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Duben 2019 

Milí přátelé,  
právě se k Vám dostalo 4. 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 4.5.2019.  

 

Informace z RADAMBUKu, z kroniky akcí 

Členské spolky RADAMBUK registrované v roce 2019 

      

Číslo Spolek web 

1 "Albrechtický Vltavínek" www.albrechtickyvltavinek.cz 

2 
14. přední hlídka Royal Rangers 
Vyšší Brod 

http://www.14-predni-hlidka-royal-
rangers.cz/ 

3 29. Pávkovský spolek Tábor https://www.29ps.cz 

4 
ABECEDA - Centrum volného času 
z.s. www.centrumabeceda.cz 

5 
Asociace TOM ČR, TOM 2402 
Práčata Rapšach www.a-tom.cz 

6 AZIMUT www.azimut8.eu 

7 Baby club Šikulka, z.s. www.sikulka.com 

8 Bezva prázdniny, z.s. www.bezvaprazdniny.cz 

9 BUDE SPORT, z.s. http://www.budesport.cz/ 

10 Cedems z.s. www.cedems.cz 

11 DO SVĚTA z.s. www.dosveta.org 

12 
ENERGY CENTRE ČESKÉ 
BUDĚJOVICE, z.s. www.eccb.cz 

13 Family of move, z.s. http://familyofmove.cz/ 

14 Hudební škola Vojtěch o.p.s.   

15 HUGO divadelní klub z.s.   

16 ICM Jindřichův Hradec z.s. www.icmjh.cz 

17 Jazykové centrum Let's flow, z.s. http://letsflow.cz/ 
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18 Klub PAVUČINA  Vodňany, z.s. www.klubpavucina.cz 

19 Kocanďáci z.s. www.kocandaci.cz 

20 
Komunitní základní škola Starhill, 
z.s. www.skolastarhill.cz 

21 KONÍČEK, o.p.s. www.konicekcb.webnode.cz/ 

22 Kredance, z.s. www.kredance.cz 

23 Laser game club Písek z.s. www.lasergameclub.cz 

24 Lesní klub U tří soviček z.s. www.u3sovicek.cz 

25 
Mateřské a rodinné centrum 
Vrábče, z.s. https://mrc-vrabce.webnode.cz/ 

26 
M-Centrum pro mladou rodinu, 
z.s. www.mc-maj.com 

27 M-tes z.s. www.m-tes.cz 

28 
Pionýr, z.s., Jihočeská krajská 
organizace Pionýra www.jihocesky-pionyr.cz/ 

29 POUTNÍCI KAPLICE, z.s. www.poutnicikaplice.cz 

30 RODIČE V AKCI o.p.s. www.rodicevakci.cz 

31 
Rodinné centrum Beruška 
Strakonice, z.s. www.rcberuska.cz 

32 Rodinné centrum Budíček, z.s. http://www.rcbudicek.estranky.cz/ 

33 Rodinné centrum Pomněnka, z.s. http://www.centrumpomnenka.cz/ 

34 Rodinné centrum ROZÁRKA http://rozarkarc.webnode.cz 

35 Rybářský spolek Rybařík   

36 

Salesiánské středisko mládeže - 
dům dětí a mládeže České 
Budějovice www.sasmcb.cz 

37 Sedmička Planá nad Lužnicí z.s. www.karstejn.cz 

38 Semenec, o.p.s. www.muzeumsemenec.cz 

39 
Slavonická renesanční, obecně 
prospěšná společnost spolkovydum.slavonice.cz 

40 Spolek Děti Řepice www.deti-repice.cz 

41 Spolek Devatenáctka www.devatenactka.cz 

42 Spolek Kamínky http://www.kaminky.estranky.cz/ 

43 Spolek Karvánek   

44 Spolek KOUMÁK http://www.spolekkoumak.cz/ 

45 
Spolek Medvědí šlápoty - Tábor 
zapsaný spolek 

www.sms-tabor.cz 

46 Spolek Přátel Pávku http://spolekpratelpavku.webnode.cz/ 
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47 Spolek Tábornický klub Písek www.tkpisek.com 

48 
Spolek Tábornický Táborák, 
zapsaný spolek www.lptdrazicky.cz 

49 Spolek TUMBA www.tabor-albrechtice.cz 

50 Spolek Větrníci www.vetrnici.cz 

51 Svět Fantazie, z.ú. www.svetfantaziezu.cz 

52 
Svobodná základní škola a lesní 
mateřská škola DOMA V LESE, z.s. www.domavlese.cz 

53 Turistický oddíl Ježci, z.s. www.to-jezci.cz 

54 TVOR z.s. www.ateliertvor.cz 

55 
Výcvikové canisterapeutické 
sdružení HAFÍK, z.s. www.canisterapie.org 

56 
Základní článek Hnutí 
Brontosaurus Forest https://ekocentrumcb.cz/ 

57 
Zálesák - 1. středisko České 
Budějovice, pobočný spolek www.1strediskozalesak.cz 

58 Zážitek i užitek o.s.   

59 Země - nezemě, z. s. www.zeme-nezeme.cz 

60 Žabičky Horní Planá z.s.   

   

Pojištění členských spolků RADAMBUK prostřednictvím ČRDM- hlášení 

škodných událostí 
 

https://www.radambuk.cz/pojisteni/ 
 
Klientský servis: 244 188 188, generali.cz, e-mail: servis.cz@generali.com 
Tiskopis Oznámení o úrazu, doložené lékařským potvrzením na adresu: 
Generali Pojišťovna, a.s. 
Likvidace PU – život 
P.O.Box 151 
657 51 Brno 2 
 

Na stránkách ČRDM najdete nově formulář Ohlášení úrazu – ČRDM, speciálně upravený pro 
potřeby našeho úrazového pojištění. Prosíme, používejte přednostně tento formulář (pro 

odpovědnost za škodu zůstává klasický formulář Generali, který je též ke stažení na našich 
stránkách nebo přímo na stránkách Generali). 
 

http://www.tkpisek.com/
http://www.lptdrazicky.cz/
http://www.tabor-albrechtice.cz/
http://www.vetrnici.cz/
http://www.svetfantaziezu.cz/
http://www.domavlese.cz/
http://www.to-jezci.cz/
http://www.ateliertvor.cz/
http://www.canisterapie.org/
https://ekocentrumcb.cz/
http://www.1strediskozalesak.cz/
http://www.zeme-nezeme.cz/
https://www.radambuk.cz/pojisteni/
http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-oznameni-urazu.pdf
http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-hlaseni-vzniku-skody.pdf
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o Nepřehlédněte: •Při komunikaci s pojišťovnou (v každém sdělení nebo dotazu) je 
vždy nutné uvést číslo Vaší pojistné smlouvy. V případě nejasností či dotazů je Vám k dispozici náš 

