
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 3 - 2019 
 
 

1 

Březen 2019 

Milí přátelé,  
právě se k Vám dostalo 3. vydání letošního 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. Informace do dalšího zpravodaje nám posílejte na e-mail 
kancelar@radambuk.cz do 4.4.2019.  

 

Informace z RADAMBUKu, z kroniky akcí 
23.3.2019 - 5. ročník Medvědího turnaje ve vybíjené  o Putovní pohár 
RADAMBUKu Tábor  
  
Místo konání: ZŠ Zborovská - u Zimního stadionu , Tábor 
Prezentace: 8 30 hod. 

Kategorie: Nejmladší kategorie:  7 – 9 let  N  
Mladší kategorie: 10 - 12 let   M  
Starší kategorie:  13 - 15 let    S   
 

Hráč může nastoupit v dané kategorii, pokud v den 
turnaje nedovrší 10, 13 a 16 let.   
 
https://www.radambuk.cz/23-3-2019-5-rocnik-
medvediho-turnaje-ve-vybijene-o-putovni-pohar-
radambuku/ 
Na žádost spolků jsme připraveni, pokud bude zájem 

uspořádat také turnaj ve vybíjené pro věkovou kategorii 16-18 let a turnaj ve volejbale pro 

dospěláky 18-99 let. Prosím do konce ledna 2019 o zprávu na e-mail kancelar@radambuk.cz, který 

spolek by měl zájem se těchto dvou nových turnajů zúčastnit. Pravděpodobný termín by byl na 

podzim. Podle Vašeho zájmu turnaj ve spolupráci se spolkem Medvědí šlápoty uspořádáme.  

Brožura členských spolků RADAMBUK – aktualizace  
Rádi bychom nabídli členským spolkům možnost prezentace v Brožuře 
členských spolků RADAMBUKu. V elektronické podobě můžete nahlédnout 
na https://www.radambuk.cz/informacni-brozura-clenskych-spolku-
radambuk-kontakty-nabidky-volnocasovych-aktivit-2018/. Necháváme ji 
také přeložit do AJ a NJ.  
Pokud máte zájem, prosíme obratem o zaslání informací a zaslání Vašeho 
loga a 3-4  fotografií z Vaší činnosti. Brožuru budeme aktualizovat 
v průběhu března 2019. Spolky, které již v brožuře mají svou prezentaci a 
chtěly by informace upravit, také pošlete své úpravy.  

mailto:kancelar@radambuk.cz
https://www.radambuk.cz/23-3-2019-5-rocnik-medvediho-turnaje-ve-vybijene-o-putovni-pohar-radambuku/
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Sbírka brýlí pro Afriku –  
Dětská organizace Fénix Slovenská republika –  
RADAMBUK- Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. Česká republika 
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BAMBIFEST České Budějovice 2018 ohlédnutí 
 
https://www.youtube.com/watch?v=W3dxMexg3N0 
 

 

BAMBIFEST České Budějovice 24.-25.5.2019 Výstaviště České Budějovice 

 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. zve děti, rodiče, prarodiče,  oddíly, spolky 

dětí a mládeže, školy, školní družiny a další organizace pracující s dětmi a mládeží  
 na BAMBIFEST 2019 v Českých Budějovicích, přehlídku činností dětských spolků a organizací 

pracujícími s dětmi a mládeží. 
  

BAMBIFEST se bude konat 24. - 25.5. 2019 na Výstavišti  v Českých Budějovicích,  

 v pátek od 8:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 17:00 hodin. 

Vstup na akci je zdarma!!! 
Budeme se na Vás těšit ve světě her a zábavy:-)   

Motto letošního ročníku: 80. výročí Rychlých 
šípů 
Na téma Rychlých šípů mohou organizátoři 
připravit soutěžní disciplíny ve svých stáncích. 
 
BAMBIFEST v Českých Budějovicích má tyto 

části: 
 aktivní prezentace organizací  pracujících s dětmi a mládeží ve stáncích 
 ukázky činnosti divadelních, tanečních a pěvěckých, sportovních vystoupení dětí a mládeže na 

pódiu 
 koncert pro veřejnost pátek 17,00 hodin 

https://www.youtube.com/watch?v=W3dxMexg3N0
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Program pro děti, rodiny, spolky, školy a školní družiny. Na co se můžete těšit? 

Přehlídka možností pro volný čas, nabídky letních táborů, pódiová taneční, divadelní a pěvecká 
vystoupení, soutěže, indiánské teepee, střelba z luku, výroba placek – buttonů, losování o ceny na 
pódiu, maskot čáp Klapík, venkovní hra lasergema, střelba na cíl, ukázka zážitkové akce s pejsky, 
spoustu her a soutěží… 

 Pódiová vystoupení 

Pro širokou veřejnost je připraven bohatý program ve 
stáncích, ale také na pódiu, které bude centrem veškerého 
dění. Těšit se můžete na vystoupení dětských tanečních, 
hudebních, divadelních a pěveckých souborů, ale také na 
divadelní představení a hudební koncerty. 
V případě zájmu o prezentaci na pódiu - pódiové 
vystoupení vyplňte přihlášku Prihlaska-prezentace-
podiova-vystoupeni-bambifest a zaslání nejpozději do 
10.4.2019 na e-mail kancelar@radambuk.cz.  
http://budejovice.bambifest.cz/program-podiovych-vystoupeni  
  
  Program ve stáncích 

Pokud máte zájem o prezentaci ve stánku, vyplňte 
přihlášku Prihlaska-prezentace-ve-stanku-bambifest. 
Uzávěrka přihlášek je 31.3.2019, přihlášky zašlete na e-
mai kancelar@radambuk.cz. U jednotlivých stánků budou 
děti získávat razítka do startovní karty, po splnění úkolů si 
vyzvednou v Infobodu malou odměnu. Vyplněné startovní 
kartičky budou postupovat do losování o ceny, které bude 
probíhat v liché hodiny na pódiu akce. 
http://budejovice.bambifest.cz/prezentujici-organizace-ve-stancich  
 Před samotnou akcí probíhá schůzka prezentujících organizací a organizátorů akce ve stáncích . To z 
toho důvodu, aby jsme plně informovali všechny zúčastněné a dali jim prostor na konkrétní dotazy, 
domluvili rozmístění stánků v prostoru akce, případně vyjasnili nějaké nesrovnalosti. 
Dětský den s Armádou ČR 

 

Na Výstavišti spolu s BAMBIFESTem bude pro děti připraven Dětský den s Armádou ČR - den se 
zástupci pozemních a vzdušných sil AČR, na kterém armáda prezentuje svoji techniku. 
 

http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/dokumenty/dokumenty-2019/prihlaska-prezentace-podiova-vystoupeni-bambifest.docx
http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/dokumenty/dokumenty-2019/prihlaska-prezentace-podiova-vystoupeni-bambifest.docx
mailto:kancelar@radambuk.cz
http://budejovice.bambifest.cz/program-podiovych-vystoupeni
http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/dokumenty/dokumenty-2019/prihlaska-prezentace-ve-stanku-bambifest.docx
mailto:kancelar@radambuk.cz
http://budejovice.bambifest.cz/prezentujici-organizace-ve-stancich
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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 %. 

 
I malé organizace se mohou zapojit do velkého projektu 

Řada malých organizací, které pracují s dětmi a mládeží nemá dostatečné 
kapacity, ať už personální nebo finanční, aby se mohla zapojit do velkého 
projektu z vyhlášených operačních programů. Nyní se to však mění. V rámci 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy výzvu Zvyšování kvality neformálního 

vzdělávání, která je určena právě pro malé organizace. 
Cílem aktivit této výzvy je zkvalitnění neformálního vzdělávání – tedy volnočasové práce s dětmi 
a mládeží – a vzdělávání pracovníků a dobrovolníků nestátních neziskových organizací. Cílem je 
zaměření na využívání nových metod a forem práce s dětmi a mládeží. 
Pro neziskovky pracující s dětmi a mládeží je to obrovská příležitost, jak získat podporu z evropských 
zdrojů na svou činnost. 

Pro organizace pracující s mládeží je připraveno 200 milionů korun 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
podpoří prostřednictvím Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání spolky a pracovníky 
v neformálním vzdělávání částkou 200 milionů 
korun. 
O finanční podporu na realizaci projektů, které 
povedou ke zkvalitnění práce s dětmi a mládeží, se 

https://dobromat.cz/podporim/radambuk
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat
http://dobromat.cz/
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žadatelé budou moci ucházet ve výzvě Zvyšování kvality neformálního vzdělávání. 
Cílem výzvy je podpořit rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží prostřednictvím neformálního 
vzdělávání. Projekty umožní rozšíření znalostí v oblasti nových metod a forem práce s dětmi 
a mládeží. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí v polytechnickém či 
projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách, praktickém využívání ICT a v neposlední řadě i v 
oblasti čtenářské a matematické gramotnosti. 
„Význam toho, co se děti naučí mimo školu, v poslední době roste. Díky této výzvě dojde 
k významnému navýšení finančních prostředků, které plynou do podpory neformálního vzdělávání 
v organizacích pracujících s dětmi a mládeží. V důsledku toho budou moci tyto organizace inovovat 
a zatraktivnit svoji činnost, která se stane dostupnější většímu počtu dětí a mladých lidí,“ říká ředitel 
Odboru pro mládež MŠMT Michal Urban. 
Žadatelé si budou moci vybírat ze sedmi povinně volitelných aktivit podle toho, jakou oblast by chtěli 
zkvalitnit či rozvinout. V nabídce aktivit je například tandemové vzdělávání, realizace projektových 
dnů nebo vznik klubů. Podpořené projekty by mimo jiné měly směřovat k propojování formálního 
a neformálního vzdělávání. „Výzva je vůbec první tohoto zaměření. Kombinuje v sobě běžné projekty 
s projekty takzvaných šablon. Věříme proto, že pro spolky, které většinou nemají zkušenosti 
s evropskými fondy, bude tato forma uživatelsky přívětivější,“ doplňuje náměstek pro řízení sekce EU 
a ESIF Václav Velčovský. 
Zdroj: MŠMT Předpokládá se, že výzva ke Zvyšování kvality neformálního vzdělávání bude připravena 
v prvním čtvrtletí r. 2019 a bude tzv. průběžná, tj. s několika daty uzávěrek, nejpozději do 6. 1. 2020. 
Více informací naleznete na internetových stránkách OP VVV https://opvvv.msmt.cz 
http://www.adam.cz/clanek-2019020052-pro-organizace-pracujici-s-mladezi-je-pripraveno-200-
milionu-korun.html 

