětiny dětí při registraci na sociální síť lžou 
Autor: redakce ČRDM 
Téměř tři pětiny dětí, které používají nějakou sociální síť, při zakládání svého profilu lhaly. 
Nejčastějším důvodem byla věková hranice nutná pro registraci, kvůli které 72 procent dětí muselo 
uvést vyšší věk. Více než třetina dětí odůvodnila uvádění nepravdivých informací tím, že tak chtěla 
chránit své bezpečí. Vyplynulo to z výzkumu pro Českou radu dětí a mládeže (ČRDM) mezi tisícovkou 
dětí od deseti do 18 let. 
Hranice pro přístup dětí na sociální sítě bez souhlasu rodičů je 13 let. Nová unijní pravidla o ochraně 
osobních údajů (GDPR) ale umožňují členským zemím stanovit hranici v rozmezí 13 až 16 let a česká 
vláda ji chce zvýšit na 15 let, což ale řada expertů včetně České rady dětí a mládeže nedoporučuje. 
Celý článek najdete na: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/474445-tri-petiny-deti-pri-registraci-
na-socialni-sit-lzou.html 

 
Průzkum ČRDM na téma děti a sociální sítě 

Aktuality ČRDM 
Česká rada dětí a mládeže se rozhodla realizovat 
toto krátké a rychlé reprezentativní šetření 
postojů dětí a jejich vnímání sociálních sítí a 
bezpečnosti po schválení návrhu zákona o 
zpracování osobních údajů. Vláda ČR nečekaně 
koncem března 2018, a v rozporu s původní 
předlohou, schválila navýšení věkové hranice na 
15 let pro možnost samostatného zřizování účtů 
či profilů online – včetně třeba e-mailu či 

sociálních sítích. 
ČRDM nepodceňuje rizika a nebezpečí, které internet pro děti může představovat a bohužel také 
občas přináší. Nicméně i z praxe bylo zřejmé, že velká část dětí je na sociálních sítích mnohem dříve i 
než od možných 13 let v souvislosti s implementací evropské GDPR i pravidly některých sociálních sítí. 
Proto chtěla ČRDM tímto aktuálním šetřením přinést do veřejné diskuze i reprezentativní pohled dětí 
na situaci a také lepší pochopení reálné situace českých dětí na sociálních sítích. Nicméně cílem nebyl 
komplexní výzkum, spíše rychlé odpovědi, na které stačily omezené možnosti. 
ČRDM tak chce napomoci i naplňování práva dětí být slyšet a být zastoupen v otázkách, které se jich 
týkají, jak vyplývá i z Úmluvy o právech dítěte, a to i v celospolečenských a legislativních 
otázkách. Občanský zákoník i ve vztahu k rodičovské odpovědnosti má o dítěti starším dvanácti let za 
to, že je schopno informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a ten sdělit, k čemuž pak musí přihlížet 
třeba i rozhodování soudů. 
Nechť tedy i zjištění z tohoto šetření napomohou kvalifikovanému rozhodování a lepšímu pochopení 
dnešní mladé generace. 

 Výsledky šetření naleznete v publikaci Děti a sociální sítě. 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/474445-tri-petiny-deti-pri-registraci-na-socialni-sit-lzou.html
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/474445-tri-petiny-deti-pri-registraci-na-socialni-sit-lzou.html
http://crdm.cz/clanky/aktuality/
http://crdm.cz/download/publikace/CRDM-Zprava-Deti-a-socialni-site.pdf
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Celý proces sběru dat koordinovala a zajišťovala agentura KANTAR Millward Brown. Náklady spojené 
s šetřením byly minimalizovány velkorysou partnerskou spoluprací KANTAR Millward Brown a 
hrazeny z dotace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy na chod Analytického centra České 
rady dětí a mládeže. 
 

Nejsme svazáci polistopadové éry ani neziskové „pijavice“ 
Autor: Jiří Majer  

Rozhovor s předsedou České rady dětí 
a mládeže Alešem Sedláčkem u příležitosti jejího 
dvacetiletého jubilea 
 
Začnu otázkou řekněme z šeré minulosti. Jaké tři 
hlavní rozdíly bys uvedl v argumentaci proti 
někomu, kdo by chtěl přirovnat Českou radu dětí 
a mládeže k někdejšímu SSM, tedy Socialistickému 
svazu mládeže, známému z éry komunistického 
režimu? 
První je určitě fakt, že Česká rada vznikla „zespoda“. 

Jde o soukromoprávní subjekt založený osmi organizacemi, které s dětmi 
a mládeží pracovaly. Od čehož se odvíjí to, že jde o subjekt nezávislý. Ne 
nezávislý na jeho členech – naopak, na nich je závislý přímo – ale 
nezávislý na veřejné moci. A i kdyby někdo oponoval, že od ní postupně 
začal daný subjekt brát dotace, tak ty nikdy nevedly k tomu, že by musel 
být vůči oné moci servilní nebo jí byl názorově zavázán. A za třetí, 
troufám si tvrdit, že atmosféra – mohu ovšem soudit jen podle dobových 

svědectví, článků a vzpomínek pamětníků – je jiná, férovější, a tak i spolupráce mezi organizacemi 
stojí na rovnější bázi než v případě Socialistického svazu mládeže. 
A teď podobná otázka, ovšem z šeré současnosti. Jaké tři hlavní rozdíly odlišují ČRDM 
od neziskovek-pijavic, o kterých občas hovoří prezident Miloš Zeman, případně někteří jiní?  
Na začátek bychom asi museli stanovit předpoklad, že ti, kteří o nich hovoří, vědí, o čem hovoří. Což 
si nejsem vůbec jist. Ale dejme tomu, že tou „pijavicí“ má být někdo, kdo bere dotace za účelem 
jejich použití na činnost jinou než veřejně prospěšnou, deklarovanou v poslání nebo účelu té 
organizace. Čili chce nějak oklamat stát a peníze použít na něco jiného, 
nepotřebného a neprospěšného. Věřím, že naši členové nebo ti, co 
„pijavicemi“ nejsou, dělají přesný opak: realizují svá poslání, a dotace 
mohou pobrat, jen když se jejich poslání protne s konkrétní státní 

politikou. Dotace, které jdou do našeho 
sektoru, pokrývají menší část finančních 
potřeb – tu větší vybíráme od rodičů nebo 
od členů. Naše dětské a mládežnické organizace díky tomu realizují své 
poslání, nakládají transparentně a účelně se státními nebo jinými 
dotačními prostředky a obecně nevyvádějí žádné peníze „ven“ – tedy 

někam, kam nepatří. Bez ohledu na to, jestli jsou to peníze od státu nebo od jejich členů. Čili 
hospodaří se svěřenými prostředky s péčí řádného hospodáře. 