 Klientský servis: 244 188 188, generali.cz, e-mail: servis.cz@generali.com 
o • Každý úraz nahlaste neprodleně, tj. do 14 dnů od vzniku úrazu, a to písemnou 
formou. Po úrazu ihned vyhledejte lékařskou pomoc a v léčení pokračujte až do jeho skončení. Další 
práva a povinnosti spojené se vznikem škodné události jsou uvedeny ve všeobecných a zvláštních 
pojistných podmínkách platných pro Vaši smlouvu. 
o • Pro posouzení škodné události je nutné předložit všechny doklady, které si pojistitel 
vyžádá (např. v případě hospitalizace: kopii propouštěcí zprávy, v případě operace: kopii operačního 
protokolu, v případě pracovní neschopnosti: kopii dokladu o pracovní neschopnosti (dle platné 
legislativy). 

 
BAMBIFEST České Budějovice 2018 ohlédnutí 
https://www.youtube.com/watch?v=W3dxMexg3N0 
 

Pozvánka BAMBIFEST 2019 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=kccudzEbQn0 

 

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. 
  

mailto:servis.cz@generali.com
https://www.youtube.com/watch?v=W3dxMexg3N0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=kccudzEbQn0
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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!!! 
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 – Vojta D.  

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. 

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  

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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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. 
 

 

V pátek 24.5.2019 se od 17 hodin můžete těšit na BAMBIFESTu v Českých 

Budějovicích na koncert Vojty Drahokoupila. 

https://www.youtube.com/watch?v=eWvlyUnLui8 

 

Náš projekt “BAMBIFEST 2019“ byl v aplikaci Nadace ČEZ EPP Pomáhej Pohybem úspěšně za 10 dní 

vybodován, moc děkujeme všem, kteří pomáhali !!!! 

Pozvánka na Štáb akce BAMBIFEST 

Milí organizátoři akce BAMBIFESTu,  
rádi bychom Vás pozvali na společné setkání účastníků a organizátorů 
v úterý 14.5.2019 v 16 hodin na Výstaviště v Českých Budějovicích. 
Na programu setkání budou podrobnosti o připravované akci a 

rozmístění jednotlivých stánků účastníků v prostoru akce. Sejdeme se u hlavní brány z Husovy tř. 

https://www.youtube.com/watch?v=eWvlyUnLui8&fbclid=IwAR07h5fOHNMJwR9lusr4dux2ztouNPJ2wPqM-o0Ftj4ejobck3LtETF0dyQ
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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 %. 

 
FINANCOVÁNÍ MALÝCH SPOLKŮ Z EVORPSKÝCH PROJEKTŮ – 

ŠABLONY - Výzva č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání 

V úterý 26.3.2019 se sešlo 12 zástupců dětských 
organizací na semináři k vyhlášené výzvě MŠMT - 
Zvyšování kvality neformálního vzdělávání. Zájemci o 
partnerství s finančním plnění projektu RADAMBUKu 
vyslechli aktuality ze semináře MŠMT, kterého se 
pracovníci RADAMBUKu zúčastnili v Praze, probrali 
jednotlivé volitelné aktivity a začali připravovat společný 
projekt.  

 
Odkaz na vyhlášenou výzvu a související dokumentaci: 
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/item1028959.htm 

 
 
 
 
 

https://dobromat.cz/podporim/radambuk
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat
http://dobromat.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 
 
Důležité termíny:  
- 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 
 

V úterý 5. 3. 2019 pořádal RADAMBUK ve svých 
prostorách Projektový seminář - Mládež kraji - kraj 
Jihočeský 2019. Náplní semináře byl projektový 
management. Semináře se zúčastnili žadatelé, kteří 
budou žádat o podporu z projektů Mládež kraji z dotace 
MŠMT. Celkem 14 účastníků získalo informace z oblasti 
projektového managementu, realizace projektů a 
vyúčtování projektů.  
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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 
 

Hlavní vedoucí dětského tábora 8. -10. 3. 2019 
RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. získala od MŠMT 27. 
listopadu 2015 Certifikát k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů 
s platností na léta 2016 – 2019. O víkendu 8. - 10. 3. 2019 zorganizoval RADAMBUK- 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. kurz Hlavní vedoucí dětských táborů. 
Účastníkům lektoři předali vědomosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce Hlavní vedoucí 
na dětských táborech. Po úspěšných písemných testech obdrželo 18 účastníků kurzu osvědčení k 
vykonávání této funkce. Účastníci kurzu byli nejen z členských spolků RADAMBUK, ale i z dalších 
organizací, které pořádají dětské tábory. Vzdělávací program byl zaměřen na rozvoj kompetencí 
nezbytných pro pořádání a vedení dětských táborů, s využitím metod interaktivní a prožitkové 
pedagogiky tak, aby absolvent dovedl cíleně získané poznatky a dovednosti aplikovat v  praxi. Celkový 
rozsah kurzu byl 24 hodin výuky.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

RADAMBUK uspořádal pro vedoucí zaměstnance z 
členských  spolků Školení vedoucích zaměstnanců spolků 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární 
ochraně. Vedoucím zaměstnancům ve spolcích bylo na 
základě znalostního testu uděleno Osvědčení o 
absolvování školení pro vedoucí pracovníky o požární 
ochraně a bezpečnosti práce. Vyškoleno bylo 8 
vedoucích ze spolků RADAMBUK. 
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Kurz Instruktor, rádce oddílu č. 2-2019 
 

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

Termín: 27. - 28. 4. 2019 
Sobota 8 – 20 hodin 
Neděle 8 – 18 hodin  
Místo: klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, Č.B. 
Věk účastníků: od 15 let. 
S sebou: zápisník, tužka, přezůvky, strava vlastní (přestávka na oběd 12,00 – 13,00 hod., k dispozici 
varná konvice, mikrovlnná trouba). Podepsaný souhlas rodičů s účastí v kurzu. 
V případě zájmu je možné zdarma přespání v klubovně, karimatku a spací pytel vlastní.  
Cena kurzu:   Členské spolky RADAMBUK   600 Kč 
   Ostatní účastníci   800 Kč 
Přihlášky odešlete elektronicky do 10.4.2019 na webu https://www.radambuk.cz/akce/27-28-4-
2019-kurz-instruktor-radce-oddilu/ Počet míst v kurzu je omezený!!! 
 

