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Listopad 2018 

Milí přátelé,  
právě se k Vám dostalo 11. vydání elektronického zpravodaje RADAMBUK v roce 2018. Ve zpravodaji 
Vám přinášíme novinky z RADAMBUK, ICM Č.B., členských spolků RADAMBUK, MŠMT, ČRDM a další 
informace, které by Vás mohly zaujmout. Těšíme se na příspěvky z členských spolků RADAMBUK. 
Posílejte nám informace a fotografie na e-mail kancelar@radambuk.cz do 4.12.2018.  

 

Informace z RADAMBUKu, z kroniky akcí 
9. 10. 2018 – Indiáni v Homolích – 72 hodin 
Úterní odpoledne 9. října 2018 strávili dobrovolníci z RADAMBUKu a ICM Č. Budějovice v Dětském 
diagnostickém ústavu v Homolích u Českých Budějovic, kde pro děti připravili indiánské odpoledne. 
Děti si vyráběly indiánské čelenky, střílely z luku, chytaly ryby, poznávaly stopy zvířat a vyráběly 
indiánský totem a indiánskou vesnici. Na závěr nechyběl ani oheň a pečené buřtíky. Akce se 
zúčastnilo 30 dětí z Dětského domova, Dětského diagnostického ústavu a ze Střediska výchovné péče 
České Budějovice s 9 vedoucími a připravilo jí 5 dobrovolníků. Indiánské odpoledne jsme si užili, 
pomáhali jsme, protože jsme chtěli.   
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12. 10. 2018 – 72 hodin - Uklidíme Branišovský les 
V pátek 12. 10. 2018 se zapojil RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje s pracovníky 
Informačního centra pro mládež Č.B. akcí Uklidíme Branišovský les do celorepublikového 
dobrovolnického  projektu ČRDM s názvem 72 hodin. 72 hodin jsou tři dny plné dobrovolnických 
aktivit, které se v ČR konaly v letošním roce v termínu od 11. do 14. října. Kdykoli během těchto 
72 hodin se dobrovolníci po celém Česku pustili do aktivit, které pomohli druhým, přírodě či okolí.  
Akce Uklidíme Branišovský les se konala v lese za sídlištěm Máj v Českých Budějovicích od 15,30 do 
18 hodin za podpory ČRDM, Statutárního města České Budějovice a Jihočeského kraje. Celkem 180 
dobrovolníků vybavených pytli a rukavicemi  vyčistilo prostory konečné zastávky autobusů na sídlišti 
Máj a Branišovský les. Zúčastnily se nejen organizace dětí a mládeže (M-centrum pro mladou rodinu 
z.s., Turistický oddíl Ježci z.s., přípravka HC Motor, Středisko výchovné péče Č.B., studenti Townshend 
International School z Hluboké nad Vltavou….), ale také obyvatelé Českých Budějovic, kterým není 
okolí jejich bydliště lhostejné. Odvoz odpadu a pytlů s odpadky zajistilo Statutární město České 
Budějovice. Účastníky akce odměnil RADAMBUK drobnými dárečky - trička, náramky a butony. V 18 
hodin se dobrovolníci sešli v prostorách M-centra pro mladou rodinu na sídlišti Máj, kde pro ně bylo 
připraveno malé pohoštění a doprovodný program pro děti, kdy na jednotlivých soutěžních 
stanovištích děti třídily odpad, poznávaly stromy, rostliny a živočichy našich lesů a účastnily se soutěží 
s víčky od PET lahví. Každý soutěžící si odnášel drobnou cenu.  
Po 19. hodině se dobrovolníci rozešli domů s dobrým pocitem, že pomohli přírodě, podpořili  
myšlenku dobrovolnictví a ukázali, že jim není cizí nezištná pomoc svému okolí. RADAMBUK- Rada 
dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. děkuje všem účastníkům i  partnerům akce  za to, že  pomáhali, 
protože chtěli!!!!  
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7. 10. 2018 – Muzikál Tři mušketýři v Praze 
Neděli 7. října 2018 strávilo 55 dětí a 10 vedoucích z členských spolků RADAMBUKu v Praze. Po 
procházce Prahou navštívili děti a vedoucí muzikál Tři mušketýři v Divadle Brodway, který byl pro 
všechny velkým kulturním zážitkem. V 18 hodin se vydali autobusem na cestu zpět směr Tábor a 
České Budějovice. Akce se zúčastnily spolky M-centrum pro mladou rodinu z.s., Spolek Tábornický 
Táborák, z.s.,. Turistický oddíl Ježci, z.s., Pionýr z.s. - Pionýrská skupina Zliv a Pionýrská skupina Kájov.  

 
 
 
 



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 11 - 2018 
 
 

4 

 
https://dobromat.cz/podporim/radambuk 
 
Podpořte RADAMBUK  při nakupování v internetových 
obchodech, aniž by Vás to stálo jedinou korunu navíc. 

 Pokud nakupujete na internetu a chcete nás 
zároveň podporovat, přidejte si do prohlížeče tohoto pomocníka: 
http://dobromat.cz/rozsireni/pridat  

 Tento pomocník při návštěvě internetového obchodu zařídí to, že část Vaší útraty poputuje 
na podporu našich aktivit      

 Pokud si pomocníka nepřidáte, je třeba před každým nákupem navštívit stránky 
http://dobromat.cz  

o Na stránce vyberte obchod, ve kterém chcete nakoupit a RADAMBUK  
o Následně budete přesměrováni do vybraného internetového obchodu, v němž 

můžete nakoupit 

 Obchod vyplatí z nákupu Dobromatu příspěvek 

 Dobromat ho poté pošle na náš účet a my ho použijeme na naši činnost 
Důležité je vědět to, že cena nákupu zůstává stejná. Nezáleží na tom, zda se do internetového 
obchodu dostanete přes Dobromat nebo přímo. Používání Dobromatu Vás nestojí ani korunu navíc. I 
přes to nám však svým nákupem přispějete částkou ve výši několika %. 

 

23.10.2018 – Valné shromáždění RADAMBUK zasadilo Strom svobody 

RADAMBUK- Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. se se svými 
členskými spolky a pracovníky Informačního centra pro mládež 
České Budějovice připojil k oslavám 100. výroční vzniku 
Československa. Zástupci spolků RADAMBUK se sešli v úterý 
23.října 2018 na Valném shromáždění a na jeho začátku v 17 hodin 
za zpěvu sborů ZŠ Čestice a M-centra pro mladou rodinu z.s. 
slavnostně zasadili před Divadlem U Kapličky na Husově třídě v 
Českých Budějovicích Strom svobody - lípu. RADAMBUK dostal lípu 
v rámci spolupráce s  Českou radou dětí a mládeže darem od 
Nadace Partnerství. Stromy svobody symbolizují vznik 
Československé republiky a v letech 1918 a 1919 jich lidé vysadili 
tisíce. Sázely se i v pozdějších letech (1928, 1945, 1968) vždy, když 
si lidé chtěli připomenou a oslavit význam svobody a demokracie. 
Sázení lípy moderoval v dobovém kostýmu pan Miroslav Mareš z 
Agentury Kultur-Kontakt, který účastníky seznámil s historií sázení 

stromů svobody a proč je lípa našim národním stromem. Ke kořenům lípy uschoval RADAMBUK 
časovou schránku s odkazem pro další generace. Po zasazení stromu si všichni zúčastnění společně 
zazpívali oblíbenou píseň T. G. Masaryka Ach synku, synku a státní hymnu. Strom svobody slavnostně 
zasadilo 50 dětí a vedoucích ze spolků RADAMBUK. Jednání delegátů Valného shromáždění 
pokračovalo v klubovně RADAMBUKu až do 19,15 hodin. Na programu jednání byl Plán činnosti 

https://dobromat.cz/podporim/radambuk
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat
http://dobromat.cz/
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RADAMBUK na rok 2019, schválení Výroční zprávy RADAMBUK za rok 2017, schválení účetní uzávěrky 
za rok 2017 a zprávy Kontrolní komise RADAMBUK za rok 2017. Valného shromáždění se zúčastnilo 
16 delegátů z členských spolků RADAMBUK. 
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Mládež kraji – Jihočeský kraj 2018 – 4. ročník 