http://crdm.cz/
http://crdm.cz/
http://www.adam.cz/img/201806051616_CRDM-Valne-shromazdeni.jpg
http://www.adam.cz/img/201806051616_CRDM-Valne-shromazdeni-hlasovani.jpg
http://www.adam.cz/img/201804201630_48-VSCRDM-slide-2.jpg
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Pokud je už nyní tedy zřejmé, že ČRDM není ani „novodobé SSM“, ani „nezisková pijavice“, nabízí se 
otázka po skutečné pozici České rady dětí a mládeže v naší společnosti. Čím se za oněch dvacet let 
uplynuvších od jejího vzniku stala? A je tím, čím se měla stát?  
Já bych neřekl „měla stát“, to značí nějaký dokončený proces. Ono taky na začátku nikde nebylo 
řečeno, že za dvacet let ta organizace musí být v konkrétním bodu. Myslím, že nikdo si to zkraje 
nedokázal představit, a proto byl nalinkovaný jenom směr: že ČRDM bude partnerem státu v oblasti 
neformální výchovy a vzdělávání… Za ta léta se taky řada příležitostí pro takové partnerství naskytla. 
Na počátku, v devadesátých letech, tady vznikla spousta zajímavých neziskových organizací, ale trvalo 
dlouho, než si k sobě se státem našly cestu. Myslím, že to byl i případ České rady. Měla tu výhodu, že 
se relativně brzy stala jedinou, a tudíž národní „střechou“ v dané oblasti. Stát proto neměl tak velkou 
obavu se s ní začít kamarádit, protože nemusel čelit nařčením z protekce ze strany konkurenčních 
„střech“ nebo nemusel dělit svou přízeň mezi více „střech“. Což bylo 
samozřejmě výhodné i pro stát. Neslo to s sebou i čím dál víc příležitostí 
být jeho partnerem v různých poradních orgánech, jako je Rada vlády 
pro nestátní neziskové organizace a její výbory, Česká komise 
pro UNESCO, Komora mládeže na ministerstvu školství či orgány spjaté 

s přípravou a realizací Evropského roku 
dobrovolnictví. Pak přišla nabídka 
od místopředsedkyně Senátu na to stát se součástí jejího poradního 
panelu, přišla možnost stát se členem poradního týmu ministryně 
školství.Dneska už pokládáme za normální, pokud nás osloví ministerstvo 
zahraničí s tím, že potřebuje někoho pro práci v určité komisi; chodíme 

do různých debatních panelů, kde se bavíme s europoslanci, se zástupci odborů a zaměstnavatelů… 
Česká rada se postupně stává partnerem nejen pro státní správu, ale třeba i pro Evropskou komisi, 
a to v oblasti vzdělávání i sociální. 
Co je pro Tebe osobně asi největší devízou České rady dětí a mládeže?  
Mně je velmi příjemné, že to prostředí je slušné a kultivované. A že se nevysilujeme v bojích mezi 
sebou. Což tak nebylo vždycky – Česká rada měla samozřejmě i krušnější období, to když skončil Kruh 
(míněn Kruh sdružení dětí a mládeže, někdejší alternativní „střecha“ v tuzemském mládežnickém 
prostředí) a některé jeho organizace vstupující do ČRDM se snažily uhájit 
svoji pozici, přičemž jiné, stávající organizace České rady z toho měly 
obavu a snažily se o totéž… Členské organizace ČRDM teď dokážou 
táhnout za jeden provaz. Když jsou pozvané na konzultaci, tak tam 
vystupují vůči ministerstvu školství aktivně, ale zároveň si nejdou 
po krku, nesnaží se prosazovat svoje zájmy na úkor někoho druhého. To 
je moc fajn – a myslím si, že to takhle ve všech sektorech nechodí. 

http://www.adam.cz/img/201507011306_SAFE-seminar-Ceske-Budejovice-2015.jpg
http://www.adam.cz/img/201804101601_Konference-neziskovky-financovani-sal-3.jpg
http://www.adam.cz/img/201806051454_S-ministremvd-Plagou.jpg
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Můžeš na základě svých zkušeností říci, který z rysů této mládežnické střešní organizace budí 
u autorit, s nimiž jednáš, skutečnou důvěru, případně i respekt?  

Určitě celoroční systematická práce našich 
členů s dětmi a s mládeží. Máme obrovskou 
výhodu proti jiným „střechám“, že si ji každý 
dokáže představit. Každý zná mladého 
hasiče, skauta, pionýra – a o to je to pak 
všechno jednodušší. Částečně budí respekt 

i čísla, která ukazují, kolik je členských organizací České rady a kolik mají 
dohromady členů, ale evokuje to i jakousi 
důvěru, protože děti má vlastě rád každý. 
Prostě se mi nestalo, že by někdo řekl: 
„Děláte nesmysly.“ Když už, tak řeknou: „Jo, 
já vím, že to, co děláte, je důležité, no ale…“ 
Anebo naopak: „To, co děláte, je skvělé – jak 

bych tomu mohl pomoci?“ Většina těchto vstřícných lidí potom bývá některými z našich členů 
navržena na Cenu Přístav, udělovanou Českou radou. Takže když se čtenáři podívají na držitele Ceny 
Přístav, uvidí lidi, kteří našemu sektoru za ta léta pomáhali. Je to jakési zrcadlo. 
V čem by mohly – nebo měly – členské organizace ČRDM „přidat“, aby svým zvoleným zástupcům 
v Představenstvu České rady dětí a mládeže nebo lidem z její lobbystické skupiny „Stát“ či z vedení 
projektových týmů trochu usnadnily práci? Tím mám na mysli práci s reprezentací, respektive 
s hájením zájmů oné zhruba stovky členských organizací ČRDM… 
Pro to, čím se zabývám konkrétně já (hlavně různé legislativní normy 
a obrana spolkového prostředí před uzákoněním paragrafů, které by mu 
škodily) – je nezbytné, abychom my sami dodržovali to, co dodržovat 

máme. Zvláště pokud prosazujeme 
přiměřenou transparentnost vyváženou 
určitou mírou byrokracie. Týká se to hlavně 
správnosti a úplnosti údajů ve spolkovém rejstříku. My jsme udělali moc 
pro to, aby ten rejstřík a nový Občanský zákoník v oblasti spolkového 
práva měly takovou míru liberality, jako mají. Původní návrhy byly totiž 

striktnější. Dokázali jsme tvůrcům zákoníku svůj pohled na věc v diskuzích vysvětlit – teď ovšem 
musíme také dostát svým závazkům. A pokud je dán kupříkladu požadavek na zápis „statutára“ i s 
jeho adresou, tak tam prostě být musí.…! Je to náš závazek i vyjádření respektu vůči společnosti. Když 
je na silnicích rychlostní limit sto třicet kilometrů, chování toho, kdo jej nedodržuje, není vnímáno 
jako frajeřina, ale jako neslušnost a neohleduplnost. A tady je to stejné. Takže bych potřeboval, aby 
se ti, jichž se to týká, zbavili svých restů. Pomohlo by nám i větší zapojení dobrovolníků nebo 
profesionálů z řad členských organizací do konkrétních témat, u nichž poptáváme expertízu. 