Kurz Vedoucí dětského kolektivu č. 2 - 2019 
 

Cílem kurzu pro vedoucí dětského kolektivu, oddílové 
vedoucí, vedoucí zájmových útvarů poskytnout 
účastníkům základní znalosti z oblasti pedagogiky a 
psychologie, informace a inspiraci pro přípravu 
programu a organizaci her. Účastníci budou seznámeni 
s pravidly BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci a 
základními právními předpisy, kterými se práce s dětmi a 
mládeží řídí v oddílech, klubech a na dětských 
pobytových a příměstských táborech. Kurz je zakončen 
písemným testem, úspěšní účastníci obdrží osvědčení o 

absolvování kurzu. 
Termín: 4. – 5. 5. 2019 
Sobota 8 – 20 hodin 
Neděle 8 – 18 hodin 
Místo: klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice 
Věk účastníků: od 18 let. 
 

https://www.radambuk.cz/akce/27-28-4-2019-kurz-instruktor-radce-oddilu/
https://www.radambuk.cz/akce/27-28-4-2019-kurz-instruktor-radce-oddilu/
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S sebou: zápisník, tužka, přezůvky, sportovní oblečení, strava vlastní (přestávka na oběd 12,00 – 
13,00 hod., k dispozici varná konvice).  
V případě zájmu je možné zdarma přespání v klubovně, karimatku a spací pytel vlastní.  
Cena kurzu:   Členské spolky RADAMBUK   700 Kč 
   Ostatní účastníci   900 Kč 
Přihlášky zašlete elektronicky do 20.4.2019 na webu: https://www.radambuk.cz/akce/4-5-5-2019-
kurz-vedouci-detskeho-kolektivu-c-2-2019/  
 

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 

https://www.radambuk.cz/akce/4-5-5-2019-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu-c-2-2019/
https://www.radambuk.cz/akce/4-5-5-2019-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu-c-2-2019/
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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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 
 
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 

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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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.  
 
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 pro budoucí instruktory fitness 
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/ 
 
Instruktor lezení na umělých stěnách kurz 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-lezeni-na-umele-stene/ 
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.  
 

 

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/misto-konani-kurzu-instruktora-fitness-u-ostravy/
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-instruktora-fitness/
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
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Informace z členských spolků 
TVOR z.s. 
Dobrý den milí přátelé, 
ráda bych Vás informovala, co jsme všechno připravili na prázdniny pro Vaše děti. 
ZELENÝ ČTVRTEK - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 18.4. 2019 
LETNÍ PRÁZDNINY 2019 
na téma ZVÍŘECÍ ARCHITEKTI a CESTA KOLEM SVĚTA 
Marie Ondřichová 
tel.: 603140201 
TVOR výtvarný ateliér 
Šumavská 10/616 
370 01 České 
Budějovice 
www.ateliertvor.cz 

http://www.ateliertvor.cz/
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Baby club Šikulka, z.s. 
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M-centrum pro mladou rodinu z.s. 
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 
 

 
 
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.  

Klikněte na obrázek !!!!!! 

 

 

Najdete zde 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.  

http://www.icmcb.cz/category/icm-o-nas/rychle-sipy/
http://budejovice.bambifest.cz/
mailto:icmcb@radambuk.cz
http://budejovice.bambifest.cz/
http://www.icmcb.cz/
https://www.facebook.com/ICM-České-Budějovice-501393039907717/
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Přečtěte si, co o nás napsali v Deníku. 
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Chcete svět tvořit a měnit? 
Patříte k lidem, kteří chtějí pečovat o své okolí a rozvíjet ho? Chcete svět tvořit a měnit, ne jen 

pasivně přihlížet. Není vám lhostejná budoucnost planety? Nejste v tom sami! 

Napříč celou Evropou se každoročně od 30. května do 5. června konají tisíce různých akcí: 

konference, výstavy, workshopy, semináře, filmová promítání, komunitní setkání, dny otevřených 

dveří a mnohé další aktivity. Rozmanitost pořádaných akcí je veliká, cíl jediný: dát najevo, že nám 

záleží na budoucnosti světa, v němž žijeme. Zapojte se také! 

Registrujte se na stránkách www.tydenudrzitelnosti.cz 

Pracujete s mládeží a chcete se do ETURu zapojit, ale nevíte jak? Nashromáždili jsme pro Vás řadu 

vynikajících pedagogických podkladů, které můžete buď přímo použít ve výuce, či se jimi jen 

inspirovat. 

 

Sezóna workcampů zahájena! 
Hlas se na workcampy v některé ze 70 zemí světa už dnes.  
V nabídce najdeš přes 1600 workcampů a další budou v 

příštích týdnech přibývat. 

VYBER SI SVŮJ WORKCAMP NYNÍ. 

 

Zúčastni se letní univerzity a diskutuj s mladými lidmi o budoucnosti Evropy! 
Podporuješ tolerantní a otevřenou společnost? Chceš objevovat Evropu a poznávat nové přátele? 
Staň se členem evropského fóra studentů AEGEE a zúčastni se Letní univerzity v jednom z evropských 
měst! Diskutuj s mladými lidmi z celé Evropy o budoucnosti kontinentu a evropské integraci Neváhej 
a vyraž do Španělska, Nizozemska, Estonska nebo třeba Gruzie! 

 
 

https://www.tydenudrzitelnosti.cz/
https://www.inexsda.cz/aktivity/workcampy
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Evropské fórum studentů AEGEE – Association des Etats Généraux des Etudiants de 
l’Europe organizuje každoročně Letní univerzity pro mladé Evropany na podporu mezikulturního 
porozumění. AEGEE je nezisková a nepolitická organizace, která sdružuje 200 univerzitních měst ve 
40 zemích Evropy. Asociace propaguje myšlenky sjednocené Evropy, přeshraniční spolupráce, 
komunikace, integrace mezi studenty a usiluje o tolerantní a otevřenou společnost. Letní univerzita je 
dvoutýdenní akce, která se koná ve většině členských měst. Účastní se jí vždy kolem 30 mladých lidí z 
různých zemí, kteří diskutují o budoucnosti Evropy.  
 
Jak se zúčastnit? Vyber si z nabídky Letních univerzit v seznamu zde.  
Zaregistruj se jako člen AEGEE Tvé lokální pobočky – v České republice je to Praha, Brno a 
Plzeň. Vyplň online přihlášku zde. 
  
Potřebovat budeš také motivační dopis na konkrétní vybranou Letní univerzitu. Detailní postup 
přihlašování najdeš zde. Přihlásit se můžeš do 15. dubna 2019, 13:00 CET.  
Poplatek za přihlašování je 2,50 eur. Samotná Letní univerzita stojí maximálně 14 eur na den, v 
poplatku je zahrnuto ubytování, jídlo a veškerý program včetně společenských akcí. 
Víc informací se dozvíš zde. 