FINANCOVÁNÍ MALÝCH SPOLKŮ Z EVORPSKÝCH PROJEKTŮ – ŠABLONY - Výzva 

č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání 

1. O CO JDE? 

 vyhlašuje MŠMT 

 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 výzva: Zvyšování kvality neformálního vzdělávání 
2. CÍL 

 Cílem aktivit projektů této výzvy je zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání 
pracovníků nestátních neziskových organizací i dobrovolných pracovníků v 
neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce. 
Aktivity budou zaměřeny na využívání nových metod a forem práce s dětmi a mládeží 
tak, aby pracovníci v neformálním vzdělávání získali kompetence zejména pro tyto 
oblasti: polytechnické vzdělávání, projektové metody vzdělávání, praktické využívání 
ICT ve vzdělávání a badatelských aktivitách, inkluze, čtenářská a matematická 
gramotnost atd. Realizace aktivit povede k propojování formálního a neformálního 
vzdělávání. Tato výzva je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé 
České republiky, včetně hl. m. Prahy. 

3. KDO SE MŮŽE ZAPOJIT? 

 Právnické osoby, jejichž hlavním cílem není vytváření zisku a které současně 
vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace) v 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/pro-organizace-pracujici-s-mladezi-je-pripraveno-200-milionu?highlightWords=Zvy%C5%A1ov%C3%A1n%C3%AD+kvality+neform%C3%A1ln%C3%ADho+vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
https://opvvv.msmt.cz/
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oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže. Pro tuto výzvu jsou oprávněnými 
partnery:  

 spolek;  

 pobočný spolek;  

 ústav;  

 obecně prospěšná společnost;  

 registrovaná církev nebo jimi zřízenou náboženskou společností tzv. církevní 
právnická osoba;  

 zájmové sdružení právnických osob.  

 jeden subjekt může být uveden jako partner pouze v jedné žádosti o podporu 
předložené v rámci této výzvy. 

4. JAK SE ZAPOJIT? 

 Promyslet, které šablony chcete dělat 

 dát závazně vědět vyplněním formuláře  

 podepsat partnerskou smlouvu 
5. CÍLOVÁ SKUPINA 

 účastníci neformálního vzdělávání (děti od 3 let, žáci základních a středních škol);  

 pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání a v 
oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže;  

 pedagogičtí pracovníci 
 

6. JAK JE TO S PENĚZI? 

 každá šablona má svoji částku, kterou obdržíte za její realizaci 

 financování je průběžné 

 mzdy se vykazují vždy 
7. KONKRÉTNÍ ŠABLONY 

 aktivity 2 a 3 – Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání v rozsahu minimálně 
8 hodin 

o do vzdálenosti 10 km, nad 10 km 
o akreditovaný kurz DVPP 
o částka je uvedena pro 8 hodin (počty hodin se násobí a částka se nedělí) 
o doložení realizace 

 sken osvědčení o absolvování kurzu 
 sken potvrzení o práci s dětmi a mládeží 

 aktivity 4 a 5 – Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání 
prostřednictvím vzájemných návštěv v délce 20 hodin 

o přenos příkladů dobré praxe 
o vysílající a hostitelská organizace (různé IČ, z každé jeden člověk) 
o během 12 měsíců dvě návštěvy po 8 hodinách 
o 12 hodin na přípravu a vyhodnocení (hodina = 60 minut) 
o doložení realizace 

 sken zápisu o provedených návštěvách 

 aktivity 6 a 7 – Tandemové vzdělávání v rozsahu 20 hodin 
o  podpora spolupráce a vzdělávání 
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o 2 pracovníci 
o 10 hodin přípravy a reflexe 
o 10 hodin neformálního vzdělávání s cílovou skupinou 
o maximálně 2 hodiny současně během 5 měsíců 
o typicky - vedoucí kroužku (oddílu) a jeho instruktor 
o doložení realizace 

 sken záznamu z realizace 

 aktivity 8 a 9 – Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání v rozsahu 8 hodin 
o spolupráce experta se dvěma kolegy (začátečníci z jedné NNO) 
o 5 hodin vzdělávání 
o 3 hodiny na přípravu a realizaci lekce s cílovou skupinou (každý začátečník 

samostatně) + reflexe 
o typicky – v organizaci se naučíme něco nového a vyzkoušíme to 
o doložení realizace 

 sken záznamu o realizaci aktivity 

 aktivita 10 – klub v neformálním vzdělávání – 24 hodin 
o podpora klíčových kompetencí 
o minimálně 6 účastníků (2 ohrožení školním neúspěchem) 
o 6 – 10 měsíců (minimálně 2x za měsíc) minimálně hodina v kuse 
o nesmí být za úplatu 
o musí to být nová aktivita 
o typicky – činnost oddílu nebo kroužku 
o doložení realizace 

 čestné prohlášení o ohrožených dětech 
 čestné prohlášení, že aktivita je nová 
 sken knihy docházky 

 aktivity 11 a 12 – Projektový den v klubovně v délce 4 hodiny 
o rozvoj kompetencí v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání 
o 1minimálně pracovník NNO a 1 odborník 
o společně realizují 4 hodinový projektový den v zařízení NNO 
o nesmí být za úplatu 
o typicky – tematická akce pro veřejnost, oddílový den 
o doložení realizace 

 sken záznamu z realizace projektového dne 

 aktivita 13 – Projektový den mimo klubovnu v délce 4 hodin 
o  rozvoj kompetencí v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání 
o 1minimálně pracovník NNO a 1 odborník 
o společně realizují 4 hodinový projektový den mimo zařízení NNO 
o 10 účastníků (4 ohrožení školním neúspěchem) 
o nesmí být za úplatu 
o doložení realizace 

 čestné prohlášení o ohrožených dětech 
 sken záznamu z realizace projektového dne 
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8. ROLE RADAMBUK 

 koordinační a administrativní 

 podání projektu 

 příprava vzorů všech dokumentů k realizaci šablon 

 financování 
9. CO BUDE DÁL? 

 čekání na výzvu 

 vyplnění formuláře – kdo se zapojí a jak konkrétně 

 uzavření partnerských smluv 

 podání projektu 

 čekání na schválení 

 realizace (cca od září 2019) 
 

VÝZVA Č. 02_18_071 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – 
VYHLÁŠENA 28.2.2019!!!! 

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 28. února 2019 výzvu č. 02_18_071 
Zvyšování kvality neformálního vzdělávání. 
Cílem aktivit projektů této výzvy je zkvalitnění neformálního vzdělávání a 
vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací i dobrovolných 
pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a 
vzájemné spolupráce. Aktivity budou zaměřeny na využívání nových 

metod a forem práce s dětmi a mládeží tak, aby pracovníci v neformálním vzdělávání získali 
kompetence zejména pro tyto oblasti: polytechnické vzdělávání, projektové metody vzdělávání, 
praktické využívání ICT ve vzdělávání a badatelských aktivitách, inkluze, čtenářská a matematická 
gramotnost atd. 
Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+ je od 28. února 2019. Ukončení příjmu žádostí je 6. 1. 
2020, 14:00. 
Data průběžných uzávěrek příjmu žádostí o podporu: 
15. 4. 2019 ve 14:00 hod., 31. 7. 2019 ve 14:00 hod., 15. 10. 2019 ve 14:00 hod., 6. 1. 2020 ve 14:00 
hod. 
Kontaktní e-mail: neformalni_vzdelavani@msmt.cz        
Odkaz na vyhlášenou výzvu a související dokumentaci: 
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/item1028959.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:neformalni_vzdelavani@msmt.cz
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/item1028959.htm
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Mládež kraji – Jihočeský kraj 2019 – 5. ročník 

Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé (15 – 26 let) 
aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a 
které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. 
Projekt iniciují, vytvoří a zrealizují sami mladí lidé. Projekty 
iniciativ mládeže pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí a 
přináší změnu a prospěch veřejnosti, zejména v okolí, kde 
mladí lidé žijí. Projekt je zaměřen na neformální skupiny 
mladých lidí. 
Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní 
prostředí, lidská práva (multikulturní prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, 
případně jinou důležitou oblast veřejného života. 
Pro zájemce o podporu je realizován projektový seminář, z odevzdaných žádostí vybere komise 
projekty, mezi které rozdělí částku dotace od MŠMT a JčK. Tyto prostředky jsou rozděleny poměrově 
dle výše příspěvků od podpůrných měst, osob, organizací.  
Na realizaci jednoho nápadu je možno čerpat z dotace Jihočeského kraje a MŠMT 5.000,- až 40.000,-
Kč. Projekt může být financován do výše 50% z přidělené dotace.  
Místem realizace musí být Jihočeský kraj.  
Realizátorem projektu musí být neformální skupina minimálně 4 osob ve věku 15-26 let, z nichž 
alespoň jeden je starší 18 let a převezme odpovědnost za podání žádosti, podepsání smlouvy a 
vyúčtování projektu 
 