https://pristav.crdm.cz/
http://www.adam.cz/img/201806051447_Valachova-v-klubovneLLM-2.jpg
http://www.adam.cz/img/201806051504_u-ministra-Stecha-foto-Sejtka.jpg
http://www.adam.cz/img/201806051520_CenaPristav2015-fotoMKR.jpg
http://www.adam.cz/img/201806051520_CP2017.jpg
http://www.adam.cz/img/201806051602_Memorandum-STAN.jpg
http://www.adam.cz/img/201309261500_konzultace-CRDM-NOZ-09-2013-IMG_2414.jpg
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Jaké momenty se Ti vybaví, když se zamyslíš nad dvěma dekádami fungování ČRDM? 
Na stěně téhle kanceláře visí rozměrný obraz. Je to vlastně komiksová mozaika výjevů z historie 
České rady. Navíc docela vtipná – alespoň jsem se o to tedy ve scénáři snažil… Začíná samozřejmě 
založením ČRDM, což bylo ještě za ministra školství Jana Sokola, který je tu nenápadně přítomen 
v ptačí podobě… Pak tu máme soupeření s Kruhem a jeho následný zánik. O něj se paradoxně 
zasloužil prezident Kruhu, jmenoval se Kroupa, který ho vytuneloval… Teprve pak dostala ČRDM coby 
jediná mládežnická „střecha“ s celorepublikovou působností šanci vstoupit do  Evropského fóra 
mládeže (EYF). Dokud zde působily takové „střechy“ dvě, bylo pro EYF složité určit, která je ta 
„správná“ národní rada, jež by měla být zastoupena na evropské úrovni. Už za mého vedení se tedy 

ČRDM stala nejprve „kandidátem“, a potom 
„plným členem“ EYF. Pak přišlo České 
předsednictví v Radě EU; najednou se dělala 
spousta konferencí, mohli jsme předvádět 
zájemcům z celé Evropy, jak to u nás chodí. 
Potom se objevily možnosti zahraničních 

mládežnických výměn, tak jsme je začali organizovat: Izrael, Jižní Korea… 
Pro Českou radu to bylo zajímavé nejen spoustou informací, které 
účastníci výměn přiváželi. Organizace vybíraly pro svou reprezentaci 
v cizině ty nejschopnější mladé lidi, a když jsme viděli, jak dobře si vedou, 
oslovili jsme je s tím, jestli by nechtěli reprezentovat svoji „mateřskou“ 
organizaci ve vedení ČRDM…? V několika případech to klaplo, a ti lidé 
odvedli fantastickou práci – z mého pohledu šlo o největší přínos 

zahraničních výměn. Pak tady máme projekt Klíče pro život, reflektující 
vzdělávací rozměr naší činnosti. Snažili jsme se popsat, v čem se mladí 
lidé nebo děti v organizacích vzdělávají, nakolik to mohou upotřebit 
v praktickém životě a jak by to společnost mohla uznávat, ať už z pozice 
státu, školy či zaměstnavatele. Tím se otevřelo velké téma: propojování 
formálního a neformálního vzdělávání. Naší ambicí je, aby se neformální 
vzdělávání stalo součástí základní státní vzdělávací politiky. Může jít o prevenci šikany, o motivaci 
děcek k dalšímu rozvoji a vzdělávání, o podporu talentovaných dětí, ale i o začleňování takzvaných 
outsiderů. Dnes se to děje různými kurzy, ale je to nahodilé a myslím, že by z toho měl stát 
standard. Nemohu, samozřejmě zapomenout na všechna bambiriádní města, která jsem pravidelně 
navštěvoval, nebo když jsme poprvé zkusili na základě zahraniční zkušenosti uspořádat 72 hodin, 
a ono to fungovalo! Když poprvé přišli kolegové s tím, že nový projekt na zjišťování názorů mladých 
lidí se bude jmenovat Kecejme do toho, pokládal jsme to za „salámistický“ název, kterému jsem 
nedával budoucnost. Mýlil jsem se. Ten projekt byl nakonec oceněný, obstál v mezinárodní 
konkurenci a dobře se díky svému názvu, pamatoval a propagoval. Strukturovanému dialogu se 
věnujeme dodnes, byť už „nekecáme“, ale „koordinujeme na národní úrovni“. No a z poslední doby 
se mi vyjeví různá čísla z šetření a jejich interpretace. Snažíme se tím nejen o mediální pozornost, ale 
i o ovlivnění některých konkrétních politických rozhodnutí ve prospěch dětí a mládeže. 

http://zahranici.crdm.cz/evropska-politika/co-je-to-evropske-forum-mladeze-yfj
http://zahranici.crdm.cz/evropska-politika/co-je-to-evropske-forum-mladeze-yfj
https://www.bambiriada.cz/
https://www.72hodin.cz/
https://www.strukturovanydialog.cz/
http://www.adam.cz/img/201806051421_CRDM-Korea.jpg
http://www.adam.cz/img/201806051433_CRDM-Izrael.jpg
http://www.adam.cz/img/201806051412_Bambiriada-Marek-Krajci-3.jpg
http://www.adam.cz/img/201806051353_72hodinJM1.jpg
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Co podstatného má Česká rada ještě před sebou? 
Musíme teď dotáhnout záležitost s hygienickou vyhláškou, osvěžit 
komunikaci a udělat společnou akci s hygieniky. Jde o to, aby kontroly 
byly porovnatelné mezi jednotlivými kraji – nyní jsou mezi nimi 
v přístupu kontrolorů velké rozdíly. Nadále musíme věnovat pozornost 
legislativě kolem táborů u vody – i když se to s ní možná ještě rok 
potáhne. Dále musíme dotáhnout evropské výzvy, zkusit šablony 
pro NNO a rozjet v organizacích vzdělávací programy. Také bychom se měli, myslím, stát partnery 
Úřadu práce na Ministerstvu práce a sociálních věcí – pro stáže ve firmách nebo pro podporované 

prvotní zaměstnání. Mělo by se stát standardem, že neziskovky našeho 
typu do toho budou zapojené: je to docela hezká příležitost, jak plošně 
pomáhat mladým lidem, kteří třeba nedodělají školu a potřebují 
„nastartovat“. Nebo by to mohla být jejich praxe při škole, díky níž by se 
mohli rozvíjet v různých členských organizacích. V dlouhodobém 
horizontu – a něco z toho už se začíná dít – půjde o to, abychom měli 

kapacitu zabývat se veškerou legislativou, která se bude nějak dotýkat nejen činnosti dětských 
a mládežnických organizací, ale opravdu obecně dětí a mladých lidí. Měli bychom si utvářet na tyto 
věci názor a komunikovat ho s předkladateli. Měli bychom mít dostatečnou expertní kapacitu 
a lobbystický potenciál tyto záležitosti ovlivnit kýženým směrem. Ostatně, když se potkávám s lidmi 
„zvenku“, tak oni to od nás i očekávají. Daná problematika je zkrátka širší, a když se podíváme 
do koncepce zpracované ministerstvem školství, tak tam máme všechny příslušné oblasti 
identifikované. Měli bychom mít tedy názor třeba na práva dětí v ústavní péči, na vzdělávací politiku 
a podobně. Zkrátka nemůžeme neformální vzdělávání stavět na piedestal a být v něm úspěšní – 
a nevšímat si ustrnulé školy, kam děti nebudou chodit rády a která bude postupně ztrácet možnost 
připravit je pro život. Takže musíme zaměřit svoji pozornost i na formální vzdělávání, mít na ně názor. 