 
Projekt Jezdecký den – 2. část – 6. 10. 2018 
Dne 6. 10. 2018 proběhla druhá část projektu Jezdecký den -
 akce Sportovní den na statku ve Skřidlech u Velešína. Pro děti 
byly připraveny různé hry a soutěže, které procvičily nejen 
jejich rychlost, obratnost, fyzickou zdatnost, ale i paměť, slovní zásobu a řadu dalších dovedností. 
Krásný den jsme společně zakončili odpoledním programem: canisterapií, tvořením, hraním stolních 
her, táborákem a opékáním buřtů. Akce Sportovní den se zúčastnilo 15 dětí a projekt realizovali 4 
dobrovolníci. 

 
9. 11. 2018 – Projekt Kde se všude skrývá matematika? 
harmonogram dne  
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
8.15  Zahájení 
Pavilon F – místnost F3 
8.30 Remeš Radim, Mgr.    Flexagony I.  
9.30 Remeš Radim, Mgr.    Flexagony II. (není pokračováním Flexagonů I.) 
10.30 Chládek Petr, Mgr., Ph.D.  Matematické hry a hlavolamy 
11.30 Houda Michal, Mgr., Ph.D.  Využití teorie čísel v praxi - kalendáře 
      
Pavilon F – místnost F4 

8.30 Vocetková Klára, Mgr.    Parketáže – využití osové souměrnosti v praxi  
  9.30 Soudský Filip, Mgr., Ph.D.  K čemu Einstein potřebovat Pythagorovu větu? 
10.30 Roskovec Tomáš, Mgr., Ph.D.    Úvod do světa šifer 
11.30 Roskovec Tomáš, Mgr., Ph.D.    Hanojské věže – matematický rébus i pro  
      nematematiky 
Pavilon F – místnost F1  
10.30 Kafková Marika, PhDr., Ph.D  
 Nejmenší délka elektrifikace měst  
11.30 Pech Jan, Bc.     
 Využití matematiky při plánování projektů 
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Pavilon F – místnost F5 – počítačová učebna 
8.30 Mrkvička Tomáš, doc. RNDr., Ph.D.   Finanční matematika - RPSN  
9.30 Šulista Marek, PhDr., Ph.D   Aplikace ve finanční matematice  
12.45  Vyhlášení soutěží o odměny a předání odměn 
13.00  Ukončení 
 

Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 
 

Nabídka vzdělávací kurzy vzdělávacího střediska BP sport 

Vzdělávací a sportovní středisko BP SPORT je společností, která 
se zabývá organizací kurzů pro instruktory v různých 
sportovních disciplínách. Činnost střediska je právně ukotvena 
akreditacemi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
na různé sportovní kurzy. 
 https://www.kurz-instruktor.cz/kompletni-seznam-kurzu/ 

Zájemci o některý z kurzů, kontaktujte nás na e-mailu kancelar@radambuk.cz, na kurz Vás přihlásíme 
a domluvíme zvýhodněnou cenu pro členy RADAMBUK.  
 
Kurz instruktor lyžování – instruktor lyžování 
https://www.kurz-instruktor.cz/lyzovani/ 
Termín a místo konání I.: 24. – 25.11. a 1. – 2.12. 2018 v Areálu Monínec – Sedlec – Prčice 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
Termín a místo konání II.:  27. – 30.1.2019 v Chotouni – Jílové u Prahy 
Termín a místo konání III.: 16. – 17.2. a 23. – 24.2.2019 v Kozích Pláních na Šumavě 
Cena kurzu bez ubytování a stravy: 2080,- Kč 
 
Termíny a místo konání: Pec pod Sněžkou 6. – 11.12.2018, 11. – 16.12.2018, 16. – 21.12.2018, 2. – 
7.1.2019, 7. – 12.1.2019, 18. – 23.3.2019, 23. – 28.3.2019  (tyto termíny jsou na výběr) 
Cena: 4580,- Kč Cena zahrnuje ubytování , stravování (snídaně, oběd, večeře), poplatek MÚ a 
organizační poplatek (cena bez ubytování a stravy činí 1950,- Kč).  
 
Kurz instruktora snowboardingu 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-snowboardingu/ 
Aktuálně nabízíme dva kurzy Základní kurz instruktora snowboardingu a Doškolovací kurz instruktora 
snowboardingu. 
27. – 30.1.2019 v Chotouni – Jílové u Prahy 
Cena kurzu bez ubytování a stravy: 2070,- Kč Levné ubytování je případně možné objednat. 
 
Místo konání: Pec pod Sněžkou - 11. – 16.12.2018, 16. – 21.12.2018, 2. – 7.1.2019, 7. – 12.1.2019, 
23. – 28.3.2019 (tyto termíny jsou na výběr). 
Cena kurzu: 4570 ,- Kč 
Cena zahrnuje ubytování , stravování (snídaně, oběd, večeře), poplatek MÚ, studijní publikaci a DVD 
a organizační poplatek (cena bez ubytování a stravy činí 1940,- Kč). 

https://www.kurz-instruktor.cz/kompletni-seznam-kurzu/
mailto:kancelar@radambuk.cz
https://www.kurz-instruktor.cz/lyzovani/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-snowboardingu/
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Instruktor vodní turistiky kurz – vodácký instruktor 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-vodni-turistiky/ 
Místo konání: Vltava 
Termín na rok 2019 zatím není vypsán. Budeme Vás informovat později.  
Cena kurzu: 3000,- Kč (cena zahrnuje ubytování v kempu, účastnický poplatek a zapůjčení lodí, vest, 
pádel a sudů) 
Termín konání doškolovacího kurzu instruktora vodní turistiky: Ve stejných termínech jako základní 
kurz a ve zkrácené podobě –cena 2100,- Kč 
Kurz pro budoucí instruktory sebeobrany 
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-instruktora-sebeobrany/ 
Termín a místo konání I.: 3. –   4.11.2018  a  17. – 18.11.2018 v Praze. 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
Kurz instruktora powerjógy 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-powerjogy/ 
Termín a místo konání: 20. – 21.10., 17 – 18.11. a 2.12.2018 v Brně – jedná se o jeden kurz – 5 dnů, 
který je rozdělen do 3 víkendových učebních bloků. 
Kurz instruktor cykloturistiky – cyklistiky 
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-instruktora-cykloturistiky-a-cyklistiky/ 
Termín a místo konání:  16. – 19.5.2019 v  Lipně nad Vltavou 
Kurz instruktor inline bruslení 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-inline-brusleni/ 
Termín a místo konání I.:   26. – 28.4.2019 v Praze 
Kurz instruktora indoor cycling 
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-indoor-cycling-instruktor/ 
Termín a místo konání kurzu: 3. –  4.11.2018  a  17. – 18.11.2018 v Praze. 
– jedná se o jeden kurz (4 dny), který je rozdělen do 2 víkendových bloků. 
Nabídka kurzu instruktora skalního lezení 
Podmínkou účasti na Kurzu instruktora skalního lezení je úspěšné absolvování Kurzu pro instruktory 
lezení na umělých stěnáchnašeho střediska vzdělávání nebo po dohodě jiného kurzu. 
Termín roku 2019 zatím není vypsán. Budeme Vás informovat později.  
Kurz instruktor plavání 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-plavani/ 
Termín a místo konání kurzu III.:  17. – 18.11. a 24. – 25.11.2018 v Praze 
– jedná se o jeden kurz (4 dny), který je rozdělen do 2. bloků. 
Kurz pro budoucí instruktory fitness 
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-instruktora-fitness/ 
Termín a místo konání I.: 10. a 11.11. a 24. a 25.11.2018 v Praze. 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
Kurz instruktora aerobiku 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-aerobiku/ 
Termín konání kurzu: 3.11. – 4.11.2018 a 17.11. – 18.11.2018 v Praze 
Jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
Kurz instruktora Pilates 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-pilates/ 