Nápady můžete registrovat na webu http://jihocesky.mladezkraji.cz/zaregistruj-napad  
 
Důležité termíny:  
- 3.3.2019 do 12,00 hodin  - registrace nápadů na webu  
- 5.3.2019 - Projektový seminář pro uchazeče o finanční podporu – účast na 

semináři je nezbytná pro schválení dotace!!! 
- 10.4.2019 do 12,00 hodin  - ukončení příjmů projektových žádostí 
- do 30.4.2019  -  obhajoby projektů, schválení podpory projektů, podepsání smlouvy 

o realizaci s realizátory projektů 
- do 30.11.2019   - dokončení realizace projektů, ukončení čerpání nákladů projektů 
- do 5.12.2019    - odevzdání vyúčtování projektu a závěrečné zprávy 
 
 

 

5.3.2019 - Projektový seminář Mládež kraji – Jihočeský kraj 2019 
Rádi bychom pozvali zájemce o přidělení finanční podpory 
projektům Mládež kraji 2019 na projektový seminář, který se 
bude konat v úterý 5.3.2019 od 16 hodin v klubovně 
RADAMBUK, Husova tř.45, České Budějovice. 
Účast na semináři je podmínkou přidělení dotace!!!!!! 
 

http://jihocesky.mladezkraji.cz/zaregistruj-napad
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Web www.jihocesketabory.cz  je připraven pro vkládání táborů na rok 2019. V nabídce se 

zobrazují pouze tábory, které se budou konat v roce 2019. 
Můžete vkládat své základny, tábory na rok 2019 nebo tábory 2018 
aktualizovat. 
 
Aktualizace starého tábora: 
Tábory 2018 jsou uložené v 

archivu. Celá správa tábora, jeho aktualizace a změny jsou 
prováděny z administrace webu. Musíte se nahlásit 
přiděleným heslem, které máte. Po rozkliknutí tábora se 
Vám v adminu zobrazí v pravé části kolonka Nový tábor s 
tlačítkem Nový tábor s těmito daty. Pokud chcete vytvořit 
nový tábor a použít tyto data, použijte toto tlačítko. Ke 
smazání starých dat NEDOCHÁZÍ. Zůstávají v archivu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jihocesketabory.cz/
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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 
 

16. – 17. 2.2019 - Kurz Instruktor, rádce oddílu RADAMBUK 2019  
O víkendu 16. - 17. 2.2019 pořádal RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského 
kraje z.s. kurz pro instruktory a rádce oddílů. Kurz úspěšně absolvovalo 27 
instruktorů, kteří složili úspěšně písemnou zkoušku. Lektoři vzdělávacího střediska 
MAJÁK připravili pro účastníky přednášky z pedagogiky a psychologie, 1. pomoci, 
hospodaření, základy práva, systém práce v oddíle, bezpečnost a požární ochrana, 
hygiena atd. Na vlastní kůži si mohli účastníci vyzkoušet metodiky zážitkové 
pedagogiky a načerpat inspiraci v hrách, které si zahráli.  

 

 

 

 

 

 

23. - 24. 2. 2019 – kurz Vedoucí dětského kolektivu 
Na víkend 23. - 24. 2 2019 připravil RADAMBUK vzdělávací kurz Vedoucí dětského kolektivu. Kurz 
úspěšně absolvovalo písemným testem 25 vedoucích z dětských a mládežnických spolků, kteří byli 
seznámeni s pravidly BOZP, zásadami 1. pomoci, získali základní znalosti  z oblasti pedagogiky a 
psychologie, načerpali inspiraci pro přípravu a organizaci her a seznámili se s právními předpisy, 
kterými se práce s dětmi a mládeží řídí. 
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Hlavní vedoucí dětského tábora 8. -10. 3. 2019 
Místo konání: Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky. 
 

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

S sebou: zápisník, tužka, přezůvky, podepsaná Čestné prohlášení o bezúhonnosti viz. příloha, strava 
vlastní (přestávka na oběd 12,00 – 13,00 hod., k dispozici varná konvice, mikrovlnná trouba). 
V případě zájmu je možné zdarma přespání v klubovně, karimatku a spací pytel vlastní. Nutné 
nahlásit se předem!!! 
Cena kurzu:   Členské spolky RADAMBUK  1 000 Kč. 
   Ostatní účastníci  1 200 Kč 

Přihlášky zašlete elektronicky do 1.3.2019 na webu: https://www.radambuk.cz/akce/15-17-3-2019-
hlavni-vedouci-detskeho-tabora/ Počet míst je omezený.  
 

15. 3. 2019 - Školení vedoucích zaměstnanců spolků o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně 

Zveme vedoucí zaměstnance a statutární zástupce spolků na 
Kdy: pátek 15. 3. 2019 od 10,30 do 11,30 hodin 
Kde: RADAMBUK, Husova tř. 622/45, Č. Budějovice 
Školitel: Jan Carda, firma PYRO s.r.o. 
Cena: 450 Kč  
Účastníci školení získají osvědčení o absolvování školení a 
osnovu školení pro své zaměstnance, vedoucí ve spolku, 
lektor zodpoví Vaše dotazy týkající se BOZP a PO Vašich 

kluboven, táborových základen, táborů, nemovitostí.....  
Platnost osvědčení je na 3 roky. 
 
Přihlášky na webu: https://www.radambuk.cz/akce/15-3-2019-skoleni-vedoucich-
zamestnancu-spolku-o-bezpecnosti-a-ochrane-zdravi-pri-praci-a-o-pozarni-ochrane/ 
Přijetí přihlášky Vám potvrdíme na e-mail a zašleme podklady k platbě. Pokud budete 
chtít vystavit fakturu, napište požadavek do poznámek přihlášky spolu s fakturačními 
údaji a fakturu Vám zašleme.  
 
 
 
 
 

https://www.radambuk.cz/akce/15-17-3-2019-hlavni-vedouci-detskeho-tabora/
https://www.radambuk.cz/akce/15-17-3-2019-hlavni-vedouci-detskeho-tabora/
https://www.radambuk.cz/akce/15-3-2019-skoleni-vedoucich-zamestnancu-spolku-o-bezpecnosti-a-ochrane-zdravi-pri-praci-a-o-pozarni-ochrane/
https://www.radambuk.cz/akce/15-3-2019-skoleni-vedoucich-zamestnancu-spolku-o-bezpecnosti-a-ochrane-zdravi-pri-praci-a-o-pozarni-ochrane/
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13.4.2019 - Opakovací kurz zdravotník zotavovacích akcí 2019 
Potřebujete obnovit a prodloužit akreditaci Zdravotník 
zotavovacích akcí a doplnit znalosti? Nabízíme Vám 
Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí v délce 12 
hodin. Kurz je určen pro Zdravotníky zotavovacích akcí, kteří 
obdrželi před 4 a více lety Osvědčení Zdravotník 
zotavovacích akcí. Kurz je doporučen jednak z důvodu 
procvičení znalostí a dovedností, seznámení se s aktuálními 
guidelines Evropské resuscitační rady, ale také z důvodu 
legislativních změn ve vyhláškách, kterými se činnost 
zdravotníka na táborech řídí. Lektoři disponují dlouholetými 

zkušenostmi z oblasti vzdělávání vedoucích Junáka i praktického vykonávání funkce zdravotníka na 
dětských táborech. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je určen pro zájemce starší 
18 let. 
Obsah kurzu: kardio - pulmonární resuscitace, život ohrožující stavy, základní obvazová technika, 
táborová legislativa, otázky a odpovědi, sdílení zkušeností.  
Termín: sobota 13.4.2019- 8 – 20 hodin 
Místo konání: prostory RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice 
S sebou: zápisník, tužka, sportovní oblečení (které je možno i umazat od maskování figurantů), 
přezůvky, strava vlastní (přestávka na oběd 1 hodina, k dispozici varná konvice). 
Cena kurzu: podle počtu přihlášených (300 – 1200 Kč). 
 
Přihlášky na webu do 5.4.2019 - https://www.radambuk.cz/akce/13-4-2019-opakovaci-kurz-
zdravotnik-zotavovacich-akci-2019/  
 

Kurz zdravotník zotavovacích akcí 2019 
Potřebujete zdravotníka na akci s dětmi? Jedete na tábor a 
potřebujete zdravotnické zabezpečení? Nabízíme Vám kurz 
Zdravotník zotavovacích akcí akreditovaný MŠMT v rámci 
DVPP. Kurz si zakládá na dostatečné praktické průpravě 
založené na simulacích reálných situací. Lektoři disponují 
dlouholetými zkušenostmi z oblasti vzdělávání vedoucích 
Junáka i praktického vykonávání funkce zdravotníka na 
dětských táborech. Kurz je veden neformálně. Absolvent může 
vykonávat funkci zdravotníka zotavovacích akcí pořádaných 
státními, nestátními i soukromými subjekty, škol v přírodě, při 

pořádání hromadných společenských a sportovních akcích. Kurz je zakončen písemnou a praktickou 
zkouškou. Vydaná osvědčení mají platnost neomezenou, doporučujeme vždy po 4 letech přihlásit se 
do opakovacího kurzu v délce 12 hodin. 
Kurz je určen pro zájemce starší 18 let. Zúčastnit se mohou i zájemci starší 16 let, kteří chtějí získat 
znalosti a praxi, obdrží Osvědčení o absolvování kurzu bez akreditace. 
 