 
 
„Myslím si, že nás může do budoucna ještě čekat růst. Ale ne ve smyslu 
zvyšování počtu členských organizací, jako spíš jejich kvality, pestrosti i množství 
jejich dobrovolníků – a tím pádem asi i vlivu.“ 
Aleš Sedláček, předseda ČRDM 
 
 

 
Co čeká ČRDM po stránce organizační? 
Česká rada je trošku „odsouzena“ k tomu, že pokud nezačne přijímat i místní nebo regionální dětské 
spolky, které doposud doporučujeme do krajských rad mládeže, počtem svých členských organizací 
už nijak dramaticky neporoste. O moc víc organizací s celorepublikovou působností totiž není. Přeji si, 

aby všude v naší republice existovaly fungující 
krajské rady a aby spolupracovaly 
s ČRDM. Zároveň respektuji fakt, že nemám 
moc možností toto ovlivnit. Snažíme se naše 
krajské rady podporovat. Když vidíme 
příležitost něčeho, na čem by mohly 

http://www.adam.cz/img/201704071633_vodni-zakon-horska-senat-crdm-IMG_5531.jpg
http://www.adam.cz/img/201611121234_Konference-Jihlava-neformalni-vzdelavani-8.jpg
http://www.adam.cz/img/200410261415_crdm.jpg
http://www.adam.cz/img/201806051534_SAFE3.jpg
http://www.adam.cz/img/201806051534_SAFE4.jpg
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spolupracovat – v ideálním případě když to s sebou ještě nese finance – tak krajským radám 
nabízíme, aby do toho šly. Příkladem jsou třeba teď šablony pro NNO, byla to účast v projektech typu 
SAFE, kde jsme sčítali dobrovolníky a stanovovali hodnotu jejich práce, historicky šlo o pořádání 
různých seminářů, školení a podobně. Dalším z cílů, které musíme sledovat, je pomoc členským 

organizacím v tom, co není efektivní, aby dělala každá z nich zvlášť, a to 
je podpora dobrovolnictví a dobrovolníků. Chceme, aby to dobrovolníci 
měli jednodušší a nebáli se v čím dál složitější dobové situaci – a při 
nárůstu nároků na ně kladených – vyvíjet svoji činnost a pociťovali určité 
zázemí i míru bezpečí. Organizacím slouží naše weby, právní poradna, 
připravujeme pro ně různá školení, jej jim k dispozici ESO – fantastický 
účetně administrativní pomocník pro vedoucí oddílů, aby se 

nedopouštěli chyb… S rozšiřováním expertního záběru může růst i vliv 
ČRDM jakožto partnera ke konzultacím. Názory ve společnosti nemají 
vznikat pouze po linii politické, jak se nás někdo snaží přesvědčovat. 
Nejsou to jen politické strany, které je mají generovat. Mimochodem, 
když se podíváme na to, kolik mají politické strany členů, tak třeba my 
jich máme víc… Proč bychom tedy i my nemohli přispívat 
do celospolečenské debaty svým názorem? Proč bychom neměli i my být 
hráči, kteří se snaží společnost směrovat? Naší výhodou je, že děláme něco, čemu všichni rozumějí. 
A zřejmě to děláme dobře. Chce to jenom stabilní prostředí, méně byrokracie a pozitivní společenské 
klima. I když se je snažíme ovlivňovat ze všech sil, tak možná teď taháme za trošku kratší konec 
provázku. 
Chtěl bys Ty sám závěrem ještě něco dodat? 
Troufám si tvrdit, že Česká rada dětí a mládeže se cítí být – a je – platnou 
a významnou součástí neziskového sektoru v naší republice. A že ji tak 
vnímají i její partnerské „střechy“. I proto se nás dotýkají plošné 
generalizace s povšechnými odsudky. Když se pak optáme, komu ta 
nařčení patří, slyšíme: „Ne, ne, vás se to netýká…“ Omyl – nás se to týká, 
protože jsme z jednoho sektoru. A jestli ho chce někdo plošně hanit, haní 
i nás. Nelze generalizovat právní formu NNO. V této zemi máme sto 
dvacet právních forem; nikdo nemá jasno v tom, které jsou soukromé, které veřejné, které veřejně 

prospěšné, které vzájemně prospěšné. Tyhle termíny si mnozí zvykli rádi 
používat, aniž vědí, o čem je řeč. Cítíme se být jako každý jiný spolek, 
každá jiná neziskovka. Náš přístup k tomu, co hájíme, byl vždy liberální, 
navíc viděný optikou toho nejmenšího společku z Horní Dolní. I přesto, že 
ČRDM je dnes na české poměry stabilní, velká a bohatá organizace, 
předsevzali jsme si, že nikdy nebudeme svým chováním poškozovat ty, 

na nichž ČRDM stojí – totiž lidi z „terénu“, pobočné spolky, místní členy krajských rad… Výhodou 
České rady je, že je řízena členy Představenstva, kteří jsou sami prakticky stále v „terénu“, tudíž vůči 
němu chovají respekt, a snad se od něj nemůžou úplně odtrhnout. 
Děkuji za rozhovor. 
 
 
 

http://crdm.cz/projekty/safe
http://crdm.cz/projekty/safe
http://poradna.crdm.cz/
https://eso.skeleton.cz/Welcome.aspx
https://eso.skeleton.cz/Welcome.aspx
http://www.adam.cz/img/201712201340_Brontosauri-Ukrajina-turistika-znaceni-tras-1.jpg
http://www.adam.cz/img/201408271907_CRDM-TK-detske-skupiny-2.jpg
http://www.adam.cz/img/201407031555_ALMS-jsme-jako-velka-rodina.jpg
http://www.adam.cz/img/201806060958_Junak.jpg
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Česká rada dětí a mládeže je dvacetiletá 
14.6.2018  |  20 let ČRDM, Aktuality 

Skautské podsadové stany, týpí Ligy lesní moudrosti, 
kadibudka od pionýrů nebo hasičské stříkačky – to vše 
na jednom pontonu plulo 12. 6. po Vltavě pod vlajkou 
České rady dětí a mládeže. Svůj narozeninový den jsme 
oslavili společnou alegorickou plavbou některých našich 
organizací. 
Doprovod skvělému hlavnímu plavidlu dělaly malé 
doprovodné lodě. Na nich brázdili Vltavu pathfindeři, 
tomíci, YMCA v ČR, Duha, skauti, malí hasiči, pionýři, 
woodcrafteři a posádka z Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, stylově oděná v obleku a elegantních. 