https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-vodni-turistiky/
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-instruktora-sebeobrany/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-powerjogy/
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-instruktora-cykloturistiky-a-cyklistiky/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-inline-brusleni/
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-indoor-cycling-instruktor/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-lezeni-na-umele-stene/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-lezeni-na-umele-stene/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-plavani/
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-instruktora-fitness/
https://www.kurz-instruktor.cz/misto-konani-kurzu-instruktora-fitness-v-praze/
https://www.kurz-instruktor.cz/misto-konani-kurzu-instruktora-fitness-v-praze/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-aerobiku/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-pilates/
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Termín a místo konání I.:  3. – 4.11., 24. – 25.11. a 1.12.2018 v Brně  – jedná se o jeden kurz – 5 dnů, 
který je rozdělen do 3 víkendových učebních bloků. 

 

1. – 2. 12. 2018 a 15. – 16. 12. 2018 - KURZ INSTRUKTOR LEZENÍ NA UMĚLÝCH 

STĚNÁCH 

Základní kurz pro instruktory lezení na umělých stěnách 
Výstup: Instruktor lezení na umělých stěnách BP SPORT (platnost licence je 
časově neomezená), licence platí pro školská, zájmová a komerční zařízení. 
Platnost tohoto osvědčení je časově neomezená. Tento kurz může absolvovat 
pouze osoba starší 18 let. Účast na kurzu není dále nijak omezena. 

Akreditace - naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace MŠMT s obecnou platností a 
akreditace v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT. 
 
Program kurzu: Historie, současnost, druhy a formy v lezení na umělých stěnách, bezpečnost a první 
pomoc, právní problematika, věková specifika, tvorba tréninkových programů, doplňovací posilovací 
a protahovací cvičení, strava, pitný režim, výstroj, výzbroj a její údržba, obtížnost, stupnice, 
bezpečnost, stavba umělé stěny, technika lezení, uzlování, navazování, jištění, zaseknutí jistící 
pomůcky, slaňování, bouldering, spouštění spolulezce a stavba lezeckých cest. 
Lektor kurzu: lektoři BP Sportu 
 
Termín a místo konání kurzu:  1. – 2.12.2018  a 15. – 16.12.2018 v Písku. 
- jedná se o jeden kurz - 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
 
Cena pro členy RADAMBUKu: 2 800,- Kč (v ceně je zahrnut organizační a účastnický poplatek, 
zkoušky a vydání licence) 
 
Vyplněnou přihlášku zašlete do 25. 11. 2018 na e-mail kancelar@radambuk.cz. 
https://www.radambuk.cz/kurz-instruktor-lezeni-na-umelych-stenach-1-2-12-2018-a-15-16-12-
2018/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kancelar@radambuk.cz
https://www.radambuk.cz/kurz-instruktor-lezeni-na-umelych-stenach-1-2-12-2018-a-15-16-12-2018/
https://www.radambuk.cz/kurz-instruktor-lezeni-na-umelych-stenach-1-2-12-2018-a-15-16-12-2018/
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 
 

Nová Evropská charta informací pro mládež 
Autor: MŠMT - NICM  
Nová Evropská charta informací pro mládež stanovuje principy práce s informacemi pro mládež 
a určuje nový směr v informování mládeže v České republice. 

 
Právo na informace bylo uznáno, mimo jiné, ve Všeobecné deklaraci lidských práv, v Úmluvě 
o právech dítěte, v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v Doporučení č. 
(90) 7 Rady Evropy týkající se informací a poradenství pro mladé lidi v Evropě.  
Z těchto a dalších dokumentů vychází Evropská charta informací pro mládež, kterou při své práci 
denně používají především pracovníci Informačních center pro mládež, aby zajistili kvalitní 
poskytování informačních a poradenských služeb. A to jak v České republice, tak v ostatních 
evropských státech. 
První znění Evropské charty informací pro mládež vzniklo již v roce 1993. Od té doby se 
v informačních a poradenských službách mnoho změnilo. Na to v průběhu let reagovala i Charta. 
Autorem Charty je organizace European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA). 
Jedním z 36 členů Eryica je Národní ústav pro vzdělávání, zastoupený oddělením Národní informační 
centrum pro mládež (NICM), jež zastává funkci národního koordinátora v ČR. 
Eryica sleduje potřeby dětí a mládeže prostřednictvím Informačních center pro mládež, reaguje 
na změny v životě mladých lidí, vnímá trendy v oblasti informovanosti a snaží se předvídat, kam bude 

oblast informací a poradenství pro mládež směřovat v budoucnu. 
Evropská charta informací pro mládež je zcela zásadním 
dokumentem, který ovlivnil vznik mnoha evropských i českých 
strategických materiálů. Vychází z ní Koncepce podpory mládeže 
na období 2014 – 2020, Národní kodex standardů kvality 
poskytovaných služeb v ICM i proces národní certifikace ICM v ČR. 
Dodržováním Charty podmiňuje MŠMT získání certifikace kvality 
poskytovaných služeb v ICM. 
Nové znění Evropské charty informací pro mládež bylo přijato na 29. 
valném shromáždění Eryica, v Portugalském Cascais v dubnu 2018. 