Termín: 2 víkendy 10. – 12.5.2019 a 31.5. – 2.6.2019 
 

https://www.radambuk.cz/akce/13-4-2019-opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2019/
https://www.radambuk.cz/akce/13-4-2019-opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2019/
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Pátek: 17 – 22 hodin 
Sobota: 8 – 22 hodin 
Neděle: 8 – 18 hodin 
 
Místo konání: prostory RADAMBUK, Husova 45, České Budějovice 
S sebou: zápisník, tužka, sportovní oblečení (které je možno i umazat od maskování figurantů), 
přezůvky, strava vlastní (přestávka na oběd 1 hodina, přestávka na večeři 1 hodina, k dispozici varná 
konvice). 

V případě zájmu je možné zdarma přespání v klubovně, karimatku a spací pytel vlastní.  
Cena kurzu podle počtu přihlášených účastníků:1 800 – 2 500 Kč 
 V ceně kurzů je zahrnut případný 1 opravný zkouškový termín. 
Přihlášky na webu do 30.4.2019 nebo do vyčerpání kapacity kurzu: 

https://www.radambuk.cz/akce/10-12-5-2019-a-31-5-2-6-2019-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-
2019/ 

 

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.  
 

Instruktor vodní turistiky kurz – vodácký instruktor 
Místo konání: Vltava 
Termíny: 23. – 26.5.2019 a 13. – 16.6.2019  (tyto termíny jsou na výběr) 

Cena kurzu:  členské spolky RADAMBUK  2 550 Kč  
ostatní účastníci   3 000 Kč 

(cena zahrnuje ubytování v kempu, účastnický poplatek 
a zapůjčení lodí, vest, pádel a sudů).   
V kurzu pro instruktory vodní turistiky poskytneme 
účastníkům mnoho možností k získání kvalitních znalostí 
a dovedností k vedení vodáckých kurzů. Kurzy 
instruktora vodní turistiky probíhají jako školení o 
prodlouženém víkendu a jsou pro ně vybírány různé 
terény od snadno sjízdných po náročné. 

Výstup z kurzu  
Po úspěšném absolvování účastníci obdrží licenci: Instruktor vodní turistiky (platnost licence je 
časově neomezená). Získané osvědčení lze využít pro komerční, školská a zájmová zařízení. 
Vzdělávací středisko Mgr. Lukáš Binter - BP SPORT je držitelem akreditace MŠMT.  
 

https://www.radambuk.cz/akce/10-12-5-2019-a-31-5-2-6-2019-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2019/
https://www.radambuk.cz/akce/10-12-5-2019-a-31-5-2-6-2019-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2019/
https://www.kurz-instruktor.cz/kompletni-seznam-kurzu/
mailto:kancelar@radambuk.cz
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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 skalního lezení 
Podmínkou účasti na Kurzu instruktora skalního lezení je úspěšné absolvování Kurzu pro instruktory 
lezení na umělých stěnách našeho střediska vzdělávání nebo po dohodě jiného kurzu. 
Termín roku 2019 zatím není vypsán. Budeme Vás informovat později.  
 
Kurz instruktora powerjógy 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-powerjogy/ 
Termín a místo konání: 16. – 17.3., 6. – 7.4. a 14.4.2019 v Brně – jedná se o jeden kurz – 5 dnů, který 
je rozdělen do 3 víkendových učebních bloků. 
 
Kurz instruktora indoor cycling 
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-indoor-cycling-instruktor/ 
Termín a místo konání kurzu: 30. – 31.3. a 13. – 14.4.2019 v Praze. 
– jedná se o jeden kurz (4 dny), který je rozdělen do 2 víkendových bloků. 
 
Kurz instruktora pilates 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-pilates/ 
Termín a místo konání kurzu:9. – 10.3., 23. – 24.3. a 13.4.2019 v Brně  – jedná se o jeden kurz – 5 
dnů, který je rozdělen do 3 víkendových učebních bloků. 
 
Kurz instruktora aerobiku 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-aerobiku/ 
Termín konání kurzu: 30. – 31.3. a 13. – 14.4.2019 v Praze 
Jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
 
Kurz pro budoucí instruktory fitness 
Termín a místo konání I.: 30. – 31.3.2019 a 13. – 14.4.2019 v Praze. 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
Termín a místo konání II.: 6. – 7.4.2019 a 27. – 28.4.2019 v Orlové u Ostravy. 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-instruktora-fitness/ 
 
Kurz instruktor plavání 
Termín a místo konání kurzu I.: 30. – 31.3. a 13. – 14.4.2019 v Praze 
– jedná se o jeden kurz (4 dny), který je rozdělen do 2. bloků.  
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-plavani/ 

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/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-powerjogy/
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-indoor-cycling-instruktor/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-pilates/
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/misto-konani-kurzu-instruktora-fitness-u-ostravy/
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-instruktora-fitness/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-plavani/
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Instruktor lezení na umělých stěnách kurz 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-lezeni-na-umele-stene/ 
Termín a místo konání kurzu I.: 30.- 31.3. a 13. – 14.4.2019 v Praze. 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
Termín a místo konání kurzu II.: 6. – 7.4. a 27. – 28.4.2019 v Brně. 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
Kurzu instruktor skalního lezení 
Základní vstupní dovednosti a znalosti je nutné získat na Kurzu pro instruktory lezení na umělých 
stěnách, který je podmínkou pro účast. 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-skalniho-lezeni/ 
Termín a místo konání: 11. – 12.5. a 25. – 26.5.2019 v Bechyni. 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny a školení je rozděleno do 2 víkendových učebních bloků. 
 

Kurz Instruktor stavby nízkých lanových, Instruktor stavby vysokých lanových 
překážek  

Na základě zájmu členských spolků zorganizujeme kurz 
Instruktor stavby nízkých lanových, Instruktor stavby vysokých 
lanových překážek nebo Obnovení licence - půldenní 
přezkoušení (stavba a reinstalace překážky) pro držitele licence s 
končící platností. 
Zájemci o kurz prosím pošlete na e-mail kancelar@radambuk.cz 
vyplněnou předběžnou přihlášku v příloze a napište o jaký kurz 

byste měli zájem. Budeme Vás kontaktovat s bližšími informacemi. Kurz bude otevřen podle počtu 
zájemců.  

KPMG CSR tým nabízí odborná školení 
Odborníci KPMG vedou školení pro zástupce neziskového sektoru. Soustředí se na oblasti, které jsou 
předmětem jejich podnikání, ale zároveň reagují na aktuální potřeby neziskových organizací a 
sociálních podniků.  
Od března do června nabízejí školení na tato témata: 
Marketingová komunikace pro neziskové organizace 

Daňové úlevy a povinnosti pro neziskové organizace 

Jak oslovovat firemní dárce? 

Aktuální právní otázky fungování neziskových organizací 
Jak na granty a dotace – tipy a triky! 
Audit a příprava výročních zpráv neziskových organizací 
Podnikatelské myšlení pro sociální podniky 

Řízení finančních rizik pro sociální podniky 

Vztahy se zákazníky pro sociální podniky 

Počet míst na školení je omezen, s přihlášením neváhejte. Každého školení se mohou zúčastnit vždy 
maximálně dva zástupci za organizaci. Účast je zdarma. Případné otázky směřujte na Annu Liprtovou, 
(222 123 348). 
https://www.cestakudrzitelnosti.cz/odborna-
skoleni?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=CSR-skoleni 

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-lezeni-na-umele-stene/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-skalniho-lezeni/
mailto:kancelar@radambuk.cz
https://www.cestakudrzitelnosti.cz/odborna-skoleni?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=CSR-skoleni
https://www.cestakudrzitelnosti.cz/odborna-skoleni?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=CSR-skoleni
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Informace z členských spolků 
  
Příměstské tábory Let’s flow z.s. 
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Houbový park – Svět Fantazie, z.ú. 
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 
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Přijměte naše pozvání k účasti ve výtvarně – literární soutěži s názvem RYCHLÉ ŠÍPY SE VRACÍ, kterou 
vyhlašuje Informační centrum pro mládež České Budějovice v rámci dětského festivalu BAMBIFEST, 
na téma 80. výročí vydání Rychlých šípů. 

 
Kategorie tvorby: 

  obrázek vytvořený libovolnou výtvarnou technikou na  A3 

  povídka rozsahu 2 stran A4 

  komiks vytvořený libovolnou výtvarnou technikou, který bude obsahovat minimálně 6 dějových               
          obrázků formát A3  
Soutěž je určena všem bez rozdílu věku. Tvořit může jedinec, oddíl, třídní kolektiv či jiná skupiny 
tvůrců. 
Ukončení soutěže 30. dubna 2019. 
Svá díla doručte osobně, emailem nebo poštou na adresu:          
ICM Č.B., Husova 622/45,370 05 České Budějovice, icmcb@radambuk.cz
Nezapomeňte přiložit své údaje – jméno, věk, adresa, telefonní číslo, e-mail. 
Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v pátek 24. 5. 2019 na BAMBIFEST 2019 
Během soutěže budeme zveřejňovat na našich webových a facebookových stránkách informace a 
zajímavosti o Rychlých šípech. Nebudou chybět hádanky, kvízy a soutěže. 
Sledujte naše webové stránky www.icmcb.cz a facebook.                     

Doufáme, že Vás letošní téma bude inspirovat a těšíme se na Vaše práce.  

 

 

Právě teď: infoabsolvent už i na mobilu! 
Infoabsolvent.cz je od nynějška responzivní a 
automaticky se tedy přizpůsobuje tomu, na jakém 
zařízení jej zobrazujete – ať už je to počítač, tablet, nebo 
mobilní telefon. I z mobilu najdete vše, nač jste byli v 
systému dosud zvyklí, bez nutnosti stahování aplikace. 