Podrobnou reportáž z plavby najdete na ADAM.cz. 
Oslava dvacátých narozenin České rady dětí a mládeže pokračovala v areálu roztockého zámku. 
Podvečernímu setkání dominovala beseda pod taktovkou Aleše Sedláčka, na které se vzpomínalo, 
hodnotilo a trochu i plánovala budoucnost ČRDM. Volná zábava v parku nabídla hostům možnost 
zastřílet si z luku nebo ze vzduchovky, posedět u ohně a opéct si buřty… Hitem byl i fotokoutek 
s originálními rekvizitami. Hrály tu navíc dvě skvělé kapely – Muzička a Alternativní sestřih, 
ethnocatering byl výtečný. „Ohnivou tečku“ večera dostatečně vystihnou jen fotky… 

 
 

Registrace projektů pro letošní ročník již spuštěna!  

Proč letos tak brzy? V příloze se dozvíte se více. 

 Nabízíme 60 sazenic lip – STROMŮ SVOBODY. Žádejte o ně rychle, brzo budou pryč! 
 Budeme mít pro vás i 300 sazenic ovocných stromů  
 Česko-německé příhraniční projekty 
 Opět budete moct pomáhat s úklidem českých hradů a zámků 
 Kdo chce jít pomáhat studánkám?  
 Těšit se můžete na soutěže 
 UKÁZKA LETOŠNÍCH TRIČEK! 

Česká rada dětí a mládeže koordinátor akce 72 hodin 

Soňa Polak 

komunikace a PR 

Česká rada dětí a mládeže | FB ČRDM  

http://crdm.cz/20-let-crdm/
http://crdm.cz/clanky/aktuality/
http://www.adam.cz/clanek-2018060036-20-let-crdm-oslava-plavbou-po-vltave.html
http://www.crdm.cz/
http://www.facebook.com/crdm.cz
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K výsledkům dosavadních jednání o hygienicko-zdravotnické problematice 
táborů 

Autor: Aleš Sedláček - předseda ČRDM  
Schůzka, o kterou jsme se nezvykle dlouho snažili, se nakonec 
uskutečnila. 
Obdrželi jsme během ní písemné odpovědi na otázky, které jsme 
shromáždili, a prostřednictvím senátora Lumíra Kantora doručili 
na Ministerstvo zdravotnictví České republiky. S paní hlavní 
hygieničkou Evou Gottwaldovou jsme se pak potkali i ve školském 
podvýboru. Tam jsme se dohodli, že napíše dopis, který budeme 

distribuovat vedoucím, kteří jsou stále častěji odmítáni u praktického lékaře s tím, že jejich posudek 
musí vydat závodní lékař pořadatele tábora. Jedná se sice o naprostý nesmysl, ale zřejmě někdo 
vypustil tuto informaci, jež se šíří. 
Dále jsme ve sněmovně jednali o uznání kvalifikace „zdravotník zotavovací akce“, na níž 
spolupracovaly členské organizace ČRDM, i o problematické definici škol v přírodě. V odpovědích níže 
ministerstvo zdravotnictví uvádí, že záleží na sebedeklaraci školy, v praxi to ale vždy tak nebývá 
a školy jsou tlačeny ze strany krajských hygienických stanic do formátu školy v přírodě, který ovšem 
nemá variantu jiné podobné akce. Což vede k tomu, že se učitelé bojí s dětmi kamkoli jezdit… 
K tématu škol v přírodě bude ještě jedna schůzka s hlavní hygieničkou, s ministrem školství a se 
zástupci Poslanecké sněmovny. 
Paní hlavní hygienička odmítla naši nabídku scházet se pravidelně, účastnit se společných výjezdů 
po táborech a společně publikovat. Stejně tak ji neoslovila naše nabídka na společné setkávání 
s pracovníky krajských hygienických stanic (KHS). Tak tomu bylo v minulosti a měli jsme s tím dobré 
zkušenosti. Domnívám se, že to přispívalo i k dobrému mediálnímu obrazu hlavního hygienika 
i resortu zdravotnictví obecně. Co hlavní hygienička naopak nabídla, je písemný kontakt. Odpovědi, 
které jsme obdrželi, byly stručné a přehledné. Doplním je kratičkými komentáři (psanými kurzívou) 
z jednání, které následovalo. 
http://www.adam.cz/clanek-2018060043-k-vysledkum-dosavadnich-jednani-o-hygienicko-
zdravotnicke-problematice-taboru.html 

 
 

 
Postup zrušení spolku s likvidací 
http://poradna.crdm.cz/zruseni-spolku/postup-zruseni-spolku-s-likvidaci-999 
 
Zápis do rejstříku spolků a uložení ve sbírce listin 
http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku/zapis-do-rejstriku-spolku-a-ulozeni-ve-sbirce-listin-1037 
 
Zdravotník na dětských akcích 
http://poradna.crdm.cz/zdravotnik/zdravotnik-na-detskych-akcich-1101 

 

http://www.adam.cz/download.php?soubor=460
http://www.adam.cz/download.php?soubor=460
http://www.adam.cz/clanek-2018060043-k-vysledkum-dosavadnich-jednani-o-hygienicko-zdravotnicke-problematice-taboru.html
http://www.adam.cz/clanek-2018060043-k-vysledkum-dosavadnich-jednani-o-hygienicko-zdravotnicke-problematice-taboru.html
http://poradna.crdm.cz/zruseni-spolku/postup-zruseni-spolku-s-likvidaci-999
http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku/zapis-do-rejstriku-spolku-a-ulozeni-ve-sbirce-listin-1037
http://poradna.crdm.cz/zdravotnik/zdravotnik-na-detskych-akcich-1101
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Národní technické muzeum chystá retro-akce k výročí naší státnosti. Karty 
EYCA zlevní vstupné v rámci muzea 

Autor: Národní technické muzeum a tým EYCA |  
 
Národní technické muzeum připravilo k letošním 
oslavám 100. výročí vzniku Československé 
republiky projekt „Made in Czechoslovakia aneb 
Průmysl, který dobyl svět.“ 

 
Ústřední výstava se stejným názvem bude zahájena 
18. října 2018 a představí návštěvníkům technický 
a průmyslový vývoj samostatného 
československého státu po celou dobu jeho 

existence, tj. od roku 1918 do roku 1992. Výstava bude založena na prezentaci vybraných témat – 
firem, výrobků, osobností a dalších fenoménů československého průmyslového a technického vývoje 
v letech 1918 až 1992. 
Záměrem není ukazovat souvislý chronologický vývoj, nýbrž bodově 
nastiňovat jednotlivá témata a jejich prostřednictvím charakterizovat 
podobu československého průmyslu v celé jeho historii. Prezentovány 
budou nejen úspěchy československého 
průmyslu, ale také jeho 
neúspěchy. Vystavovat nechceme pouze 
špičkové výrobky, které byly exportovány do zahraničí, ale také produkty, 
které technicky zaostávaly, ale přesto byly vyráběny a mnohdy se staly každodenní součástí života. 
Naprostá většina exponátů budou originální sbírkové předměty ze sbírek NTM. Nezbytnou součástí 
výstavy budou také audiovizuální prezentace. 
V rámci projektu se uskuteční další akce, další výstavy, vědecká konference a různorodý doprovodný 
program včetně programů pro školy. Ojedinělou záležitostí bude jízda „Prezidentského vlaku“. Vlak 
vyrazí na cestu po České a Slovenské republice 28. června 2018. Speciální „Prezidentský vlak“ 
připravilo Národní technické muzeum (NTM) ve spolupráci s Národním dopravcem Českými drahami 
a se Železnicemi Slovenské republiky. Vlak bude složen ze železničních vozů, které v různých etapách 
sloužily československým prezidentům. 