Nahrazuje předchozí verze včetně Principů on-line informací pro mládež. 
 

http://www.adam.cz/img/201810172147_Charta-EU-info-mladez-NICM-obr3.jpg
http://www.adam.cz/img/201810172147_Charta-EU-info-mladez-NICM-obr3.jpg
http://www.adam.cz/img/201810172147_Charta-EU-info-mladez-NICM-obr3.jpg
http://www.adam.cz/img/201810172153_Charta-EU-info-mladez-NICM-obr1.jpg
http://www.adam.cz/img/201810172153_Charta-EU-info-mladez-NICM-obr1.jpg
http://www.adam.cz/img/201810172153_Charta-EU-info-mladez-NICM-obr1.jpg
http://www.adam.cz/img/201810172155_Charta-EU-info-mladez-NICM-obr2.jpg
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Originál Charty najdete na:https://www.eryica.org/european-youth-information-charter/. 
České znění na webových stránkách NICM: 

http://www.nicm.cz/files/evropska_charta_informaci_pro_mladez.pdf 
Národní informační centrum pro mládež koordinuje evropskou kampaň v České republice   
Národní informační centrum pro mládež se zapojilo do evropské on-line kampaně, která má za cíl 
novou verzi Charty propagovat. Eryica koordinuje tuto kampaň mezi jednotlivými státy Evropy 
a informace najdete na www.eryica.org. Od poloviny října do prosince bude každý týden věnován 
jednomu z devíti z principů, které Charta definuje. Nezávislost, dostupnost, inkluze, respektování 
potřeb, podpora, participace, etika, proaktivita, profesionalita. 
Kampaň bude probíhat v on-line prostředí i v síti Informačních center pro mládež. 
Více o kampani najdete na webu NICM www.nicm.cz více informací o síti ICM najdete 
na  www.ismcr.cz. Informace o kampani je možné najít na www.nicm.cz , Facebooku 
NICMa Instagramu NICM. 
Dokument ke stažení:EVROPSKÁ CHARTA INFORMACÍ PRO MLÁDEŽ.docx 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eryica.org/european-youth-information-charter/
http://www.nicm.cz/files/evropska_charta_informaci_pro_mladez.pdf
http://www.nicm.cz/
http://www.ismcr.cz/
http://www.nicm.cz/
https://www.facebook.com/NarodniInformacniCentrumproMladez/
https://www.facebook.com/NarodniInformacniCentrumproMladez/
https://www.instagram.com/nicm.cz/
http://sdv.msmt.cz/file/48644/
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Originální klíčenky 
ICM České Budějovice nabízí výrobu klíčenek s vlastními motivy. Přijďte si k nám vyrobit svůj originál! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Léto v USA 
V podvečer 10.10.2018 a 30.10.2018 se v prostorách ICM ČB uskutečnila přednáška o cestování do 

USA ve spolupráci s agenturou Work and Travel, která proběhla v rámci kampaně Time to Move 

2018, kterou pořádá Eurodesk. Dorazilo 15 posluchačů, kteří si vyslechli nadšenou přímou účastnici, 

která se právě vrátila ze svého pobytu v USA, kde pracovala jako pomocný personál na dětském 

táboře a pak cestovala. Viděli spoustu zajímavých fotek, které dokumentovaly  její pobyt i její cesty. 

Kromě zážitků se účastníci dozvěděli spoustu praktických informací a rad. Odnesli si propagační 

materiály informující o činnostech Eurodesku, o možnostech jak je možné vycestovat nejen do USA a 

zapojili se se svými fotografiemi do naší fotografické soutěže Na cestách, která se koná také v rámci 

kampaně Time to Move. 

  

https://eurodesk.eu/projects/timetomove/
https://eurodesk.eu/projects/timetomove/
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Informace z ČRDM 
 

Cestujete vlakem s oddílem? Jak skloubit současné slevy a navíc si 
zajistit místenku pro skupinu? 
Autor: Michala K. Rocmanová - Ondřej Šejtka | http://www.adam.cz/clanek-2018100024-cestujete-
vlakem-s-oddilem-jak-skloubit-soucasne-slevy-a-navic-si-zajistit-mistenku-pro-skupinu.html 
Jistě víte, že přes eShop Českých drah dostanete slevu pro cestující ve skupině 50 % z jízdného (viz 
starší článek na ADAM.cz). Také jste už možná vyzkoušeli slevu 75 % pro děti a juniory do 18 let. 

 
Jak ale postupovat, když chcete nahlásit 
skupinu a přitom využít slevu 75% na děti 
a juniory? 
Zeptali jsme se Českých drah a nabízíme 
Vám návod, jak obě tyto výhody skloubit 
a získat ještě něco navíc! 
Kromě slev navíc totiž získáte i místenky 
pro skupinu, a potvrzení na mail, že se 
s Vámi ve zvoleném spoji počítá. A to 
při přeplněnosti víkendových spojů je také 

velká výhoda. 
Jak nákup kombinovaných jízdenek a rezervaci místenek provést? 
Nejlépe online na eShopu Českých drah v části „Objednávka přepravy skupiny“, a to nejméně 72 
hodin předem. 
Po přihlášení na eShop a zadání údajů o datu a cíli cesty do tabulky (viz 
obr. 1 a 2) zadejte celkový počet osob ve skupině (dětí i dospělých) – to 
bude celkový počet míst, které vám ČD budou rezervovat. Protože by 
vám však přes tento systém ČD poskytly pouze 50% slevu, ať jde o dítě či 
dospělého, je třeba dále specifikovat, že pro určitou část cestujících 
jízdenku již máte. To uděláte v následujícím kroku. Upřesníte počet dětí 
do 5 let a dále a to je to důležité, upřesníte, kolik osob z celkového počtu již má jízdenku. Tam bude 
tolik cestujících, pro které chcete využít slevu 75%, jejich jízdenky totiž zakoupíte později a zvlášť. 
V rámci této objednávky si tedy: 
1) Zarezervujete místa pro celou skupinu 
2) Zakoupíte jízdenky s 50% slevou pouze pro dospělé 
V následujícím kroku si zakoupíte již jízdenky pro děti a juniory, kdy při výběru cestujících dětí 
a juniorů obdržíte slevu 75%. Takové jízdenky však nemusíte kupovat jako skupina, ale jako obyčejné 
jízdné. I zde vám ČD nabízí místenky zdarma, je však zbytečné si je blokovat (máte je přece již 
blokované v rámci objednávky pro celou skupinu), zbytečně byste tak blokovali 2 místa. 
Jakmile vám ČD potvrdí přepravu skupiny a zašlou návratový kód, díky kterému si můžete zakoupit 
jízdenky pro dospělé s 50% slevou, vložíte si takovou jízdenku do košíku, dále si do košíku vložíte 
i požadovaný počet dětských či juniorských jízdenek, na které získáte 75% slevu a celou objednávku 
zaplatíte. 

http://www.adam.cz/clanek-2018100024-cestujete-vlakem-s-oddilem-jak-skloubit-soucasne-slevy-a-navic-si-zajistit-mistenku-pro-skupinu.html
http://www.adam.cz/clanek-2018100024-cestujete-vlakem-s-oddilem-jak-skloubit-soucasne-slevy-a-navic-si-zajistit-mistenku-pro-skupinu.html
http://www.adam.cz/clanek-2018020031-cestujete-vlakem-s-oddilem-vyuzijte-skupinove-jizdenky.html
https://www.cd.cz/objednavka-cesty-skupiny/
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Tedy ještě jednou shrnutí: 
V případě dětského oddílu pro děti 6–15 a juniory 15–18 let koupíte jízdenky zvlášť a zaplatíte za ně 
pouze 25 % ceny.  
Pro dospělý doprovod nebo starší členy získáte nejméně 50 % slevy. 
A pro celou skupinu získáte místenky. Na e-mail Vám obratem dojde 
zpráva, zda Vám byla místa ve vybraném vlaku rezervována. 
Co když většina cestujících jsou děti a platí tedy v současné době jen 
čtvrtinové jízdné? A pro koho ta tříčtvrtinová sleva platí?  
Sleva 75% platí pro děti 6-15 let a juniory 15-18 let. (A také pro důchodce 
nad 70 let, ale těch s sebou asi na výpravu mnoho mít nebudete :-) ) 
Příklad:  
Jedeme na výpravu ve 20 lidech, 4 vedoucí a 16 dětí... Jízdenky tedy zajistíte tak, že 4 dospělé 
zaplatíte v rámci objednávky skupiny, a pro 16 dětí koupíte lístky zvlášť, buď těsně před odjezdem 
na nádraží nebo opět přes eShop ČD, ale v sekci Jednorázová jízdenka. Tím pro děti získáte jízdenky 
za 25% ceny. (viz obr. 1) 
České dráhy současnou „dvoukolejnost“ nákupu jízdenek řeší, a podle sdělení Ondřeje Šejtky z ČRDM 
by mělo dojít k úpravám v eShopu ČD v průběhu prosince 2018, poté by měl již eShop při objednávce 
skupiny automaticky poskytovat 50%slevu dospělým a 75% slevu dětem a juniorům. 
O dalších změnách Vás budeme informovat. 
https://www.cd.cz/objednavka-cesty-skupiny/ 