 

Dobrovolnický program v Německu 
Organizace Internationaler Bauorden (Ludwigshafen, Německo) hledá mladé lidi ve věku 18-26 let z 

celé Evropy, kteří by se v létě 2019 chtěli zúčastnit osmitýdenního dobrovolnického programu v 

Něměcku. Během této doby by pracovali jako dobrovolníci v rámci mezinárodních workcampů ve 

čtyřech týmech mladých lidí a ve čtyřech různých hostitelských neziskových organizacích. Tento 

dobrovolnický program nabízíme už 12 let. Účast v programu je bezplatná; stravování, ubytování, 

cestovní náklady mezi jednotlivými workcampy v Německu a pojištění jsou hrazeny Bauordenem. 

Platíme také malé kapesné.  

 

Další informace zde: 

Work camp programme summer 2019Stáhnout 

Faltblatt ZMF Sommer 2019-ENStáhnout 

#iameurope 
 
Evropská unie hledá svou tvář! Jsi to ty? Zapoj se do soutěže 
„I am Europe“!   
Vyfoť portrét sebe nebo někoho blízkého a sdílej ho na 
Instagramu!  
Ukaž, že EU je každý z nás a vyhraj výlet do sídla Evropského 
parlamentu v Bruselu! 
Podívej se na tváře Evropy. Další můžeš vidět zde.  

Nezkusíš to taky? 💙 

https://www.aegee.org/projects/
https://www.aegee.org/projects/
https://www.projects.aegee.org/suct/su2019/index.php
https://www.projects.aegee.org/suct/su2019/su_list.php
https://www.projects.aegee.org/suct/su2019/?page_to=apply&login_required=1&su_id=
https://www.projects.aegee.org/suct/su2019/procedures.php
https://www.projects.aegee.org/suct/su2019/summer-universities.php
http://www.icmcb.cz/wp-content/uploads/2019/03/Work-camp-programme-summer-2019.pdf
http://www.icmcb.cz/wp-content/uploads/2019/03/Work-camp-programme-summer-2019.pdf
http://www.icmcb.cz/wp-content/uploads/2019/03/Faltblatt-ZMF-Sommer-2019-EN.pdf
http://www.icmcb.cz/wp-content/uploads/2019/03/Faltblatt-ZMF-Sommer-2019-EN.pdf
https://www.instagram.com/explore/tags/iameurope/
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Nová publikace „Kdo a co řídí české adolescenty?“ 

Představujeme publikaci „Kdo a co řídí české adolescenty?“ autorů Martina Dolejše, Vandy 

Zemanové a Lucie Vavrysové, která se zaměřuje na adolescenci, rizikové aktivity a další psychologické 

proměnné.  

Publikace „Kdo a co řídí české adolescenty?“ autorů Martina 

Dolejše, Vandy Zemanové a Lucie Vavrysové se zaměřuje na 

adolescenci, rizikové aktivity a další psychologické proměnné. 

Dobře poslouží odborníkům, kteří pracují jak v rezortu školství 

(např.: školská poradenská zařízení, pedagogicko-

psychologické poradny, střediska výchovné péče, dětské 

diagnostické ústavy), tak i v sociálním rezortu (rodinné 

poradny, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, krizová 

centra), ale i v rezortu zdravotnictví (kliničtí psychologové 

a psychiatři, kteří jsou specializovaní ve své odborné praxi 

na děti a dorost). 

Klíčovým pojmem textu je Locus of control (volně přeloženo 

místo či těžiště řízení), který označuje, do jaké míry jsou 

jednotlivci přesvědčeni o tom, že jsou schopni řídit a ovládat 

výsledky své činnosti. Autorem tohoto konceptu je Julian 

Rotter, který výsledky svého zjištění publikoval v roce 1966. 

Místo kontroly ovlivňuje vývoj člověka a záleží na tom, jaký 

postoj k problémům jedinec zaujme. Zatímco internalisté vycházejí ze sebe, z vlastních schopností, 

dovedností a možností, externalisté naproti tomu předpokládají, že se situace vyřeší sama nebo bude 

vyřešena zásahem někoho či něčeho jiného. 

Locus of control, resp. místo kontroly je jedním z psychologických konstruktů, který souvisí 

s psychickou odolností a zároveň má u adolescentů zmírňující účinek na stres. Pokud je dospívající 

přesvědčen o vlastním vlivu, je aktivnější ve vztahu k prostředí, jsou u něj rozvinuty adaptivní 

copingové strategie, dále je spokojenější, lépe zvládá zátěžové situace a daří se mu ve škole. Místo 

kontroly má tak potenciál být vhodným východiskem pro práci s cílovou skupinou dospívajících, 

neboť lze předpokládat možnost ovlivnění locus of control intervenčními postupy. 

Je nasnadě snaha, abychom adolescenty rozvíjeli v tom směru, aby věřili především sami sobě, svým 

schopnostem a aby se snažili svou prací a jednáním aktivně ovlivňovat svůj život a potažmo svět. 

Aby autoři prokázali statisticky významné účinky zkoumaného fenoménu, zrealizovali rozsáhlý 

výzkum, kterého se zúčastnilo více než 2 700 adolescentů z celé České republiky, mezi nimi i 

adolescenti z nízkoprahových klubů pro děti a mládež. S výsledky výzkumu se nyní čtenáři mohou 

seznámit v předložené knize, která má sloužit jako inspirace při vytváření efektivnějších preventivních 

a intervenčních programů pro dospívající. 

Zde si ji můžete zdarma stáhnout :  Kdo a co řídí české adolescenty? 

http://streetwork.cz/uploads/files/attachments/5c753182279c4_Dolejs%20a%20kol.%20online%20-%20Kdo%20a%20co%20%C5%99%C3%ADd%C3%AD%20%C4%8Desk%C3%A9%20adolescenty%20(00000003).pdf
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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
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
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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 
 

Třetí Archa bude mít téma „To se nám fakt povedlo“. 