 
 

 
Kovyho mediální ring 

Ve spolupráci s jedním z nejpopulárnějších českých 
youtuberů Karlem Kovářem, alias Kovym, vytvořili Jeden 
svět na školách a Člověk v tísni, o. p. s. sérii krátkých 
edukačních videí k mediálnímu vzdělávání s 

http://budejovice.bambifest.cz/
mailto:icmcb@radambuk.cz
http://budejovice.bambifest.cz/
http://www.icmcb.cz/
https://www.facebook.com/ICM-%C4%8Cesk%C3%A9-Bud%C4%9Bjovice-501393039907717/
https://skautskanadace.cz/
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názvem Kovyho mediální ring. Youtuber Kovy nabízí praktické tipy pro každého, kdo má zájem 
zorientovat se v komplikovaném světě médií. 
Průvodce pětidílným pořadem, youtuber Kovy, si pokládá 5 klíčových otázek – KDO?, CO?, KOMU?, 
JAK? A PROČ?, kterými posuzuje  důvěryhodnost a účel jednotlivých mediálních sdělení. Kromě toho 
přibližuje různá mediální témata – například roli médií ve společnosti, přesvědčovací techniky 
reklamy, sociální bubliny či internetové algoritmy. Součástí každého dílu je krátká analýza, anketa 
mezi žáky a vystoupení mediálního odborníka. Videa jsou v podobě audiovizuálních lekcí včetně 
materiálů do výuky  dostupná zde. 
 

Nová publikace Být v obraze 2 – mediální vzdělávání s využitím 

audiovizuálních prostředků 
 
Publikace, unikátní svým rozsahem a komplexností, s jakou pokrývá 
důležitá mediální témata, je postavena na práci s kvalitními 
a moderními audiovizuálními materiály; obsahuje dvacet dva lekcí, 
k nimž vyučujícím nabízí informační texty a tipy na aktivity do výuky, 
které vznikaly ve spolupráci s odborníky a samotnými vyučujícími 
a byly otestovány ve výuce. Řada z aktivit zahrnuje i praktické úkoly, 
při nichž si žáci a studenti mohou vyzkoušet například vlastní tvorbu 
mediálního sdělení. Značná pozornost je věnována novým 
médiím (sociálním sítím, bezpečnosti na internetu, možnosti 
závislosti na něm, fenoménu hate-speech, kyberšikaně, …). 
Publikace nabízí i přesah z mediálních témat do dalších oblastí jako 
je například problematika migrace a menšin. Atraktivní formou také 
přibližuje studentům aktuální mediální kauzy z posledních několika 

let (Cambridge Analytica, Modrá velryba, Charlie Hebdo. Příručka bude k dispozici zdarma. Zájemci si 
ji mohou  objednat prostřednictvím online formuláře na portálu www.jsns.cz . 
 

Co dělá Evropa pro mě 
Jak Evropa ovlivňuje náš každodenní život? Jaký má vliv na naše zaměstnání, rodinu, zdravotní péči, 
koníčky, cestování, bezpečnost, spotřebitelské preference a sociální práva? A jak je Evropa přítomna 
v našich městech a regionech? 
Bez ohledu na to, kde žijeme, jak si vyděláváme na živobytí či jak trávíme volný čas, jsme evropští 
občané a EU má vliv na náš každodenní život. V roce 2019 proběhnou evropské volby a tato 
internetová stránka nabízí krátké, jednostránkové texty popisující výsledky a činnost EU z hlediska 
jednotlivce. Můžete je číst, sdílet i používat k jiným účelům. Pokud byste chtěli jít do větší hloubky, 
podívejte se na naše delší informační sdělení zaměřená na jednotlivé oblasti činnosti EU. 
Tato stránka prochází neustálými změnami a v průběhu následujících měsíců na ni budeme přidávat 
další materiály v dalších jazycích Unie. Takže: co Evropa dělá právě pro vás? 
Podívejte se sami zde!  

 

https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/5-klicovych-otazek-metodicka-koncepce
https://www.jsns.cz/lekce/226333-kovyho-medialni-ring
https://www.jsns.cz/
https://www.what-europe-does-for-me.eu/cs/portal
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Nová Evropská charta informací pro mládež 

 

 
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. 

http://www.adam.cz/img/201810172147_Charta-EU-info-mladez-NICM-obr3.jpg
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http://www.adam.cz/img/201810172153_Charta-EU-info-mladez-NICM-obr1.jpg
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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. 
 
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 
 

Síť Informačních center pro mládež v České republice 
http://www.nicm.cz/ism/uvod 
Na této webové stránce najdete informace o síti Informačních center pro mládež v České republice, 
o nabízených službách jednotlivých ICM, o procesu certifikace, důležité koncepční materiály a 
aktuality z regionů. 
  
ICM jsou místa, která působí při nestátních neziskových organizacích pracujících s dětmi a mládeží 
nebo při domech dětí a mládeže. Jejich cílem je: 
  

 poskytovat spolehlivé, přesné a srozumitelné informace 

 umožnit přístup k různým zdrojům a kanálům informací 

 poskytnout co nejvíce informací k tématům, která se váží ke každodennímu životu mládeže 
(studium, práce, cestování, bydlení, finance, média, zdraví, volný čas, evropské příležitosti, vztahy a 
sexualita, ekologie, úřady, práva spotřebitele, podnikání, závislosti, aktivní občanství aj.) 

 zajistit, aby mladí lidé byli seznámeni se všemi právy a službami, které mají k dispozici 

 poskytovat mládeži podporu při hodnocení získaných informací a při určování jejich kvality 

 vést mladé lidi k přijímání vlastních rozhodnutí a k hledání těch nejlepších možností 

 nabízet různé komunikační kanály – osobní přístup i on-line komunikaci 

  vést s mladými lidmi dialog s cílem podpořit je při hledání informací a získávání potřebných 
dovedností 

 přispívat k mediální a informační gramotnosti mladých lidí 

 být „Majákem v obrovském moři informací“ 
  
Základním a zcela zásadním dokumentem pro tisíce ICM v celé Evropě je nová Evropská charta 
informací pro mládež, která definuje principy práce s informacemi pro mládež a určuje nový směr 
v informování mládeže. Ovlivnila vznik mnoha  evropských i českých strategických materiálů. Jejím 
dodržováním podmiňuje MŠMT ČR získání Certifikátu kvality poskytovaných služeb v ICM. Autorem 
Charty je organizace European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA). 
 

http://www.adam.cz/img/201810172155_Charta-EU-info-mladez-NICM-obr2.jpg
https://www.eryica.org/european-youth-information-charter/
http://www.nicm.cz/files/evropska_charta_informaci_pro_mladez.pdf
http://www.nicm.cz/ism/uvod
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Informace z ČRDM 
 

Přijď mezi nás, vybízí Archa číslo 1/2019 
Autor: Jiří Majer |  

„Přijď mezi nás!“ – Tematickému vybídnutí, 
zaštiťujícímu první letošní číslo zpravodaje Archa, 
věnovalo svou pozornost docela dost členských spolků 
České rady dětí a mládeže: tomíci, (čili Asociace 
turistických oddílů mládeže) pionýři, mladí dobrovolní 
hasiči (SHČMS), mopíci (neboli Mladí ochránci přírody), 
Hodina H, lidé z INEXu a z Duhy… 
Díky nim všem se dá prakticky na celý únorový sešit 
Archy vztáhnout titulek jednoho z tomíckých 
příspěvků: Sláva pospolité pestrosti. 

Nad otázkou, co vlastně mohou mládežnické organizace nabízet – nejen svým členům, ale i těm, kteří 
k nim zrovna nepatří – se ve svém úvodníku zamýšlí Eva Havlíčková z pelhřimovské Hodiny H: 
„Zajímavou formou představovat mladým témata důležitá pro jejich současný i budoucí život. Být 
tady pro ně,“ napsala. A jak takové představování může třeba vypadat, to už se dozvíte v článcích 
nadepsaných Jak na nováčky v České Lípě, Jak (ne)hledat nové vedoucí, Vezměte za kliku…, Výzva: 
povedu workcamp či Duha a děti z dětských domovů. 
V Arše se mj. také dozvíte o prosincové konferenci Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog 
s mládeží, konané v sále Konírny Poslanecké sněmovny a v Profesním domě, jakož pak i to, co že se 
vlastně skrývá pod výrazem Youth Goals. S čímž navíc úzce souvisí i další z „odborných“ textů, 
pojednávající o online encyklopedii tzv. národních politik mládeže – Youthwiki. 
Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) napsala koncem ledna otevřený dopis předsedovi vlády Andreji 
Babišovi, v němž vyjádřila svoji podporu ministru školství Robertu Plagovi; následně se s panem 
ministrem zástupci ČRDM setkali. I o tom referuje první letošní Archa, stejně jako o postojích, které 
vedení České rady zastává, resp. zastávalo vůči novele Insolvenčního zákona a k debatám 
nad novelizací Zákona o ochraně veřejného zdraví. 
Nová Archa dala šanci také literatuře. Předně otiskuje obsáhlejší text od Skautské nadace Jaroslava 
Foglara, věnovaný dvacetiletému výročí Jestřábova (skautská přezdívka JF, pozn.) úmrtí. 
Myšlenkové a tvůrčí propojení woodcrafterů z Ligy lesní moudrosti s tomíky nalezlo svůj výraz 
v novém knižním titulu. Jde o dvousetstránkovou publikaci Jiřího Porsche – Ablakély „Týpí jako 
domov“, vydanou péčí Asociace TOM, a vy se o ní v letošní „jedničce“ Archy rovněž dočtete. 
A ještě něco: zkusili jsme též nabídnout prostor řekněme „tvorbě čtenářů“. (Pamětníci si možná 
vzpomenou, že kdysi to bývalo v časopisech běžné; v současnosti nikoli.) Jak náš malý experiment 
dopadá? Nalistujte si Literární kajutu. 
V „dotazníkovém šetření“ ohledně Březových lístků pokračuje coby respondent v tomto čísle Ondřej 
Turek – Opičák. 
K odpovědi na anketní otázku Archy, znějící Jaké pozvání ke spolupráci Vám nedávno udělalo radost?, 

http://www.strukturovanydialog.cz/youthgoals
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si tentokrát vyhradily čas zpěvačka a herečka Monika Načeva spolu s Dagmar Zavadilovou, ředitelkou 
Domova pro seniory Háje… 