Souprava, vedená parní lokomotivou řady 464.2 „Rosnička“, bude 
složena ze salónního vozu T. G. Masaryka Aza 1-0080 z roku 1930, 
salónního vozu Františka Ferdinanda d‘Este z roku 1909 Aza 1-0086, 
používaného i československými prezidenty, a ze salónního vozu Salon 
001, vyrobeného pro československé prezidenty v roce 1968. Připojen 
bude také vůz Ca 4-5086 z roku 1931 s celokovovou skříní, dokládající 
snahy o zrychlování železniční dopravy na meziválečných ČSD. V tomto 
voze bude umístěna výstava prezentující cestování československých 
prezidentů po železnici. 
Na postrku bude řazena lokomotiva řady T 478.1010 (751.010-0), 
vyrobená libeňským závodem ČKD Praha roku 1967. „Prezidentský vlak“ 
bude prezentován veřejnosti v České republice i na Slovensku od konce 

http://www.ntm.cz/
http://www.adam.cz/img/201806201529_MadeInCZ2.jpg
http://www.adam.cz/img/201806201530_MadeInCZbanner.jpg
http://www.adam.cz/img/201806201531_MadeInCZ.jpg
http://www.adam.cz/img/201806201625_NTM-logo.jpg
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června do počátku září 2018. Souprava vyrazí z Prahy do Brna, Bratislavy a Košic, dále zavítá do Zlína, 
Olomouce, Pardubic, Plzně, Karlových Varů nebo Chomutova. Svoje putování po síti bývalých ČSD 
zakončí v areálu historického depa a dílen na Masarykově nádraží v Praze v prostorách plánovaného 
Muzea železnice a elektrotechniky Národního technického muzea. Veřejnosti budou určeny prohlídky 
během pobytu vlaku na nádražích, případně dalších místech (např. v areálu brněnského výstaviště, 
depozitáři NTM v Chomutově apod.). Přesuny vlaku mezi jednotlivými zastávkami budou neveřejné, 
a na jízdy proto nebude možné zakoupit jízdenky. 
A ještě příznivé informace na konec: 
 
Držitelům Evropských karet mládeže EYCA (dříve EURO<26) do 18 let 
(datum narození je vyznačeno na kartě) a držitelům karet EYCA Student 
je určen tarif sníženého vstupného v rámci NTM. A současně: Na členské 
organizace (jejich oddíly) sdružené v České radě dětí a mládeže se 
vztahuje tarif pro „Školní skupiny s pedagogickým doprovodem“. 
 

Česká rada dětí a mládeže vydala výroční zprávu za rok 
2017 
21.6.2018  |  Aktuality ČRDM 
Co se vzhledu týče: minimalistická, obsahově však bohatá – taková je 
výroční zpráva České rady dětí a mládeže za rok 2017. Ať se vám hezky čte! 
Prohlédněte si výroční správu ČRDM za rok 2017… 

 
 
Stezka odvahy – opravdu učíme děti odvaze? 
Autor: Kateřina Katóba Palová  
 
Stezka odvahy – většina z těch, kteří jezdí na tábory, ji zažili. Její forma se ovšem napříč jednotlivými 
dětskými skupinami velmi liší... 
A to od bezpečného projití vyznačenou stezkou s baterkou v ruce až po hrůzostrašný zážitek, kdy jsou 
pro děti na různých místech připravena překvápka ve formě nahastrošených vedoucích či děsivých 
zvuků. 
Stezka odvahy. Proč jsem se rozhodla napsat článek zrovna na toto téma? Asi hlavně proto, že jako 
dětský psycholog a volnočasový vedoucí v jedné osobě v poslední době hodně přemýšlím o tom, co 
dětem svojí činností vlastně dáváme. Co je učíme, v čem je podporujeme, kam je posouváme – v tom 
pozitivním i v tom negativním. A s blížícím se obdobím letních táborů vnímám toto téma jako zásadní. 
Od kamarádů, kteří působí v jiných organizacích, často slýchám, že stezka odvahy je na jejich táboře 
již tradicí. Někdy to pak končí dovětkem: „My jako vedoucí si to užijeme nejvíce. I nás, když jsme byli 
malí, strašili. Tak my to teď vlastně vracíme.“ Když si představím, jak pak taková stezka odvahy 
vypadá, jde mi hrůzou mráz po zádech. 
Nechápejte mne špatně, rozhodně se nepovažuji za odpůrce takových aktivit. Nicméně si troufám 
tvrdit, že bychom my dospěláci vždy měli pečlivě přemýšlet nad tím, jakou budou mít formu. 
Představme si třeba takovou sedmiletou Terezku, která je na svém prvním táboře. S rodiči bydlí ve 

http://www.eyca.cz/
http://crdm.cz/clanky/aktuality/
http://crdm.cz/download/VZ/vyrocni-zprava-crdm-2017.pdf
http://www.adam.cz/img/201312120502_eyca-logo-640x360.jpg
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městě, na sídlišti plném paneláků, a tak skutečnou tmu zažívá 
jen málokdy. Nebo devítiletý Pepíček. Ten se sice s babičkou 
často chodí večer dívat k lesu na hvězdy, vždy tam ale s ním 
je někdo dospělý. Navíc od táty neustále slyší: „Jsi přece 
chlap – chlapi se nebojí!“ 
Terezka i Pepíček absolvují stezku odvahy, každý sám. 
Po cestě jsou schovaní dva vedoucí, kteří mají za úkol je 
vylekat. Jeden z nich dokonce vypadá, že má celý obličej 
od krve. Pepíček i Terezka si zažijí opravdu krušné chvíle. 
Terezka je na tom možná o trochu lépe, protože se rozpláče 