Třeba se něco pozoruhodného povedlo i Vám…? 
Hlavní téma Archy č. 3/2019 zní „To se nám fakt povedlo“. Nejspíš k němu ani není moc co dodávat. 
Pokud se tedy zamyslíte a zjistíte, že i Váš spolek (ópéeska, zapsaný ústav…), ale též třeba „jen“ jeho 
organizační jednotka typu oddíl, družina, kmen apod. má Arše v tomto ohledu co nabídnout, zašlete 
prosím svůj příspěvek na e-mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to do uzávěrky 29. března. 
Text nemusí být kdovíjak dlouhý, k němu stačí přidat několik pěkných ilustračních fotek vhodných pro 
tisk (tedy „co největších“) a napsat, kdo je jejich autorem… Jakkoliv je daný námět značně 
„širokoúhlý“ a nabízí se k připomenutí konkrétních vydařených akcí z poslední doby, jimiž se mohou 
dětské spolky pochlubit,  téma lze event. pojmout i sebeironicky: To se nám fakt „povedlo“… 
 

Archa číslo 2/2019 je protkaná zdravým životním stylem 

Jak programy jednotlivých dětských formací 
přispívají ke zdravému životnímu stylu jejich 
svěřenců – o tom se dočtete ve druhém čísle 
zpravodaje Archa.  
Tentokrát tu svůj pohled prezentují třeba Klub 
Pathfinder, Asociace TOM, Pionýr, Sdružení 
přátel Jaroslava Foglara, Prázdninová škola 
Lipnice, Hnutí Brontosaurus, Kolpingovo dílo ČR 
nebo Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. 
Nevšedním textem v aktuální Arše je rozhovor s 
Magdalenou Thorovou, ředitelkou české 
neziskové organizace NAUTIS, zaměřené na 

poskytování služeb lidem s autismem a jejich blízkým (Pomoc moldavským "dětem úplňku"). 
Ovšem přinejmenším stejnou míru pozornosti si rovnou připravte i pro přemýšlivé věty ředitelky 
Domova Sedlec SPMP Ivany Ambrosové v rubrice Anketní otázka. Ve stejné rubrice si nejspíš 
„pochutnáte“ i na odpovědi Šárky Robinson Pomahačové, degustátorky čokolády. A je toho mnohem 
více... 
Zde si novou Archu můžete přečíst  
 

ČRDM vyhlašuje 4. ročník programu Mladých delegátů do OSN 
Autor: ČRDM  
Chcete se stát zástupcem mladých lidí z ČR 
na jednání OSN? 

 
Chcete ovlivnit jednání na celosvětové úrovni? Jste 
aktivní osobou v občanské společnosti? Je vám 
mezi 18–25 lety? 

mailto:archa@crdm.cz
http://www.adam.cz/clanek-2019030075-archa-c-2-2019-se-snazi-zaujmout-zdravym-zivotnim-stylem.html
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Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy hledají na základě World Programme of Action for Youth (A/RES/50/81) zájemce 
pro účast ve čtvrtém ročníku Programu Mladých delegátů do OSN/ UN Youth Delegates 
Programme. 

 
Cílem Programu Mladých delegátů do OSN je reprezentace české 
mládeže na půdě OSN, zastupování zájmů české mládeže na globální 

úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN 
a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží. 
Požadujeme 

 Věk 18 až 25 let (včetně) 
 Ochotu se časově přizpůsobit potřebám programu 
 Výbornou znalost anglického jazyka (další cizí jazyky výhodou) 
 Zájem o diplomacii a orientaci v mezinárodním prostředí 
 Týmového hráče, který dobře zvládá stresové situace 
 Zájem o otázky a témata spojená s mladými lidmi 
 Zájem šířit nabyté zkušenosti a znalosti mezi mladými lidmi po návratu do ČR 
 Zkušenost s prací v oblasti mládeže (NNO pracující s dětmi a mládeží, nezávislé iniciativy 

mládeže, školní kluby, studentské spolky apod.) 
 Ochotu dobrovolně se zapojit do společenských a politických procesů po dobu přibližně 

jednoho roku 
Nabízíme 

 Příležitost zastupovat zájmy mladých lidí z České republiky na mezivládních jednáních OSN 
 Organizační a finanční zajištění dvou výjezdů – na podzimní zasedání Valného shromáždění 

OSN (několikatýdenní pobyt v New Yorku v říjnu 2019) a v období prvního čtvrt roku 2020 
po koordinaci s MZV, MŠMT a ČRDM na jeden další relevantní formát 

 Možnou účast na přípravném setkání evropských Mladých delegátů pořádaném Evropským 
fórem mládeže v Bruselu 

 Spolupráce se Stálou misí ČR při OSN a účast na vybraných jednáních 
 Spolupráce s dalšími Mladými delegáty z celého světa v otázkách práv a participace mládeže, 

lidských práv, Cílů udržitelného rozvoje a dalších 
 Potenciální možnost zapojení se do dalších jednání 

Jak se stát Mladým delegátem do OSN? 
Zašlete následující dokumenty nejpozději do 14. 4. 2019 na emailovou adresu vaclav.kriz@crdm.cz: 

 Životopis 
 Agenda a zdůvodnění jejího výběru na 1–3 normostrany: 

Uveďte a zdůvodněte, jakým dílčím tématem blízkým vaší osobní preferenci byste se chtěli 
zabývat po dobu trvání vašeho mandátu v českém veřejném prostoru. Stručně v bodech 
navrhněte, jaké téma byste chtěli řešit, jakým způsobem, v jakém časovém harmonogramu 
a ve spolupráci s kým – co je cílem na konci mandátu a celé aktivity. 

 Esej v agnlickém jazyce na 3–5 normostran na téma: 
“Where do you see opportunities for a constructive input of young people to the 
Czech/International efforts to achieve the Sustainable Development Goals of the Agenda 
2030?” 

mailto:vaclav.kriz@crdm.cz
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Výběrové řízení je dvoukolové. V případě postupu do druhého kola budete pozváni na osobní 
pohovor, o kterém vás budeme informovat. Pohovory proběhnou v období od 29. 4. do 3. 5. 2019. 
Více informací o Programu najdete na webu ČRDM a na Facebooku… 
 

Další informace 

Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, 

základních uměleckých školách a konzervatořích 

Č. j.: MSMT-2939/2018-3 
  
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech 
základních školách, středních školách, základních uměleckých školách 
a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním 

pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude 
ukončeno v úterý 30. června 2020. 
  
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.  
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 
3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020. 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020. 
  