# vlak , # crdm  # tábory  # výpravy  # ceskedrahy              

 
Kolik ušetříte? 
Pokud využijete skupinovou jízdenku pro alespoň 6 cestujících a objednáte ji předem, ušetříte 
při cestách vlaky ČD nejméně 50% z ceny jízdného. 
Skupina 6 a více osob má možnost: 
• předem objednat cestu na internetu - v eShopu ČD 
• předem objednat cestu u pokladní přepážky 
• předem objednat cestu telefonicky na čísle 221 111 122. 
(tato pravidla platí od 10. 12. 2017) 
Jste z neziskové organizace, pracující s dětmi a mládeží, která je členem ČRDM nebo jejích krajských 
rad? Pak můžete ušetřit ještě víc. Musíte ale svoji organizaci u ČD zaregistrovat. 
Jak registrovat Vaši organizaci do eShopu ČD: 
V eShopu ČD je nejprve třeba registrovat fyzickou osobu, teprve poté je možné registraci změnit 
na právnickou osobu.  
1) Vstupte na  www.cd.cz;  
2) vpravo nahoře menu je tlačítko „registrovat“; 
3) po vyplnění požadovaných údajů vám na e-mail přijde žádost o potvrzení registrace, poté jste 
registrován(a) jako fyzická osoba;  
4) vstupte znovu na www.cd.cz, vpravo v menu zvolíte „přihlásit“;  
5) přihlaste se pomocí Vašich přihlašovacích údajů a dále zvolte „Uživatelský profil“;  
6) v pravém menu otevřete odkaz „Firemní údaje“, zde vyplníte potřebné údaje a odešlete žádost;  
7) žádost o registraci bude zaslána ČD; v případě, že se vaše organizace nachází v seznamu členů 
ČRDM či jejich pobočných spolků, splňujete podmínky programu ČD firmám a podmínky Memoranda 

https://www.cd.cz/objednavka-cesty-skupiny/
https://www.cd.cz/eshop/
https://www.cd.cz/objednavka-cesty-skupiny/
http://www.cd.cz/
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o spolupráci mezi ČD a ČRDM, žádost bude schválena cca do 5 pracovních dnů;  
8) o schválení registrace budete informováni na e-mail zadaný při registraci, při dalším přihlášení již 
můžete nakupovat se slevou 5 %  
Pokud byste do 5 dnů neobdrželi informaci o zařazení do programu, nebo by se vám ceny jízdného 
nesnížily o 5%, kontaktujte prosím kancelář ČRDM na emailu sekretariat@crdm.cz. 

 
Jak dlouho předem je třeba skupinovou jízdenku objednat? 
Objednávku přepravy skupiny je nutné provést nejméně 72 hodin předem.  
Nejpozději 48 hodin před odjezdem vlaku je třeba objednané jízdenky na  základě přiděleného 
transakčního kódu zaplatit u pokladní přepážky nebo v e-shopu ČD, jinak objednávka propadne. 
Pokud toto splníte, ČD vám garantují místa ve vlaku, získáte tedy místenky zdarma. Pokud není 
možné spoj posílit (např. na lokálních tratích, kde jezdí pouze jeden vůz), ČD vás o tom informují. 

 
Co když nás pojede méně? 
Pokud si chcete objednat přepravu skupiny dopředu, ale neznáte přesný počet osob, není to takový 
problém. Pokud zakoupíte jízdenku pro větší počet osob, než ve skutečnosti cestuje, nechte si 
potvrdit v nástupní stanici pokladníkem nebo v prvním použitém vlaku průvodčím skutečný počet 
přepravovaných osob a ČD vám neprojeté jízdné vrátí zpět. O vrácení jízdného lze zažádat v e-shopu 
ČD. Vyřízení návratky proběhne zpravidla během týdne až jednoho měsíce, přičemž maximální lhůta 
pro vyřízení jsou 3 měsíce od podání žádosti. 
Jak objednat skupinové jízdné se můžete dozvědět také na videu. Krátké výukové video, které 
připravily společně České Dráhy a ČRDM, řeší zásadní momenty, které vás při objednávání skupinové 
jízdenky mohou potkat. 
Video si můžete pustit i z facebookové stránky ČRDM (v sekci Videa). 
https://www.facebook.com/crdm.cz 

 
Zvláštní jízdné pro děti a juniory nabízí 
• bezplatné cestování dětí do 6 let ve 2. i 1. třídě 
• sleva 75 % platí pro děti a juniory ve věku od 6 do 18 let pouze ve 2. třídě 
Pro děti do 6 let je třeba mít bezplatnou jízdenku z nástupní do cílové stanice. Získáte ji bez formalit 
i u průvodčího. 
Junioři od 15 do 18 let prokazují nárok na zvláštní jízdné osobním dokladem, žákovským průkazem, 
průkazem ISIC nebo jiným úředně nebo dopravcem vydaným průkazem obsahujícím aktuální 
fotografii a jméno a příjmení a datum narození cestujícího. Nárok lze prokázat i průkazem, kterému 
skončila platnost. 

 
Výhody Skupinové jízdenky 
• u skupiny 6 a více osob má každý cestující slevu 50% - jedná se zejména o cestující nad 18 let, tedy 
ty, kteří nemohou čerpat dětskou a  juniorskou slevu 75 %, a další slevu cca 5 % získáte při nákupu 
zpáteční Skupinové jízdenky. 
• máte společnou jízdenku pro všechny cestující 
• bez průkazů (nárok na slevu se nijak neprokazuje, rozhoduje pouze počet spolucestujících a věk 
nehraje roli) 
• platí ve všech vlacích ve 2. třídě 

https://www.cd.cz/typy-jizdenek/vnitrostatni-jizdenky/-26020/
https://www.cd.cz/typy-jizdenek/vnitrostatni-jizdenky/-26056/
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Vyšla „prázdninová“ Archa 

Letní tábory jsou jakýmsi kulminačním bodem mnoha – neřkuli většiny – 

organizací, které se programově a celoročně zabývají prací s dětmi a mládeží. 

Nepřekvapí tudíž, že nejbližší po-prázdninové číslo zpravodaje Archa se na 

ohlédnutí za uplynuvším létem již tradičně specializuje. Výjimkou není ani 

letošek, kdy probírané téma znělo "Prázdniny jako malované". 

http://www.adam.cz/clanek-2018100029-prazdniny-jako-malovane-ve-

zpravodaji-archa-c-5-2018.html 

V čem vlastně spočívá onen půvab letního tábora pro jeho nedospělé i dospělé osazenstvo? 