‚Mládež v číslech‘, na jejímž zpracování se podílela i ČRDM, je veřejně 
přístupná 
Národní registr výzkumů o dětech a mládeži je archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější 
informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na naši nejmladší generaci. Portál provozovaný 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Národního institutu pro další 
vzdělávání zde shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými 
organizacemi a institucemi. V elektronické knihovně Registru jsou uloženy kompletní závěrečné 
zprávy či odkazy na ně, spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce.  
Mládež v číslech je zpracovaná v těchto oblastech: 
Demografie 
Přístup dětí a mládeže k informacím 
Vzdělávání – formální, zájmové, neformální 
Volný čas 
Mobilita 
Zaměstnanost a zaměstnavatelnost 
Zdraví 
Participace mládeže 
Dobrovolnictví dětí a mládeže 
Sociální inkluze (začleňování do společnosti) 
Média 
Kultura 
Národní registr výzkumů o dětech a mládeži 
 

Náš tip: Přeložte své dobrovolnické zkušenosti v čísla a schopnosti, s aplikací 
IM-PROVE to zvládnete 
INEX-SDA spolu s organizacemi Zavod Voluntariat (Slovinsko) a Solidarités Jeunesses (Francie) 
zdokonalili aplikaci IM-PROVE.  Jedná se o nástroj pro zaznamenávání dobrovolnických zkušeností a 
jejich „překlad“ do jazyka kompetencí (znalostí, dovedností, postojů).  IM-PROVE je k dispozici 
zdarma v Play Store (Android) a AppStore (iOS) a plná verze je na adrese improve.inexsda.cz 
v angličtině, češtině, slovinštině a francouzštině. Obnovená verze IM-PROVE má nový vzhled profilu, 
nové funkce a zjednodušený proces zaznamenávání nových zkušeností.  
 
Aplikace IM-PROVE dobrovolníkům umožňuje:  
- porozumět a zformulovat, co se díky dobrovolnictví naučili; 
- mít všechny dobrovolnické zkušenosti v různých rolích na jednom místě; 
- zaznamenat své zkušenosti a kompetence, např. do životopisu; 
- plánovat jejich další rozvoj; 
Více 
 
 
 

http://vyzkum-mladez.cz/cs/registr
http://improve.inexsda.cz/
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Další informace 
 

MŠMT spolu s kraji vybízí neziskovky, aby si zažádaly o krajské dotace pro 
mládež 

Autor: redakce ČRDM| Ministerské finanční prostředky 
určené na letošní podporu mládeže na úrovni krajů, jsou už 
v některých krajích k dispozici pro konkrétní „krajské“ výzvy 
k podání žádosti o poskytnutí dotace. 
 
Vyplývá to z dostupných informací získaných od MŠMT. 
O tyto prostředky – někde v objemu až trojnásobném oproti 
loňsku – si mohou zažádat mj. i členské organizace ČRDM, 

respektive jejich regionální organizační jednotky. 
Situace se přitom kraj od kraje liší, jak vyplývá z tabulky zveřejněné na webu ministerstva školství. 
MŠMT podle vyjádření ředitele ministerského odboru pro mládež Michala Urbana oslovilo kraje 
s cílem získat informace o jejich výzvách. „Některé kraje se rozhodly vyhlásit své výzvy dřív, než 
věděly o dotaci ze strany MŠMT (šly do jistého rizika, že v případě nižší dotace ze strany MŠMT budou 
financovat krajskou výzvu ze svých zdrojů). Proto jsou tam ty dřívější termíny. U ostatních očekáváme 
vyhlašování v následujících týdnech, proto jsou u nich sloupečky zatím prázdné a budeme je 
průběžně doplňovat,“ uvedl Michal Urban. 
Dotační program „Podpora mládeže na krajské úrovni“ pro rok 2019 navazuje na předchozí ročníky, 
které jsou založeny na spolupráci ministerstva a krajů v oblasti podpory volného času dětí a mládeže. 
Je jedním z prostředků, jak pokrýt oblasti a podpořit organizace, které jinak nemají možnost vedle 
organizací s nadregionální nebo celostátní působností uspět nebo svým zaměřením nespadají 
do stávajících výzev podpory ze strany státu. 
http://www.adam.cz/clanek-2019020048-msmt-spolu-s-kraji-vybizi-neziskovky-aby-si-zazadaly-o-
krajske-dotace-pro-mladez.html 

 

Jihočeský kraj – Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci 
Koncepce MŠMT 
Dne 28. 2. 2019 vyhlásil Jihočeský kraj dotační program "Podpora mládeže v 
Jihočeském kraji v rámci Koncepce MŠMT".  
Tento program je spolufinancován ze státní dotace MŠMT poskytnuté 
Jihočeskému kraji ve výši 1 466 074 Kč z dotačního programu MŠMT "Podpora 
mládeže na krajské úrovni".  
Celková alokace krajské výzvy dotačního programu činí 2 094 392 Kč. 

Účelem dotačního programu je podpora aktivit organizací naplňujících cíle „Koncepce podpory 
mládeže na období 2014 – 2020“ na krajské úrovni. 
V dotačním programu tak mohou žádat právnické osoby vykonávající činnost střediska volného času 
na území Jihočeského kraje, spolky, ústavy a obecně prospěšné společnosti, které mají ve svých 
stanovách zakotvenu práci ve prospěch dětí a mládeže jako jednu ze stěžejních činností, dotaci na 

http://www.msmt.cz/mladez/podpora-na-krajske-urovni
http://www.adam.cz/clanek-2019020048-msmt-spolu-s-kraji-vybizi-neziskovky-aby-si-zazadaly-o-krajske-dotace-pro-mladez.html
http://www.adam.cz/clanek-2019020048-msmt-spolu-s-kraji-vybizi-neziskovky-aby-si-zazadaly-o-krajske-dotace-pro-mladez.html


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 3 - 2019 
 
 

33 

pravidelnou celoroční činnost s dětmi a mládeží i na jednorázové akce a projekty, které budou 
zaměřeny na některé z níže uvedených priorit: 

a)      podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou 
pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, 
pobytu v přírodě, výživy apod.; 

b)      podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných 
volnočasových aktivit; 

c)       podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí  
a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu 
zapojení do veřejného prostoru; 

d)      podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit; 
e)      podpora činnosti informačních center pro mládež. 

 
Pravidla pro žadatele a formulář žádosti o dotaci jsou dostupné na www.kraj-jihocesky.cz, menu 
Dotace a fondy EU, rubrika Programové dotace - aktuální výzvy.  
odkaz: https://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm 
 
Uzávěrka příjmu žádostí je 12. 4. 2019 ve 12:00 hodin. 
 

 Bc. Eva Lachoutová 
Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu 
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Krajský úřad Jihočeského kraje 
lachoutova@kraj-jihocesky.cz 
tel: 386 720 936 

 

6. ročník Laboratoře Nadace Vodafon  
Kdo se může do Laboratoře přihlásit 
Laboratoř Nadace Vodafone je devítiměsíční inkubační a akcelerační program, který nápady na 
technologické sociální inovace přetváří v udržitelné sociální podniky a sociální startupy. Do 
Laboratoře Nadace Vodafone se mohou přihlásit nestátní neziskové organizace, sociální podnikatelé 
a nově i jednotlivci či neformální týmy. 
Od 1.4.2019 začíná běžet poslední ročník v nejširším rozsahu s maximální podporou týmů - proto 
neváhejte a přihlaste svůj projekt do 31.3.2019. 
do 6. kola Laboratoře Nadace Vodafone. Laboratoř je inkubační a akcelerační program, který zvyšuje 
ekonomický a sociální dopad projektů zaměřených na vytváření nebo rozvíjení sociální inovace s 
využitím technologií. 
 