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 
  

Termín   
jarních 
prázdnin 

Okres   nebo obvod hl. města Prahy                                                       

3.   2. - 9. 2. 
2020      

Mladá   Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov,   
Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník                   

10.   2. - 16. 
2. 2020    

Benešov,   Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov,   
Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov               

17.   2. - 23. 
2. 2020    

Praha 1   až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo,   
Domažlice, Tachov, Louny, Karviná                                                       

24.   2. - 1. 3. 
2020     

Praha 6   až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, 
  Děčín, Přerov, Frýdek-Místek                                                           

2.   3. - 8. 3. 
2020      

Kroměříž,   Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, 
Rakovník,   Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín   

9.   3. - 15. 3. 
2020     

Česká   Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava,   Pelhřimov, 
Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek,   Náchod, Bruntál          

http://crdm.cz/projekty/program-mladych-delegatu-cr-do-osn/
http://www.facebook.com/ProgramMladychDelegatuOSN
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Poznámky k tabulce: 
Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1,  Praha 2,  Praha 3,  Praha 4,  Praha 5,  Praha 11, Praha 12, 
Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, 
Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, 
Praha-Zbraslav, Praha-Zličín. 
Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6,  Praha 7,  Praha 8,  Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, 
Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, 
Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, 
Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, 
Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, 
Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-
Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř. 
  
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním 
svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech 
a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. 
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. 
  
Ing. Robert Plaga, Ph.D. v. r. 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
soubor ke stažení: Organizace školního roku 2019/2020 

 

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 
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.; 

http://www.msmt.cz/file/46145/
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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 

 

Vychází Foglarova ZÁHADA HLAVOLAMU 
Autor: Skautská nadace J. Foglara |  
Klub Rychlých šípů je zpět! První díl stínadelské trilogie 
- jedna z nejznámějších knih Jaroslava Foglara - 
s ilustracemi Jiřího Gruse právě vychází! 

 
V temných Stínadlech se cosi dalo do pohybu! Klub 
Rychlých šípů – Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra 
Hojer, Červenáček a Rychlonožka – u toho nesmí 
chybět! Když chlapci poznají příběh zámečnického učně 

Jana Tleskače, podniknou nebezpečnou výpravu na nepřátelské území, kde je ukryt kovový hlavolam 
ježek v kleci. Rychlé šípy to však nebudou mít jednoduché. Stínadlům totiž vládne drsná parta 
Vontů... 
Koncem března 2019 vydává Albatros Záhadu hlavolamu s nádhernými ilustracemi 
Jiřího Gruse. Jedná se o první díl stínadelské trilogie, která konečně opět postupně 
spatří světlo světa. 
Následovat bude i audio kniha, kterou namluvil David Matásek. 
Ukázku z knihy najdete na stránkách vydavatelství Albatros: 
www.albatrosmedia.cz/tituly/46940017/zahada-hlavolamu 
skautskanadace.cz 

https://www.borovice.cz/bazar/ 

Zde naleznete inzeráty s nabídkou prodeje tábornického 
materiálu – teepee, stany, plachty… 

http://www.kraj-jihocesky.cz/
https://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm
mailto:lachoutova@kraj-jihocesky.cz
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/46940017/zahada-hlavolamu/
https://skautskanadace.cz/
https://www.borovice.cz/bazar/
http://www.adam.cz/img/201903281145_ZAHADA-HLAVOLAMU-Foglar-Grus-obal.jpg
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Knížka proti nudě 

Cena: 259,- Kč 

 
Taky se vám zdá, že půlku času s dětmi trávíte na cestě 

někam a půlku čekáním, až to nastane? Člověk se řítí k 

dětskému lékaři, aby stihl dobu objednání, a pak tři čtvrtě 

hodiny sedí, než na něj přijde řada. A to je ta pravá chvíle, 

aby děti začaly kňourat a zlobit. Tak nějak uvažuje autorka 

Knížky proti nudě, která pro rodiče vymyslela hry použitelné 

téměř v každé všední situaci, při návštěvě restaurace, 

obchodu či kadeřníka, při jízdě v autě, vlaku či letadle, při 

stání ve frontě, čekání v  ... 

 

 

 

VÍCE INFORMACÍ  

  

 

https://www.mravenec.cz/shop/212032-knizka-proti-nude?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/115372-lyze-barevny?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/115372-lyze-barevny?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/212032-knizka-proti-nude?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
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Etapové a celotáborové hry  >  HISTORICKÉ 
Dědictví 
Jan Coufal, Karel Telecký a kolektiv 
Cena: 90,- Kč  

 
Velmi zámožný a bezdětný majitel továrny na hračky Leopold 
Pumprla hledá pro své bohatství dědice a následovníka. Tento 
podivín a lidumil z městečka Chlumec dává šanci pěti sirotkům z 
místního chudobince. K tomu, aby se stali pravoplatnými dědici 
celého Puprlova „království,“ lze však využít mnoha způsobů... 
Příběh z idylického prostředí prvorepublikového městečka navíc 
naruby obrátí vražda továrníkova doktora. Kdo je vrahem, souvisí 
vražda s obrovským dědictvím, komu továrník nejvíce věří, jak si 
u něho získat vliv a kdo bude nakonec dědit?? 

 
 

VÍCE INFORMACÍ  
  

 
Edice Hrníček her  >  Sbírky her 

 
Sbírka her:  
Dětské hry babiček a dědečků 
Eliška Švehláková 
Cena: 90,- Kč  

 
Zapomenuté hry pro všechny věkové kategorie, pro jednotlivce, 
dvojice, družiny, pro různé prostředí, do klubovny, na hřiště, na tábor. 

 
 

VÍCE INFORMACÍ  
  

 

 
 

https://www.mravenec.cz/shop/historicke?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/121191-dedictvi?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/121191-dedictvi?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/sbirky-her?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/122064-detske-hry-babicek-a-dedecku?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/122064-detske-hry-babicek-a-dedecku?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/745130-sada-kovovych-medaili-_sjezd-na-lyzich_?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/745130-sada-kovovych-medaili-_sjezd-na-lyzich_?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/122064-detske-hry-babicek-a-dedecku?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
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Medaile  >  Dřevěné pamětní medaile 
Medaile dřevěná pamětní  
s vlastním motivem - 5 cm 
Cena: 27,- Kč  

 
Dřevěná medaile o průměru 50mm 
Přírodní medaile vaší akce 
Technologie - laserové gravírování, nebo NOVĚ potisk. 

 
 

VÍCE INFORMACÍ  
  

 
Edice Tábor  >  Program 

 
Tábor Indiánů 
Cena: 90,- Kč  

 
Rády a návody pro ty, kdo si chtějí na táboře hrát na Indiány ... 
Indiánská mluva, Indiánské písmo, Indiánské oblečení, Týpí, Totemy a 
jiné výrobky z přírodních materiálů, Indiánská strava. 
 