a tak ji vedoucí čekající na konci cesty utěší. Ale Pepíček, ten přece musí být odvážný, jak říká táta. 
Proto o svých pocitech nikomu neřekne, přestože se mu o tom ještě dlouho zdá... 
Jakoukoliv aktivitou, která v dětech vyvolává strach, můžeme zapříčinit vznik traumatu. Není to 
přehnané, byť se to tak může zdát. Trauma často bývá dobře skryto, někdy vyplyne napovrch až 
v dospělosti (třeba Pepíčkovi by se to klidně mohlo stát). Navíc bývá obtížné jej spojit s jeho příčinou. 
Informace o tom, že některá aktivita zanechala na dětech nepříjemné následky, se k nám díky tomu 
dostanou jen zřídkakdy. A my paradoxně máme pocit, že vše, co děláme, je v pořádku. 
Přestože si to někteří myslí, jako běžní volnočasoví vedoucí bohužel nemáme znalosti a kompetence 
k tomu, abychom mohli strach vyvolávat záměrně a pak jej využívat k osobnostnímu růstu (a i pokud 
ty kompetence máme, tak je to mnohdy dost na hraně). Nehledě na to, že úlek může vyústit 
v nepředvídatelnou reakci – možná jste slyšeli o tom, jak se na stezce odvahy dítě tak vylekalo, že 
uteklo… 
Byla bych velmi nerada, kdyby můj text byl pochopen tak, že děti máme celou dobu vodit za ručičku 
a za tmy je vůbec nevypouštět ven. Ba naopak! Domnívám se, že učit děti nebát se tmy by mělo být 
jedním z cílů každého letního tábora. Vždyť kde jinde k tomu dnešní děti mají příležitost než 
na táboře? Dělejme to ale promyšleně a postupně. Prvním krokem může být týmová hra v táboře, 
při které celý tým / oddíl / družina plní společně úkol. Následovat třeba může sbírání lístečků 
na louce, kdy děti sice bojují každý sám za sebe, ale nejsou samy. Podle věku dětí a podle toho, jak se 
jim tyto úvodní aktivity daří, se dá postupně přejít ke hrám, ve kterých musí být děti samostatnější 
a kde třeba není výhodné držet se skupiny nebo mít rozsvícenou baterku. A rozhodně vždy 
bez strašení, jedině tak naučíme děti nemít ze tmy strach. 
Nakonec si dovolím mít jedno neskromné přání. Přeji si, aby každý dětský oddíl či každá organizace 
pracující s dětmi ve volném čase měla mezi sebou člověka, který nejen dokáže intuitivně nastavovat 
bezpečné prostředí a řešit krizové situace, ale který k tomu má i odborné kompetence. Nemusí to být 
nutně psycholog, ale třeba „jen“ někdo, kdo má za sebou kurz psychologické první pomoci či krizové 
intervence. Obzvlášť pokud děláte tábory ve velkém, tak velmi doporučuji mít v týmu někoho 
takového. 
Kateřina Katóba Palová 
 

 
 
 



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 7 – 8 - 2018 
 
 

22 

O své prázdninové zážitky se můžete podělit se čtenáři portálu ADAM.cz a 
časopisu Archa i letos 
Autor: redakce ADAM 
 
Média České rady dětí a mládeže – redakce portálu ADAM.cz a časopisu Archa – se i letos těší 
na Vaše prázdninové příspěvky. Podělte se s ostatními o své zážitky, zkušenosti a dojmy z letní 
táborové nebo jiné prázdninové činnosti pořádané Vaší organizací… Portál ADAM.cz i tištěný 
zpravodaj Archa nabízejí prostor pro jejich uveřejnění v podobě článků s doprovodnými fotografiemi. 
Texty, doplněné pokud možno několika snímky (nejlépe v tiskové, tj. maximální možné kvalitě) 
zasílejte, prosím, již v průběhu prázdnin současně na adresu archa@crdm.cz a adam@crdm.cz. 
Uzávěrka příspěvků pro 5. číslo časopisu Archa je 14. 9. (Tiskem vyjde 19. 10.).Vaše články 
a fotografie může ovšem portál ADAM.cz publikovat průběžně… 

 
Informace z členských spolků 

SALI CB, z.s. 
16. – 20. 7.2018 a 13. – 17. 8.2018 
PRAZDNINOVÉ KREATIVNÍ TVOŘENÍ   
Pondělí až pátek od 9.00 – 15.00 hodin, atelier SALI Plachého 22, České Budějovice 
V ceně kurzu je oběd a veškeré materiály zdarma 
(látky, textilní galanterie, textilní barvy, šablony a další) 
Cena týdenního kurzu v počtu 30 hodin:  3 990.-kč 
Kurz je založen na individuálním přístupu:   3 – 5  dívek na kurzu 
 
Na kurzu se dívky seznámí se základy šití a kreativního tvoření. Navrhnou a vytvoří si jednodušší 
model, naučí se techniku malování pomocí mandalových šablon a další zdobící techniky. Své ručně 
vytvořené nebo ozdobené modely si budou moci přihlásit do soutěže o nejzajímavější model a 
předvést v říjnu na módní přehlídce módní návrhářky TEREZY SABÁČKOVÉ  v DOMINIKÁNSKÉM 
KLÁŠTEŘE v ČB. 
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Další informace 

Otevření podávání žádostí o podporu mezinárodních 
soutěží 
Informační systém byl otevřen pro podávání žádostí v rámci programu na 
Podporu mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdélávání v 

roce 2019. Podávání žádostí je možné do 30.9.2018. Bližší informace naleznete zde. 

VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ ZA ROK 2018 

NNO odpovídají za hospodárné použití poskytnutých rozpočtových 
prostředků státního rozpočtu v souladu s rozhodnutím o poskytnuté dotaci. 

Vyúčtování poskytnutých dotací předloží NNO písemně odboru pro mládež MŠMT nejpozději do 
31. 1. následujícího roku. Dále musí organizace vložit vyúčtování dotace do elektronického systému 
ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz. 
Vyúčtování dotace za rok 2018 vyplní organizace podle následujících instrukcí:  
Instrukce k vyúčtování 
K vyúčtování použijte tyto formuláře: 
Formuláře k vyúčtování dotace 2018 
Tab3A-Finanční_Vyporadani-neinv 
Závěrečná zpráva o projektu 2018 
 

 
Černá v Pošumaví přivítá impozantní edukativní výstavu Obři oceánů 

 
Od 30. 6. do 2. 9. se v Černé 
v Pošumaví u hotelu Racek 
uskuteční impozantní 
edukativní výstava pod 
záštitou National Geographic 
„Obři oceánů“, z které se vám 
doslova a do písmene zatají 
dech. K vidění bude mnoho 
jedinečných exponátů, jež nás 
nechají nahlédnout do 
tajemných hlubin světových 
oceánů a dovolí nám alespoň 
trochu poodkrýt mnohá 
tajemství, jež tyto málo 

prozkoumaná teritoria ukrývají. 

http://www.msmt.cz/mladez/podpora-soutezi-a-prehlidek-v-zajmovem-vzdelavani
https://isprom.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/file/47523_1_1/
http://www.msmt.cz/file/47524_1_1/
http://www.msmt.cz/file/45480_1_1/
http://www.msmt.cz/file/47525_1_1/
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Těšit se můžete na desítku oceánských obrů v životních velikostech, jednu z největších sbírek ve 
střední Evropě plnou čelistí a zubů žraloků z celého světa, a v neposlední řadě interaktivní zónu, kde 
se budete moci vyfotit před 3D Trick Art obrazy či zvukové stěny, která vám nabídne hlasy, zvuky a 
zpěvy desítek podmořských tvorů. 
 