Do Laboratoře se mohou přihlásit jak malé týmy s nápadem, tak i nestátní neziskové organizace, 
sociální podnikatelé a nově i jednotlivci či neformální týmy. Jednoduše řečeno, pokud se vaše činnost 
nějakou formou dotýká podpory zaměstnanosti znevýhodněných osob a přemýšlíte nad realizací 
technického řešení nebo máte jen nápad a chtěli byste v této oblasti něco dělat v následujících 
měsících, Laboratoř je ideální příležitost. 

http://www.kraj-jihocesky.cz/
https://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm
mailto:lachoutova@kraj-jihocesky.cz
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Více informací o Laboratoři a podpořených oblastech najdete na webu - 
https://www.laboratornadacevodafone.cz/jak-se-zapojit/ 
V případě zájmu se prosím registrujte zde: https://applicationform.io/dataportal/apply/laborator-
nadace-vodafone-2. 
Vaše přihláška bude zkontrolována a následně budete informováni o případném postupu do dalšího 
kola. 
V případě dotazů se na mne neváhejte obrátit. 
Jana Hodboďová 
Nápad roku 

UklidmeCesko.cz se letos zaměří na pneumatiky 
Autor: Tisková zpráva | - zdroj ČRDM 
Zima pomalu končí a do vypuknutí jarního termínu naší největší 
dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko zbývá přesně 40 
dní. 
Své úklidy mohou zájemci o uklízení přihlašovat již nyní na webu 
projektu www.UklidmeCesko.cz. Není na co čekat, již v sobotu 6. 
dubna 2019 jdeme na to, vzkazují organizátoři akce. Tématem 

letošního ročníku zvolili pneumatiky. 
Přesně za 40 dní, v sobotu 6. dubna 2018, proběhne letošní hlavní termín úspěšné akce Ukliďme 
svět, ukliďme Česko, zaměřené na dobrovolnické úklidy černých skládek, ale i drobného nepořádku 
z naší přírody, měst a obcí. 
Jak to funguje? 
Již nyní mohou na stránkách projektu www.UklidmeCesko.cz organizátoři zadávat plánované úklidy, 
a to co nejdříve, aby měli dostatek času na přihlášení ke konkrétnímu úklidu i dobrovolníci. 
Zaregistrovaní organizátoři pak dostanou užitečné rady k plánování i propagaci svých akcí a mohou 
zažádat o úklidové pomůcky. 
V loňském roce se do akce zapojilo celkem přes 130 000 účastníků, proto organizátoři musí i letos 
věnovat největší úsilí zajištění logistiky celé akce a především úklidových prostředků (pytlů a rukavic) 
pro zapojené dobrovolníky. „Díky podpoře Ministerstva životního prostředí a partnerů projektu, 
kterými jsou Nadační fond Veolia a Komerční banka, a.s., bychom měli mít opět připraveny pevné 
pytle i pracovní rukavice pro zájemce, kterým z loňského ročníku nezbyly zásoby, či nemají vlastní 
zdroje. Další tisíce párů rukavic jsme letos získali darem od firem ČERVA GROUP, a.s., a ARDON 
SAFETY s.r.o.,“ sdělila nám jedna z organizátorek, Kateřina Landová z Českého svazu ochránců 
přírody. 
Letošní ročník akce zaměří pozornost na pneumatiky pohozené v přírodě, potocích, skrytých 
zákoutích měst a obcí… „Pneumatiky jsou pro nás takovým ‚evergreenem‘,“ říká Miroslav Kubásek ze 
spolku Ukliďme Česko. „Narážíme na ně již od prvního ročníku úklidů, mnohdy na těžko uvěřitelných 
místech. Je stěží pochopitelné, že se někomu ‚vyplatí‘ táhnout pneumatiky do lesa, když je může 
bezplatně odevzdat na jednom z několika stovek míst zpětného odběru. Proto bychom chtěli 
problematiku pneumatik a jejich zpětného odběru více zviditelnit, zmapovat při úklidech jejich 
množství a zaměřit se na prevenci, aby tento odpad zbytečně nevznikal. Pneumatiky budou letos 
i novou kategorií ve fotosoutěži a objeví se v propagačním videoklipu akce,“ uvedl organizátor. 

https://www.laboratornadacevodafone.cz/jak-se-zapojit/
https://applicationform.io/dataportal/apply/laborator-nadace-vodafone-2
https://applicationform.io/dataportal/apply/laborator-nadace-vodafone-2
http://www.uklidmecesko.cz/
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Neváhejte a přidejte se 6. dubna k loňským organizátorům či dobrovolníkům letos i Vy. Přihlásit se 
můžete díky interaktivní mapě na www.UklidmeCesko.cz/map/. „Nudit se určitě nebudete!“ slibují 
pořadatelé. 
 
 

 - Nadace rozvoje občanské společnosti 
https://www.nros.cz/novinky/pozadejte-o-nadacni-pujcku-v-2-kole-xi-

rocniku-programu-3p/  

 

Pomáháte? Pomůžeme!  
POŽÁDEJTE O NADAČNÍ PŮJČKU V PROGRAMU 3P 
NROS vyhlašuje 2. výběrové kolo XI. ročníku Programu 3P. Tento 
ojedinělý program pomáhá neziskovým organizacím formou 
nekomerčních půjček realizovat projekty, na které očekávají peníze 
přislíbené z veřejných zdrojů. Uzávěrka příjmu žádostí je 29. dubna 
2019. 
O kolik lze žádat a na jak dlouho? 
Návratné nadační příspěvky NROS poskytuje ve výši od 250 000 Kč do 1 

000 000 Kč na dobu od 4 do 12 měsíců. 
Dokumenty pro žadatele jsou ke stažení ZDE. 
Žádost o návratný nadační příspěvek, včetně povinných příloh, je nutné dodat v českém jazyce, v 
písemné i v elektronické podobě na CD (naskenované ve formátu PDF). 
Doručovací adresa: Nadace rozvoje občanské společnosti, Program 3P, Na Václavce 9, 150 00 Praha 
5. 
 Dotazy je možné zasílat na adresu: jana.trombikova@nros.cz 
 
 

Suk – čteme všichni - anketa o nejoblíbenější dětskou knihu 
Autor: Tisková zpráva | zařazeno: 12. 2. 2019 | přečteno 170 
 

„SUK – Čteme všichni“ je v plném proudu. Děti, učitelé a knihovníci mohou až do 25. března 

2019 hodnotit knižní produkci uplynulého roku pro děti a v 
celorepublikové anketě hlasovat o nejoblíbenější dětskou knihu. 
 
Anketa rozvíjí a motivuje dětské čtenáře a posiluje vztah dětí ke knihám 
a ke vzdělanosti vůbec. Právě probíhá její už 26. ročník. V České republice 
jde o nejstarší anketu svého druhu, její tradice sahá až do roku 1993. 

Od roku 1993 pořádá Pedagogická knihovna J. A. Komenského tuto akci ve spolupráci s dětskými 
odděleními veřejných knihoven a spolupracuje také se Svazem knihovníků a informačních pracovníků 
(SKIP). Z došlých hlasovacích lístků bude na konci března vylosováno 50 dětí, které získají knižní dar. 
Knihy pro výherce věnovala nakladatelství Albatros, Mladá fronta, Knižní klub, Edice ČT a další, 
kterým patří velký dík za podporu. 

http://www.uklidmecesko.cz/map/
https://www.nros.cz/novinky/pozadejte-o-nadacni-pujcku-v-2-kole-xi-rocniku-programu-3p/
https://www.nros.cz/novinky/pozadejte-o-nadacni-pujcku-v-2-kole-xi-rocniku-programu-3p/
http://www.nros.cz/programy/3P
mailto:jana.trombikova@nros.cz
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U zrodu ankety stála v 90. letech publicistka a knihovnice Ivana Hutařová, autorka odborných 
publikací o dětské literatuře, která působila právě v Pedagogické knihovně J. A. Komenského. 
Hlasovat (elektronicky i prostřednictvím hlasovacích lístků) je možné v těchto kategoriích: 
• Cena dětí 
• Cena knihovníků  
• Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství 
• Cena Noci s Andersenem 
Více informací získáte v odkazu https://www.npmk.cz/knihovna/sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni 
Výsledky předchozích ročníků ankety jsou zveřejněny na webu NPMK, a to 
v odkazuhttps://www.npmk.cz/knihovna/sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni/predchozi-rocniky 
http://www.npmk.cz 

 
Přehled dostupných kurzů zdarma: 
 
 
 

Jak vylákat amerického návštěvníka do regionu - info zde. 
Jak budovat ve firmě prostředí a vztahy - info zde. 
Influencer marketing v destinačním managementu - info zde. 
Analyzujete marketingové aktivity svého podnikání? - info zde. 
Natáčení promo videí a obsahu na sociální sítě - info zde. 
Proč je důležité myslet modře (facebook) - info zde. 
Jak na to? Nastavení cen ubytování - info zde. 
Cenová politika nebo chaos? Aneb cena ubytování - info zde. 
Pracovní síla ze zahraničí - info zde. 
Lodě na vltavské vodě - info zde. 
Setkání subjektů cestovního ruchu - info zde 
Mgr. Tomáš Polanský 
produktový manažer 
mobil: +420 720 959 505 
e-mail: polansky@cb-hl.cz 

Jak vychovat šťastné a úspěšné dítě? Tady jsou osvědčené rady od 
profesionálů 
http://www.adam.cz/clanek-2019010081-jak-vychovat-stastne-a-uspesne-dite-tady-jsou-osvedcene-
rady-od-profesionalu.html 
Devadesát procent času věnujeme napravování slabin svého dítěte, místo abychom se zaměřili 
na jeho talenty.Démonizujeme chyby, škola pomáhá zabíjet kreativitu, říkají autoři knihy Odemykání 
dětského potenciálu Jan Mühlfeit, někdejší šéf Microsoftu pro Evropu a mentální kouč světových 
byznysmenů, a Kateřina Novotná, zkušená lektorka dětí. Projděte si jejich rady, jak mít doma šťastné 