 

 
 

VÍCE INFORMACÍ  
  

 

 
 

 

Další literatura 
Šifry pro děti 
"Odhalíš, co je v šifře ukryto?" 
Radek Pelánek 
Cena: 169,- Kč  

 
Více než 100 rozmanitých šifer čeká na odvážlivce, který se 
pokusí prolomit jejich tajný kód! S trochou trpělivosti by se to 
však mělo podařit nakonec každému. Šifry jsou uspořádány a 
označeny podle obtížnosti a k luštění nejsou potřeba žádné 
zvláštní znalosti a pomůcky. Vše potřebné naleznete přímo v 
knize. Pokuste se šifrám přijít na kloub sami, s kamarády nebo 
třeba s rodiči. V závěru knihy jsou uvedeny jak nápovědy, 

 
 

VÍCE INFORMACÍ  
  

https://www.mravenec.cz/shop/drevene-pametni-medaile?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/745211-medaile-drevena-pametni-s-vlastnim-motivem-5-cm?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/745211-medaile-drevena-pametni-s-vlastnim-motivem-5-cm?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/745211-medaile-drevena-pametni-s-vlastnim-motivem-5-cm?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/program?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/132011-tabor-indianu?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/745130-sada-kovovych-medaili-_sjezd-na-lyzich_?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/745130-sada-kovovych-medaili-_sjezd-na-lyzich_?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/132011-tabor-indianu?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/dalsi-literatura?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/234215-sifry-pro-deti?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/234215-sifry-pro-deti?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/234215-sifry-pro-deti?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
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Další literatura 

 
Správnou stopou  
(Vladimír Rogl) 
Cena: 100,- Kč (původní cena 150,- Kč) 
Kniha Vladimíra Rogla poprvé spatřila světlo světa v 
roce 1969. Publikace však není nikterak zastaralá. 
Cestovatelské, turistické a topografické rady jsou 
stále platné. Věříme, že mladým tomíkům přinese 
poučení i zábavu, stejně jako tomu bylo u mnoha 
předešlých generací. ... 

 
 
VÍCE INFORMACÍ  

  

 
 

 

Slevy, doprodej  >  AKCE z nakladatelství PORTÁL 

 
Vyučovací styly učitelů 
Cena: 100,- Kč (původní cena 229,- Kč) 

 
Lze nějak roztřídit přístupy učitelů k vyučování a rozhodnout, 
zda je některý lepší? Autoři vymezují tři základní typy přístupu 
učitelů k vyučování. Manažerský přístup chápe učitele jako 
manažera učení a získávání znalostí, dovedností, vědomostí a 
kompetencí. Facilitační přístup mají učitelé, kteří se zaměřují na 
rozvoj a péči o jedinečné schopnosti a osobnostní rysy každého 
žáka, podporují jeho autenticitu. Přístup „svobodného“ 
vzdělávání pohlíží na učitele jako na osvoboditele ducha. Autoři 
knihy vysvětlují silné a slabé stránky každého z přístupů a 
ilustrují jednotlivé přístupy řadou příkladů. Jejich cílem je 
umožnit učiteli kriticky ... 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

https://www.mravenec.cz/shop/dalsi-literatura?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/233036-spravnou-stopou-(vladimir-rogl)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/233036-spravnou-stopou-(vladimir-rogl)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/233036-spravnou-stopou-(vladimir-rogl)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/233036-spravnou-stopou-(vladimir-rogl)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/233036-spravnou-stopou-(vladimir-rogl)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/812044-netradicni-sportovni-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/919002-vyucovaci-styly-ucitelu?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/919002-vyucovaci-styly-ucitelu?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
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Slevy, doprodej  >  AKCE z nakladatelství PORTÁL 

 
Styly a strategie učení  
ve výuce cizích jazyků 
Cena: 100,- Kč (původní cena 329,- Kč) 

 
Téma publikace souvisí s tématem humanizace vzdělávání a s 
hledáním efektivnějších přístupů ve výuce cizích jazyků, které by 
respektovaly individualitu studenta a rozvíjely jeho autonomii. 
Teoretické vysvětlení charakteristických projevů jednotlivých 
stylů i strategií a jejich dopadů je doplněno doporučeními pro 
výuku. Příklady z každodenního života ilustrují probírané jevy a 
slouží k lepšímu pochopení dané problematiky. ... 

 
 

VÍCE 
INFORMACÍ 

 
  

 

 

 

Slevy, doprodej  >  AKCE z nakladatelství PORTÁL 

 
Nápady pro tvořivé děti 
Cena: 120,- Kč (původní cena 207,- Kč) 

 
Náměty pro tvořivé děti pracují s dětskou hravostí a chutí 
vlastnoručně si vytvořit zajímavou a pěknou věc. Malované tričko, 
působivý rámeček na fotografie, korále jak pro princeznu, zdobené 
hodiny…, to všechno (a mnohem více) nabízí praktická knížka. Nápady 
vycházejí z českého prostředí, autorka pracuje s dostupnými materiály 
a všechny nápady s dětmi prakticky vyzkoušela. V knize lze najít tisk 
na textil, kašírování, práci se samotuhnoucí hmotou, jednoduché   ... 

 
 

VÍCE INFORMACÍ  
  

Slevy, doprodej  >  AKCE z nakladatelství PORTÁL 

 
Kolo pro děti i jejich rodiče 
Cena: 100,- Kč (původní cena 155,- Kč) 

 
Výuka jízdy, hry a cvičení na kolech, cykloturistické trasy, údržba a 
oprav. 
Kromě informací, jako je výběr vhodného kola, oblečení a přilby, rad 
ohledně základní údržby a zabezpečení kola třeba před krádeží, nabízí 
autor také hry, které pomohou děti zábavným způsobem naučit 
cyklistickým dovednostem. Užitečné jsou příklady cyklistických tras v 
Čechách i na Moravě. ... 

 
 

 

 

 

https://www.mravenec.cz/shop/812044-netradicni-sportovni-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/819020-styly-a-strategie-uceni-ve-vyuce-cizich-jazyku?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/819020-styly-a-strategie-uceni-ve-vyuce-cizich-jazyku?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/819020-styly-a-strategie-uceni-ve-vyuce-cizich-jazyku?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/819020-styly-a-strategie-uceni-ve-vyuce-cizich-jazyku?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/812044-netradicni-sportovni-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/816016-napady-pro-tvorive-deti?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/812047-50-karetnich-her-pro-bystre-hlavy?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/812047-50-karetnich-her-pro-bystre-hlavy?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/816016-napady-pro-tvorive-deti?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/812044-netradicni-sportovni-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
https://www.mravenec.cz/shop/819001-kolo-pro-deti-i-jejich-rodice?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201902posel
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Klapíkova inspirace 
Tvoření pro děti  

Zajíček z bambulek 
Budete potřebovat: 
karton, nůžky, silnější vlnu, 
filc (v barvě vlny a růžový), 
malé plstěné bambulky, 
černé a růžové korálky, 
silonový vlasec, tavnou 
pistoli, lepidlo 
 