„Všechny exponáty jsou dokonalou kopií oceánských obrů vyrobených na základě detailních předloh 
vědeckého původu a mohou tak sloužit i jako naprosto věrná učební pomůcka. Většina exponátů je 
navíc zasazena do tematických scénérií tak, aby byl jejich příběh ještě dokonalejší a návštěvníci si 
z výstavy mohli odnést naprosto autentické a výjimečné zážitky ze setkání s těmito tvory“, říká o 
výstavě majitel pořádající společnosti Shake marketing s.r.o. Pavel Kratochvíl. 
Stručné představení exponátů výstavy 
Obři oceánů: 
Plejtvák obrovský je největší žijící kytovec a nejtěžší zvíře, jaké kdy vůbec na planetě Zemi žilo. 
Dorůstá délky až 33 metrů a váží přes 200 tun. 
 
Vorvaň obrovský je největší z momentálně žijících ozubených velryb a věří se, že jde o vůbec největší 
ozubené zvíře na světě, jaké kdy na Zemi žilo. Největší doložený jedinec pravděpodobně dosahoval 
délky až 28 metrů a váhy 150 tun. 
 
Kosatka dravá je největším zástupcem čeledi delfínovitých. Tento všestranný predátor stojí na 
vrcholu mořského potravního řetězce. Samci dosahují délky 9 m a váhy až 10 tun. 
 
Krakatice obrovská je jeden z nejzáhadnějších a nejméně prozkoumaných druhů, který brázdí 
tajemné hlubiny našich oceánů. Největší známý uhynulý exemplář měřil úctyhodných 18,5 metrů. 
 
Žralok bílý je dokonalý predátor pobřežních vod většiny oceánů. Dosahuje maximální délky 6 metrů a 
hmotnosti kolem 3 tun. 
 
Manta obrovská je největším druhem rejnoků na světě. Dorůstá velikosti okolo 3 až 5 m s rozpětím 
ploutví kolem 7 metrů, ale byli pozorováni jedinci s rozpětím až 9 m. 
 
Dalšími exponáty jsou narval jednorohý, kladivoun velký, běluha severní a delfín skákavý. 
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Sbírka čelistí a zubů ze světa žraloků: 
Jedná se o jednu z největších sbírek 
žraločích čelistí a zubů ve střední Evropě. 
Mezi její dominanty paří obří čelisti 
žraloka tygřího, který měřil 4 metry, či 18 
cm velký a několik miliónů let starý zub 
z pravěkého žraloka megalodona, který 
dosahoval  30-35 metrů a hmotnosti 35-
45 tun. Dalším impozantním exponátem 
je 9 cm zub z největšího nalezeného 
jedince žraloka bílého. Tuto sbírku 
zapůjčil vášnivý potápěč, sběratel a 
obdivovatel dokumentů ze žraločí říše 
Ing. Pavel Janda se svojí rodinou. 
 
Interaktivní zóna 
Interaktivní zóna nabídne možnost 
ponořit se do podmořského světa 
prostřednictvím oceánské zvukové stěny, 
kde budete moci zavřít oči a nechat se 
unášet do tajemných hlubin hlasy, zvuky 
a zpěvy desítek podmořských tvorů. 
Nebudou chybět 3D Trick Art obrazy, 
které vám vytvoří dokonalé iluze a trvalý 
foto-zážitek prostřednictvím doprovodné 
soutěže s National Geographic. Pro 
odnesení dalších hmatatelných 
vzpomínek vám bude k dispozici stylové 
fotopointy a stánek s 
podmořskými upomínkovými předměty a 
suvenýry. 
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Klapíkova inspirace 
Tvoření pro děti  
Začíná červenec – sedmý měsíc v roce. Tento měsíc patří do velkých letních prázdnin všude tam, kde 
je léto. Název červenec je vlastně původně malý červen, přípona zde vyjadřuje následnost, červenec 
následuje po červnu. Červenec označuje období, kdy už je všechno červené ovoce, které ještě jen 
začalo zrát v červenci, už zralé. Červenec také může být slangový název pro načervenalou 
rudu, wurtzit. 
CHOBOTNICE 
 
Materiál a pomůcky: 
PET láhev 1,5l, nůžky, permanentní fixy, barevné lepící pásky.  
Provedení: 

- z láhve odstřihnout dno- stěny láhve nastříhat zhruba do dvou 
třetin výšky na osm stejných pruhů, každý pruh ke konci 
sestřihnout do špičky, aby se zužovaly, chapadla různě 
zpřehýbat, aby se vlněly- části obličeje vystřihnout z barevných 
lepících pásek (nejde to moc dobře) nebo jednoduše 
namalovat permanentními fixami, stejně tak přísavky na 
chapadlech 
- pokud chcete mít výsledek opravdu pěkný, natřete chobotnici 
akrylovými barvami, je to sice pracnější a náročnější na čas, ale 
chobotnice pak není průhledná a domalované části lépe 
vyniknou 

 
TOTEM       
(výroba totemu z ruličky od papírových utěrek) 
  
Potřeby: 
rulička od papírových utěrek 
lepidlo 
potřeby na kreslení 
papír A4 
čtvrtka 
Postup 
Na papír nakresli „tělo“ totemu. Celou kresbu 
nalep na ruličku od papírových utěrek. 
Z tvrdého papíru vystřihni a vybarvi křídla 
totemu. 
A přilep na zadní stranu totemu. 
 
 
 
Zdroj: http://sikovny-cvrcek.cz 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Prázdniny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Léto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wurtzit
http://sikovny-cvrcek.cz/
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Inspirace hry 
ŽELVY - lehce násilná - ve skupině určíme 1-3 lovce, kteří mají za úkol zabít přemnožené želvy. Ostatní 
hráči jsou želvy a běhají (lezou) po louce (hřišti, zahradě...) po všech čtyřech končetinách. (Jestli u 
toho používají kolena, nebo je mají ve vzduchu, to necháváme na želvách). Lovci se snaží želvy 
dohonit a převrátit na záda. Převrácená želva se stává lovcem a loví další želvy. Poslední želva 
(většinou trošku orvaná, ale šťastná) dostane do pusy sladkou odměnu a hra pokračuje do omrzení. 
Zdroj dat: http://www.detskekluby.estranky.cz/ 
 
VODNÍ BOJ 
Pro letní horké, táborové dny 
Každý hráč má nějakou nádobku- např. uříznutý spodek pet láhve, nebo plechovku. Do své nádobky si 
každý nabere vodu může být z potoku, řeky, nebo normálně z vodovodu.  
Každý hráč si svojí nádobu plnou vody postaví na hlavu. V bitvě všech proti všem se snažíte strčit do 
některého protivníka, nebo ho aspoň nějak donutit udělat ukvapený pohyb a připravit mu tak malou 
sprchu. Nikdo si nádobu na hlavě nesmí přidržovat rukama, proto stačí docela málo a už vám voda 
crčí za krkem. Hráč, kterému nádoba spadne, přeruší boj a běží si pro novou vodu.  
Hrajeme nejlépe jen v plavkách :D Ale podmínkou to není. 
 
Zdroj: https://www.hranostaj.cz 

 

Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.detskekluby.estranky.cz/