a úspěšné dítě.https://magazin.aktualne.cz/jak-vychovat-stastne-a-uspesne-dite/ 

https://www.npmk.cz/knihovna/sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni
https://www.npmk.cz/knihovna/sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni/predchozi-rocniky
http://www.npmk.cz/
http://email-click.cb-hl.cz/public/open/nlink/?u=acc63fea-04c9-442c-92d2-fb6c6d53c12b&c=53e497d6-5d02-11e8-a64e-06d89053c99e&l=fb0a4eba-2f72-11e9-ae19-06b3ea2053b4&sid=5b723edf4f154235838630c9d3694c8e
http://email-click.cb-hl.cz/public/open/nlink/?u=acc63fea-04c9-442c-92d2-fb6c6d53c12b&c=53e497d6-5d02-11e8-a64e-06d89053c99e&l=fb1c273a-2f72-11e9-ae19-06b3ea2053b4&sid=5b723edf4f154235838630c9d3694c8e
http://email-click.cb-hl.cz/public/open/nlink/?u=acc63fea-04c9-442c-92d2-fb6c6d53c12b&c=53e497d6-5d02-11e8-a64e-06d89053c99e&l=fb2dd34d-2f72-11e9-ae19-06b3ea2053b4&sid=5b723edf4f154235838630c9d3694c8e
http://email-click.cb-hl.cz/public/open/nlink/?u=acc63fea-04c9-442c-92d2-fb6c6d53c12b&c=53e497d6-5d02-11e8-a64e-06d89053c99e&l=fb3f588b-2f72-11e9-ae19-06b3ea2053b4&sid=5b723edf4f154235838630c9d3694c8e
http://email-click.cb-hl.cz/public/open/nlink/?u=acc63fea-04c9-442c-92d2-fb6c6d53c12b&c=53e497d6-5d02-11e8-a64e-06d89053c99e&l=fb50ea3b-2f72-11e9-ae19-06b3ea2053b4&sid=5b723edf4f154235838630c9d3694c8e
http://email-click.cb-hl.cz/public/open/nlink/?u=acc63fea-04c9-442c-92d2-fb6c6d53c12b&c=53e497d6-5d02-11e8-a64e-06d89053c99e&l=fb626ba0-2f72-11e9-ae19-06b3ea2053b4&sid=5b723edf4f154235838630c9d3694c8e
http://email-click.cb-hl.cz/public/open/nlink/?u=acc63fea-04c9-442c-92d2-fb6c6d53c12b&c=53e497d6-5d02-11e8-a64e-06d89053c99e&l=fb73fbec-2f72-11e9-ae19-06b3ea2053b4&sid=5b723edf4f154235838630c9d3694c8e
http://email-click.cb-hl.cz/public/open/nlink/?u=acc63fea-04c9-442c-92d2-fb6c6d53c12b&c=53e497d6-5d02-11e8-a64e-06d89053c99e&l=fb85700b-2f72-11e9-ae19-06b3ea2053b4&sid=5b723edf4f154235838630c9d3694c8e
http://email-click.cb-hl.cz/public/open/nlink/?u=acc63fea-04c9-442c-92d2-fb6c6d53c12b&c=53e497d6-5d02-11e8-a64e-06d89053c99e&l=fb96ee94-2f72-11e9-ae19-06b3ea2053b4&sid=5b723edf4f154235838630c9d3694c8e
http://email-click.cb-hl.cz/public/open/nlink/?u=acc63fea-04c9-442c-92d2-fb6c6d53c12b&c=53e497d6-5d02-11e8-a64e-06d89053c99e&l=fba8781b-2f72-11e9-ae19-06b3ea2053b4&sid=5b723edf4f154235838630c9d3694c8e
http://email-click.cb-hl.cz/public/open/nlink/?u=acc63fea-04c9-442c-92d2-fb6c6d53c12b&c=53e497d6-5d02-11e8-a64e-06d89053c99e&l=fae74fa8-2f72-11e9-ae19-06b3ea2053b4&sid=5b723edf4f154235838630c9d3694c8e
mailto:polansky@cb-hl.cz
http://www.adam.cz/clanek-2019010081-jak-vychovat-stastne-a-uspesne-dite-tady-jsou-osvedcene-rady-od-profesionalu.html
http://www.adam.cz/clanek-2019010081-jak-vychovat-stastne-a-uspesne-dite-tady-jsou-osvedcene-rady-od-profesionalu.html
https://magazin.aktualne.cz/jak-vychovat-stastne-a-uspesne-dite/r~c375e33ec16211e89f96ac1f6b220ee8/
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Jak dostat dítě od displeje? 10 tipů od expertů pro rodiče 
Autor: redakce ČRDM 

Tráví vaše dítě příliš mnoho času s mobilem 
v ruce nebo za počítačem? Online svět a sociální 
sítě nabízí spoustu možností komunikace 
i zábavy. Paradoxně v nás ale mohou způsobovat 
sociální izolaci, digitální samotu i špatnou náladu 
a nezájem. Je proto dobré znát digitální návyky 
vašich dětí. Server Lidovky.cz ve spolupráci 
s projektem Replug me připravil 10 tipů, jak 
dětem pomoci uhlídat zdravou míru času 
stráveného v online světě. 
Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/jak-dostat-
dite-od-displeje-10-tipu-od-expertu-pro-rodice 

Jak dostat dítě od displeje? 10 tipů od expertů pro rodiče 
Autor: redakce | zařazeno: 27. 2. 2019 | přečteno 233 
 
Tráví vaše dítě příliš mnoho času s mobilem v ruce nebo za počítačem? Online svět a sociální sítě 
nabízí spoustu možností komunikace i zábavy. Paradoxně v nás ale mohou způsobovat sociální izolaci, 
digitální samotu i špatnou náladu a nezájem. Je proto dobré znát digitální návyky vašich dětí. Server 
Lidovky.cz ve spolupráci s projektem Replug me připravil 10 tipů, jak dětem pomoci uhlídat zdravou 
míru času stráveného v online světě. 
Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/jak-dostat-dite-od-displeje-10-tipu-od-expertu-pro-rodice 
http://www.adam.cz/clanek-2019020073-jak-dostat-dite-od-displeje-10-tipu-od-expertu-pro-
rodice.html 

https://www.borovice.cz/bazar/ 
Zde naleznete inzeráty s nabídkou prodeje tábornického 
materiálu – teepee, stany, plachty… 

https://www.lidovky.cz/domov/jak-dostat-dite-od-displeje-10-tipu-od-expertu-pro-rodice.A190219_115716_ln_domov_krev
https://www.lidovky.cz/domov/jak-dostat-dite-od-displeje-10-tipu-od-expertu-pro-rodice.A190219_115716_ln_domov_krev
https://www.lidovky.cz/domov/jak-dostat-dite-od-displeje-10-tipu-od-expertu-pro-rodice.A190219_115716_ln_domov_krev
http://www.adam.cz/clanek-2019020073-jak-dostat-dite-od-displeje-10-tipu-od-expertu-pro-rodice.html
http://www.adam.cz/clanek-2019020073-jak-dostat-dite-od-displeje-10-tipu-od-expertu-pro-rodice.html
https://www.borovice.cz/bazar/
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KPMG Česká republika, s.r.o.Ser visní  grant y  

Držíme se motta „Pomáháme tím, co umíme“. Proto jednou ročně 
udělujeme neziskovým organizacím a sociálním podnikům servisní 
granty, tedy naše standardní komerční služby přizpůsobené na míru 
neziskovým organizacím. Pokud potřebujete daňové nebo právní 
poradenství či konzultaci ohledně výroční zprávy pro audit, pak právě 

pro vás jsou určeny servisní granty.  
Vybrané organizace mohou grant čerpat v období od října do září za symbolický poplatek 1 000 Kč.  
https://www.cestakudrzitelnosti.cz/servisni-granty 
 

Klapíkova inspirace 
Tvoření pro děti  
 
Kytice z papíru 
Potřebujeme: barevný papír, papírové 
kytičky, lepidlo, nůžky 
Z barevného papíru uděláme harmoniku.  
Dole jí slepíme, takže bude vypadat jako 
vějíř. 
Z papíru vystříháme kytičky. Nalepíme je 
na harmoniku a je hotovo. 
 
Zdroj: 
https://www.promaminky.cz/kreativni-
dilna/papirove-dekorace-a-ozdoby-
270/kytice-z-papiru-2656 
 

 
 
 
Pomerančové růžičky 
Potřebujeme: pomeranče, nůž 
Pomeranč oloupeme do spirálky, potom urovnáme na 
růžicky a necháme uschnout. Hodí se do dekorací a 
krásně voní. 
 
Zdroj: http://www.promaminky.cz/kreativni-
dilna/ostatni-22/ruzicky-3905#prettyPhoto 

 

 

https://www.cestakudrzitelnosti.cz/servisni-granty
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/papirove-dekorace-a-ozdoby-270/kytice-z-papiru-2656
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/papirove-dekorace-a-ozdoby-270/kytice-z-papiru-2656
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/papirove-dekorace-a-ozdoby-270/kytice-z-papiru-2656
http://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/ostatni-22/ruzicky-3905#prettyPhoto
http://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/ostatni-22/ruzicky-3905#prettyPhoto
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Inspirace hry 

Meteor 
Nasbírejte v lese asi třicet šišek a rozházejte je na zasněžené louce tak. aby dopadly od vás ve 
vzdálenosti asi 10-40 metrů do neporušené sněhové přikrývky. Pak zavolejte kamarády a 
řekněte: „Dnes v noci přeletěl nad naším krajem meteor. Těsně před dopadem vybuchl a 
rozpadl se na drobné úlomky. Hledejte je ve sněhu. Je to ovšem hra a místo meteoritů leží na 
louce šišky. Zůstala po nich na povrchu viditelná stopa. Kdo jich nasbírá nejvíc?“ 

Střelba na svíčky 
Hraje se ve dne, ale působivější může být za tmy. Jedno družstvo se rozestaví vlevo od 
hraniční cesty, druhé vpravo. Na své straně rozestaví asi dvacet metrů od cesty pět svíček, 
jednu od druhé vždy několik metrů. Hra začíná zapálením svíček. Obě družstva zahájí palbu 
na svíčky soupeřů a snaží se je co nejrychleji zhasnout. Družstvo, kterému zhasne všech pět 
plamínků, prohrálo. 
Zdroj: http://www.strediskohrozen.cz/hry-na-zimu/ 

 
 

 

Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.strediskohrozen.cz/hry-na-zimu/