 Připravte si pomůcku pro 
výrobu bambulek. Z kartonu 
vystřihněte dvě kolečka o průměru deset centimetrů. Ve středu pak vystřihněte díru o průměru tři a 
půl centimetru. Stejným způsobem si připravte ještě dvě menší kolečka o průměru osm centimetrů. I 
v nich vystřihněte díru o průměru tři a půl centimetru. 
 Šablony stejné velikosti položte na sebe a vystřihněte v nich několik milimetrů širokou výseč, díky 
které pak šablonu snadněji odstraníte z hotové bambule. 
 Pak už vlnou obmotávejte šablonu, dokud si nebudete jisti, že jste použili dostatečné množství příze, 
aby byla bambule hustá. 
 Namotanou vlnu podélně rozstřihněte a ve středu mezi oběma šablonami pevně svažte. Papír 
odstraňte, bambuli načechrejte a delší vyčnívající vlákna zastřihněte, aby byla souměrná. 
 Teď se pusťte do výroby oušek. Ta vystřihněte z přehnuté plsti v barvě vlny, kterou jste použili na 
výrobu těla zajíčka. Z růžové plsti pak vystřihněte o něco menší tvar, který bude tvořit střed zajícova 
ucha. 
 Obě části k sobě pomocí tavné pistole přilepte a vytvarujte ouška. Spojte také menší a větší bambuli. 
S tavnou pistolí pracujte opatrně, abyste se nespálili. 
 Pak přilepte plstěnou bambulku, která bude tvořit ocásek. A opatrně přidělejte i ouška a korálky, 
které budou představovat oči. 
 Teď už jen vytvořit čumáček s vousky. Asi sedm centimetrů dlouhý obdélník z kartonu několikrát 
obmotejte vlascem, stáhněte z papíru, konce odstřihněte, vzniklý svazek prostrčte růžovým korálkem 
a udělejte pevný uzlík. Nakonec korálek i s vousky opatrně přilepte. A velikonoční zajíček je hotový. 
Zdroj: https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/krok-za-krokem-vyrobte-si-netradicni-velikonocni-
dekoraci#part=2 

 

 

 

 

https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/krok-za-krokem-vyrobte-si-netradicni-velikonocni-dekoraci#part=2
https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/krok-za-krokem-vyrobte-si-netradicni-velikonocni-dekoraci#part=2
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Korálková vajíčka 

Vyfouklá vajíčka jsme natřeli temperou a hned obalili 
v misce s korálky. Tempery nesmí být moc, jinak 
bude i s tou blyštivou nádherou z vajíček stékat. 
TIP: lepší variantou je zaschlou temperu natřít 
lepidlem a pak teprve vejce obalit. To pak korálky 
drží jako beton, bez lepidla mají sklon se drolit. 
Zdroj: http://moje-mozkovna.blog.cz/1104/je-libo-
vejce 

 
 
 
 
 
 
 

Inspirace hry 

Hloupá kuchařka 
Děti sedí v řadě, jedno představuje "hloupou kuchařku" a říká: "Já jsem hloupá kuchařka/hloupý 
kuchař a dal/a jsem do polévky..." Na tomto místě řekne například: květiny, auta, barvy, zvířata... 
Jmenovat může cokoli, od čeho existuje několik druhů. Poté odejde tak daleko, aby si zbytek dětí 
mezi sebou mohl rozdělit jednotlivé druhy. To znamená, že pokud hloupá kuchařka dala do polévky 
například květiny, jedno dítě bude kopretina, druhé růže, třetí tulipán a podobně. Jakmile má každé 
dítě své pojmenovaní, vrátí se hloupá kuchařka a snaží se uhodnout, které druhy si mezi sebou děti 
podělily. Jmenuje druhy květin a pokud uhodne, dítě, kterému byl ten který druh přidělený, vyskočí a 
snaží se oběhnout kruh a dosednout zpátky na své místo, tak aby jej hloupá kuchařka nechytila. 
Pokud jej chytí, sedne si na jeho místo a vymění si role. Pokud ne, rozehrané kolo pokračuje dál. 
Kachna, kachna, husa! 
Děti sedí v kruhu. Jedno z nich chodí kolem kruhu, dotkne se každého sedícího dítěte na hlavě a 
pokaždé řekne: "Kachna." U jednoho dítěte pak řekne: "Husa." To musí vyskočit a oběhnout kruh, 
zároveň s ním běží i dítě, které jej označilo. Cílem je doběhnout první a obsadit místo "označeného" 
dítěte. To dítě, které v závodě prohraje, chodí zase kolem kruhu a pokračuje v označování: "kachna, 
kachna, kachna, husa..." 
Zdroj: http://www.forexample.cz/hry-s-detmi-pro-jarni-odpoledne/ 
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100 zábavných pohybových her 
Autor: Tisková zpráva  

Oddílové schůzky, vycházky s dětmi, letní 
tábory, oslavy v nejrůznějších 
společenstvích, volný čas o prázdninách… 
To vše jsou příležitosti, kde tyto 
jednoduché a zábavné hry můžete využít. 
Útlá knížka plná prima nápadů 
na pohybové hry, tak by se dala 
charakterizovat novinka z Portálu, kterou 
sepsala německá autorka Antje Suhr. 
Najdete v ní inspiraci, jak děti rozhýbat 
a zaujmout, a je jedno, jestli jste rodič, 
pedagog nebo vedoucí nějakého 

kolektivu. Příručka je zaměřena výhradně na hry pohybové, ven, na hřiště, na louku, do přírody, ale 
mnohé lze hrát i uvnitř, v klubovně, tělocvičně nebo ve větší místnosti. 
Každá hra má v knížce svou vlastní stránku, kde najdete popis hry, soupis pomůcek, někdy i další 
varianty pravidel a obměn hry. U některých her najdete i upozornění, jak se vyhnout problémům. 
Hry na honěnou, na chytanou, schovávačky, hry v kruhu, štafety, seznamovací hry, hry s míčky, 
obručemi i předměty denní potřeby, důkazy pružnosti těla... co je libo. 
Knihu uvítají nejen pedagogové a vedoucí dětských oddílů, ale i rodiče. 
Antje Suhr je sportovní trenérka. Má výcvik v psychomotorických technikách a v Montessori 
pedagogice. Má tři děti. 
Překlad: Bezděková, Alena (brož., 120 str., 199 Kč) Pro skupiny dětí od 3 do 10 let. 
Vydal Portál 2019, www.portal.cz 
 

 

Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.portal.cz/