"Je jedno, jestli se během celotáborové hry dostanou k pirátskému pokladu, porazí Voldemorta, 

zvládnou boje se skřety nebo postaví železnici. Vždycky jde jen o jedno: umožnit dětem zažít věci, 

o kterých jen sní," píše ve svém úvodníku člen Představenstva ČRDM Jan Burda. A hned pokračuje: "Je 

přece skvělé zjistit, že to pár dní v pohodě jde i bez mobilu. Je povznášející zjistit, že jsem potřeba, 

protože bez mé pomoci se oddíl nepohne dál. Je úžasné si jen tak sednout a zahledět se do plamenů 

ohně. Je přece báječné zjistit, že rosa je sice mokrá a studená, ale že chodit bos je vlastně paráda. Je 

vzrušující se v noci skrývat za stromem a naslouchat tajemným zvukům lesa. Je skvělé postarat se 

o dřevo, bez kterého nebude oběd…" 

Poslední Archa roku 2018 bude mít jako hlavní téma dobrovolnictví 
Zúčastnili jste se letos se svým projektem dobrovolnické akce 72 hodin? Nebo nějaké jiné, podobné? 

Napište o tom článek (klidně stačí i jen pár odstavečků), připojte sadu fotografií o velkém rozlišení 

vhodném pro tisk (tedy „co největší“) a zašlete svůj příspěvek na e-mailovou adresu redakce: 

archa@crdm.cz, a to do uzávěrky 2. listopadu. Je klidně možné, že právě Vaše organizace, oddíl, 

družina, kmen či klub tak dodá do obsahové mozaiky Archy s námětem „ Pomáháme, protože 

chceme“ chybějící tematický kamínek… 

Získejte podporu od Nadačního fondu Tesco 

Od 8. 10. 2018 do 16. 11. 2018 mohou nestátní neziskové organizace a příspěvkové organizace opět 

žádat o grant v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ Nadačního fondu Tesco.  

Stejně jako v minulém ročníku bude grant poskytnut všem organizacím, o kterých budou zákazníci 

hlasovat na prodejnách Tesco, přičemž výše nadačního příspěvku bude stanovena dle počtu hlasů. 

Nadační příspěvek pro 1. místo je 30 000 Kč, pro 2. místo 16 000 Kč a pro 3. místo 10 000 Kč. Celkem 

se rozdělí 5 040 000 Kč v 90 předem určených oblastech po celé ČR. Organizace, jejichž projekt se 

umístí na 2. a 3. místě, mohou využít nadační příspěvek také na svou propagaci. 

Seznam oblastí, na které můžete získat příspěvek, podmínky výzvy a přihlašovací formulář najdete na 

webu programu https://itesco.cz/pomahame/ 

 

 

 

http://www.adam.cz/clanek-2018100029-prazdniny-jako-malovane-ve-zpravodaji-archa-c-5-2018.html
http://www.adam.cz/clanek-2018100029-prazdniny-jako-malovane-ve-zpravodaji-archa-c-5-2018.html
mailto:archa@crdm.cz
https://itesco.cz/pomahame/
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Dalších 12 000 jízdenek zdarma po EU pro čerstvě plnoleté! 
Autor: Soňa Polak  

Je vám 18 a chcete zažít trochu dobrodružství? Pokud ano, 
zkuste DiscoverEU. 
Díky této iniciativě Evropské unie získají mladí lidé železniční 
časovou jízdenku, s níž mohou procestovat Evropu, poznat její 
rozmanitost, získat nové přátele. 
Do prvního kola iniciativy DiscoverEU se zapojily tisíce mladých 
lidí. Účastníci, kteří se předtím nikdy neviděli, se spojili a díky 
sociálním sítí pak společně cestovali mezi různými městy, 
případně v rámci skupiny hledali nebo nabízeli nocleh. 
Komise již 28. listopadu 2018 zahájí druhé kolo soutěže 

o jízdenky zdarma – soutěž je určena zájemcům, kteří musí k 31. 12. 2018 dovršit 18 let a zaregistrují 
se přes Evropský portál mládeže: https://europa.eu/youth/discovereu_cs 
http://www.adam.cz/clanek-2018100043-dalsich-12-000-jizdenek-zdarma-po-eu-pro-cerstve-
plnolete.html 
 

Další informace 
 

MO - Dotace pro NNO 
Pro rok 2019 vyhlašuje Ministerstvo obrany výběrová řízení do 5 
dotačních programů. Každý program má vlastní kritéria pro bodové 

ohodnocení projektu. 
http://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/dotacni-politika-ministerstva-obrany-cr-51011/ 
o 19.10.2018 

Vyhlášení programů pro NNO 2019 (doc, 94kB) 
o 19.10.2018 

1. Rozvoj vojenských tradic - kritéria pro hodnocení 2019 (doc, 74kB) 
o 19.10.2018 

2. Péče o válečné veterány - kritéria pro hodnocení 2019 (doc, 75kB) 
o 19.10.2018 

3. Podpora rovných příležitostí žen a mužů v ozbrojených silách - kritéria pro hodnocení 
2019 (doc, 75kB) 

o 19.10.2018 
4. Příprava občanů k obraně státu - kritéria pro hodnocení 2019 (doc, 74kB) 

o 19.10.2018 
5. Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva - kritéria pro hodnocení 
2019 (doc, 74kB) 

  
o 19.10.2018 

Žádost na rok 2019 (docx, 63kB) 
 

https://europa.eu/youth/discovereu_cs
http://www.adam.cz/clanek-2018100043-dalsich-12-000-jizdenek-zdarma-po-eu-pro-cerstve-plnolete.html
http://www.adam.cz/clanek-2018100043-dalsich-12-000-jizdenek-zdarma-po-eu-pro-cerstve-plnolete.html
http://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/dotacni-politika-ministerstva-obrany-cr-51011/
http://www.mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/vyhlaseni-programu-pro-nno-2019_1.doc
http://www.mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/vyhlaseni-programu-pro-nno-2019_1.doc
http://www.mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/1--rozvoj-vojenskych-tradic---kriteria-pro-hodnoceni-2019.doc
http://www.mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/1--rozvoj-vojenskych-tradic---kriteria-pro-hodnoceni-2019.doc
http://www.mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/2--pece-o-valecne-veterany---kriteria-pro-hodnoceni-2019.doc
http://www.mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/2--pece-o-valecne-veterany---kriteria-pro-hodnoceni-2019.doc
http://www.mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/_iso-8859-2_q_p_e9_e8e_o_v_e1le_e8n_e9_veter_e1ny_-_krit_e9ria_pro_hod__noceni-viceletych-projektu.doc
http://www.mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/_iso-8859-2_q_p_e9_e8e_o_v_e1le_e8n_e9_veter_e1ny_-_krit_e9ria_pro_hod__noceni-viceletych-projektu.doc
http://www.mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/_iso-8859-2_q_p_e9_e8e_o_v_e1le_e8n_e9_veter_e1ny_-_krit_e9ria_pro_hod__noceni-viceletych-projektu.doc
http://www.mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/4--priprava-obcanu-k-obrane-statu---kriteria-pro-hodnoceni-2019.doc
http://www.mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/4--priprava-obcanu-k-obrane-statu---kriteria-pro-hodnoceni-2019.doc
http://www.mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/5-_podpora_brann_ec-sportovn_edch_a_technick_fdch_aktivit___obyvatelstva---kriteria-pro-hodnoceni-2019.doc
http://www.mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/5-_podpora_brann_ec-sportovn_edch_a_technick_fdch_aktivit___obyvatelstva---kriteria-pro-hodnoceni-2019.doc
http://www.mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/5-_podpora_brann_ec-sportovn_edch_a_technick_fdch_aktivit___obyvatelstva---kriteria-pro-hodnoceni-2019.doc
http://www.mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/zadost-na-rok-2019.docx
http://www.mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/zadost-na-rok-2019.docx
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MŠMT - VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ ZA ROK 2019 

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 2019 vyplní organizace podle následujících instrukcí:  
Pravidla pro vyuctovani dotaci 2019 
K vyúčtování použijte tyto formuláře: 
Formuláře k vyúčtování dotace 2019 
Tab3A-Finanční_Vyporadani-neinv 
Závěrečná zpráva o projektu 2019 

 
 
Pracovníci s dětmi a mládeží mají ve zvyku, že se jednou za 
rok setkají, aby si vyměnili své zkušenosti. Je tradicí, že se 
mění místo konání. 
Letos připadlo pořadatelství Celostátní vzájemné výměny 
zkušeností na Hlinsko. Konkrétně na Centrum Jana XXIII., 
které ve dnech 16. až 18. listopadu přivítá stovky účastníků z 
celé České republiky i sousedního Slovenska. 

„Před nedávnem jsme spustili webové stránky, kde se mohou zájemci přihlásit. V současné době 
probíhá příprava programů, které postupně uveřejníme a nabídneme účastníkům,“ říká hlavní 
organizátor akce František Hronek. 
https://www.cvvz.cz/propozice 
 

Hoši od Bobří řeky jsou na pultech knihkupectví! 
První titul z Foglarovy reedice je venku! Vy i vaše děti se můžete potěšit zbrusu novým vydáním knihy 
Hoši od Bobří řeky. Příběh o skautských výpravách, plnění bobříků, i o ryzím přátelství ani trochu 
nezestárl, nově ho však doprovodila obrázky mladá ilustrátorka Ester Kuchynková. Její přístup je 
komiksový, svěží, neotřelý a  my věříme, že dnešní mladé čtenáře zaujme a otevře jim svět 
Jestřábových příběhů. 

Vžijte se do kůže Rikitana a jeho přátel a ulovte si všech 13 
bobříků. Jak postupovat najdete na této stránce, která 
vydání knihy doprovází. Hodně štěstí! 
Knihu můžete koupit i na eshopu Albatrosu. 
Pokud máte chuť dozvědět se něco víc o ilustrátorce knihy, 
přečtěte si nedávný rozhovor na Aktuálně.cz a nebo si 
poslechněte reportáž na Radiožurnálu. 
V říjnu se pak můžete těšit na audioknihu, kterou namluvil 
herec z Divadla v Dlouhé Jan Meduna. 
 

https://isprom.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/file/48786_1_1/
http://www.msmt.cz/file/48785_1_1/
http://www.msmt.cz/file/45480_1_1/
http://www.msmt.cz/file/48787_1_1/
https://www.cvvz.cz/propozice
http://www.13bobriku.cz/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/46939618/hosi-od-bobri-reky/
https://magazin.aktualne.cz/hosi-od-bobri-reky-nejsou-jen-muzskou-zalezitosti-rika-prvni/r~655071208b4d11e89f80ac1f6b220ee8/?redirected=1537946245
https://radiozurnal.rozhlas.cz/fenomen-foglar-7616206/1
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Hoši od Bobří řeky i na CD a audio ke stažení! 
Hoši od Bobří řeky v knižní podobě už čeká dotisk – knihkupci dílo ihned rozebrali – proto neváhejte 
s koupí, ať nemusíte čekat. Kromě toho spatřilo světlo světa tento týden i audio – na CD i ke stažení. 
Knihu namluvil Jan Meduna, herec z Divadla v Dlouhé. 
Zde si můžete objednat všechny varianty díla. 
Hoši od Bobří řeky 4x jinak! 

jako kniha http://bit.ly/knihaHOBR 

jako e-book ke stažení http://bit.ly/eknihaHOBR 

jako audiokniha na CD http://bit.ly/CDAudioHOBR 

jako audiokniha ke stažení http://bit.ly/MP3AudioHOBR… 

Druhý svazek souborného díla Jaroslava Foglara v novém vydání: Chata v 
Jezerní kotlině s ilustracemi Pavla Čecha 

Autor: Bohoušek – www.bohousek.cz  
Druhá z řady foglarovek vydávaných nově nakladatelstvím Albatros – 
Chata v Jezerní kotlině – vyjde koncem listopadu. Tentokrát 
s ilustracemi Pavla Čecha. 
 
Život Pavla Zemana, který je hlavní postavou příběhu o velkém 
chlapeckém přátelství, se po smrti otce od základu změnil. Velkou 
oporou je mu kamarád Ludva Grygar, se kterým Pavel podniká 
dobrodružné výpravy do téměř nepřístupné kotliny s jezírkem, kde si 
sami postaví srub. Vedle velkého přátelství ale prožívají i velká zklamání. 
Ludva se totiž nechá zlákat špatnými kamarády, začne kouřit a těžce 
onemocní. Vyhraje nakonec svůj vnitřní boj? 
Ke knize bude přiložena interaktivní Zavřená kniha! Chata v Jezerní 

kotlině v nakladatelství Albatros vychází 26. 11. 2018, přičemž doporučená prodejní cena je 389 Kč. 
Zmíněná foglarovka vyjde také v elektronickém formátu a jako audio kniha. 
http://www.adam.cz/clanek-2018100074-druhy-svazek-souborneho-dila-jaroslava-foglara-v-
novem-vydani-chata-v-jezerni-kotline-s-ilustracemi-pavla-cecha.html 
 

Nominujte na Cenu Via Bona ty, kteří mění své okolí k lepšímu 
Nominace do 22. ročníku Ceny Via Bona byly spuštěny. Tématem letošního ročníku jsou dobrá sousedství.  

Nominovat na Cenu Via Bona lze v pěti kategoriích. Mezi ně patří Srdcař a Mladý Srdcař, kategorie pro ty, kdo 

druhým pomáhají svým časem, energií či penězi. Firmy pomáhající ve svém okolí a podporující a rozvíjející 

sousedství nebo třeba celý region můžete nominovat do kategorie Dobrá firma. Kategorie Závěť pomáhá je 

určena těm, kdo ve své závěti pamatují na dobrou věc. Novinkou je kategorie Dárcovská výzva, otevřená těm, 

kteří dokázali k dobrým skutkům strhnout i své okolí. 

Filantropické počiny může nominovat kdokoli – firmy, neziskové organizace, školy i jednotlivci, a to on-line na: 

 https://www.nadacevia.cz/viabona/Nominace budou otevřeny do 16. prosince 2018. 

http://www.adam.cz/clanek-2018100074-druhy-svazek-souborneho-dila-jaroslava-foglara-v-novem-vydani-chata-v-jezerni-kotline-s-ilustracemi-pavla-cecha.html
http://www.adam.cz/clanek-2018100074-druhy-svazek-souborneho-dila-jaroslava-foglara-v-novem-vydani-chata-v-jezerni-kotline-s-ilustracemi-pavla-cecha.html
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Seminář Podpora kulturních a vzdělávacích projektů 2014 – 2020 
Dovoluji si Vás informovat o semináři Podpora kulturních a vzdělávacích projektů 2014 - 2020, který 
se bude konat dne 5. listopadu od 10:00 do 13:30 hod. v zastupitelském sále Krajského úřadu 
Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice).  
Seminář organizuje Eurocentrum České Budějovice ve spolupráci s Jihočeským krajem a s 
dalšími partnery.  
Na semináři budou představeny programy Evropa pro občany, Kreativní Evropa, Erasmus+, 
Mezinárodní visegrádský fond a Přeshraniční spolupráce Rakousko-ČR v období 2014 - 2020. 
Seminář Vás také seznámí s tím, jaké možnosti financování nabízejí jednotlivé programy, jaké jsou 
podmínky pro úspěšného žadatele a případné novinky v těchto programech.  
Akce je určena pro všechny zájemce z řad škol všech stupňů české vzdělávací soustavy, institucí 
vzdělávání dospělých, neziskových organizací, knihoven, kulturních organizací, občanských 
společností, úřadů práce, dále pro zástupce krajských úřadů, magistrátů a obecních úřadů, domovů 
dětí a mládeže a institucí zabývajících se poradenstvím.  
Více informací k semináři naleznete v přiložené pozvánce a v programu.  
SEMINÁŘ JE BEZPLATNÝ. Prosím registrujte se předem (ideálně do 30. října 2018)  na e-mail: 
patakova.katerina@vlada.cz. Kapacita semináře je omezená.  
Budeme případně rádi, pokud předáte informaci o semináři Vašim kolegům, partnerům či dalším 
případným zájemcům.  Děkujeme.  
V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat.  
S přáním hezkých dnů  
Kateřina Patáková  
Ing. Kateřina Patáková  
Regionální koordinátorka informačních aktivit o Evropské unii | Eurocentrum České Budějovice 
Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR  

 
Boženy Němcové 49/3 
370 01 České Budějovice 
Budova B Krajského úřadu Jihočeského kraje, kancelář číslo 3312  
T: 386 720 753  
M: 720 970 597 
E: patakova.katerina@vlada.cz 
http://www.eurocentra.cz/ceskebudejovice 
www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti 
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Klapíkova inspirace 
Tvoření pro děti  
Věnec z kaštanů 
Co budete potřebovat: slaměný korpus na věnec, párátka s ostrými špičkami, nebozízek nebo jehlu 
na špízy či úzký vrtáček  
Postup: větší mezírky doplňte o nejmenší kaštánky. Tímto způsobem vytvořený věnec je vhodný spíše 
do exteriéru, ozdobte jím třeba vrata, verandu či terasu. Venku kaštany tak rychle nesesychají a 
věnec vám zůstane déle hezký. Věnec můžete na závěr postříkat lakem – i tak prodloužíte jeho 
trvanlivost.  
Zdroj: http://www.i-creative.cz/2016/10/12/venec-z-kastanu-navod/ 

 

 
 

Ptáčci s nožičkami z korálků 

Materiál a pomůcky: 

vlnitá lepenka - textura pruhů či vlnek, větší cukrářské košíčky, 

ozdobná děrovačka motiv kopretina 22 mm, očka s pohyblivou 

panenkou - průměr 12 mm, zbytky barevných papírů, peříčka, 

provázek nebo šňůrka, dřevěný korálek - průměr 18 mm 

http://www.i-creative.cz/2016/10/12/venec-z-kastanu-navod/
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Z vlnité lepenky vystřihneme půlkolečko. Jako šablonku k obkreslování kruhu můžete použít malý 
talíř. U hlavičky tvar trochu zaoblíme. Křídlo je také z půlkolečka - tentokrát rozstřihněte větší 
cukrářský košíček . 
Textura lepenky i cukrářského košíčku dodá ptáčkům krásný prostorový efekt. 
Zobáček má tvar trojúhelníku. Přeložte ho na půl a zase vyrovnejte a přilepte. Očko s pohyblivou 
panenkou je podložené výsekem ve tvaru kytičky. Dodá mu správnou jiskru  
Na provázek nebo šňůrku přivažte dva dřevěné korálky, které budou představovat nožičky. 
Nezapomeňte ani na ocásek z peříčka. 
Ptáčka si zavěste jako výzdobu pokojíčku, korálkové nožičky se mu budou vesele pohybovat a klidně 
si vyrobte celé hejno ptáčků v různých barvách.  

Zdroj: http://www.tvorive.estranky.cz/clanky/jaro/ptacci-s-nozickami-z-koralku.html 

 
 
 
 
 
 

http://www.tvorive.estranky.cz/clanky/jaro/ptacci-s-nozickami-z-koralku.html
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Inspirace hry 
Skryté příběhy 
Díky venkovní hře Skryté příběhy poznáte nejen nová zajímavá 
místa, ale navíc můžete cestovat v čase a udělat každý rodinný výlet 
neobyčejným dobrodružstvím. Hra je určena především dětem od 6 
do 13 let, ale pobaví i dospělé. 

Hra je rozdělena do jednotlivých výletních tras, které jsou po celé 

České republice. Na každé trase je několik zastavení, kde se 

zaposloucháte do příběhu vyprávěného historickou postavou, která je spojena s daným místem a 

právě řeší nějaký malér nebo obtížný záměr. Na jednotlivých zastaveních pomáháte této postavě a 

zároveň posunovat historii tím, že řešíte drobné úkoly, a za to sbíráte body. Čím víc bodů máte, tím 

víc obsahu hry se vám otevírá. 

Každý měsíc přibývají nové a nové trasy po celém území České republiky a tak v blízké budoucnosti 

hra poskytne dostatek zábavy, ať jste odkudkoliv. Jednotlivé trasy jsou dlouhé od jedné do dvou a půl 

hodin, aby bylo možné kromě mise hry stihnout návštěvu blízkého zámku, koupaliště nebo oběd u 

babičky.  

Více na: https://www.skrytepribehy.cz/ 

 

Luštěniny 
Věk hráčů: mladší děti, starší děti, dospívající a dospělí 
Počet hráčů: 4 až 40 
Potřeby: velký a malý míč 
Pravidla 
Ve hře jsou 2 míče, jeden velký velikosti asi jako fotbalový míč, a jeden malý velikosti 
tenisového míčku. Do velkého se plácá (nemůže se dotknout ničeho jiného než dlaně), a do 
malého se kope (nemůže se dotknout ničeho jiného než chodidla). Pokud se dotkne hráč 
určitého balónu něčím jiným, než má, je vybitý. Hráči se po začátku hry snaží vybít jiné hráče 
tím, že po něm plácnou nebo po něm kopnou míč, který je trefí. Každý hráč se může 
dotknout míče pouze jednou do té doby, než se ho dotkne někdo jiný. Hráči se míčům můžou 
vyhýbat, nebo je blokovat (velký míč vyblokují dlaní, malý chodidlem). Pokud míč vyblokují, 
počítá se to jako dotek, takže se poté nemůže dotknout míče do té doby, než to udělá někdo 
jiný. Vybití od stěny také platí. Pokud nemáte v místnosti něco křehkého, míče se mohou 
nadzvedávat. Systém vybitých funguje tak, že se pro ně vyhradí místo a vybere se maximální 
počet vybitých (podle počtu hráčů). Vybití poté tvoří řadu (třeba po třech), nejdříve vybitý je 
na začátku fronty. Pokud se překročí limit, nejdříve vybitý hráč se vrací do hry. 
 
Zdroj: https://www.hranostaj.cz/hra4236 
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Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


