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Únor 2020 

Milí přátelé,  
připravili jsme pro Vás druhé letošní vydání elektronického Klapíkova zpravodaje. Ve zpravodaji Vám 
přinášíme novinky z RADAMBUKu, ICM Č.B., členských spolků RADAMBUKu, MŠMT, ČRDM a další 
informace, které by Vás mohly zaujmout. Přejeme příjemné čtení.  
 

Informace z RADAMBUKu, z kroniky akcí… 

Prodloužení členství v RADAMBUKu na rok 2020 

Členství v RADAMBUK trvá po dobu registrace. Členové se registrují vždy na 1 kalendářní 
rok.  Členství se prodlužuje zasláním vyplněného formuláře Prohlášení o prodloužení členství do 
28.2. na kalendářní rok a zaplacením členského příspěvku do 28.2.  
Faktury na úhradu členských příspěvků rozešleme statutárním zástupcům spolků na začátku roku 
2020 e-mailem  nebo můžete zaplatit v roce 2020 hotově do pokladny. 
Valné shromáždění RADAMBUK na jednání  10.10.2017   stanovilo výši členských příspěvků od 
1.1.2018 na 500 Kč za spolek na kalendářní rok.  
POZOR: Upozorňujeme, že s odesláním Prohlášení o prodloužení členství souvisí i platnost pojištění. 
Pokud neprodloužíte členství včas,  počítejte s tím, že Vám pojištění nebude platit od 1.1.2020, ale až 
od data, kdy Prohlášení o prodloužení členství zašlete do kanceláře RADAMBUK a ta sjedná pojištění. 
 
Spolky, které mají zájem o sjednání pojištění, které nám nabízí ČRDM s Pojišťovnou Generali   zašlou 
vyplněná a podepsaná "Prohlášení o prodloužení členství na rok 2020" poštou do kanceláře 
RADAMBUK nebo e-mailem  naskenované s podpisem statutárního zástupce. Spolu s prodloužením 
členství zašlete kopii úplného výpisu ze spolkového rejstříku, který je ke stažení na 
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma, v případě změny stanov  spolku, zašlete také kopii stanov 
či zápis o změně statutárního zástupce.    
 
Na základě prodloužení členství v RADAMBUKu Vám kancelář  prodlouží členství v ČRDM a spolek má 
tímto nárok na pojištění, sjednané ČRDM s Generali pojišťovnou zdarma. Pojištění hradí ČRDM 
z finančních prostředků vyhrazených z dotací MŠMT na pojištění. Ve formuláři Prodloužení členství 
označte, zda budete mít zájem o sjednání Pojištění na úraz a Pojištění odpovědnosti  rok 2020. Více 
informací o pojištění naleznete na https://www.radambuk.cz/pojisteni/ . 
https://www.radambuk.cz/prodlouzeni-clenstvi-v-radambuku-na-rok-2020/ 

 
ČRDM upozornění k pojištění v roce 2020 

POZOR: Vzhledem k tomu, že některé členské organizace dosud nemají všechny údaje ve veřejném 
(spolkovém) rejstříku uvedené do souladu s občanským zákoníkem a zákonem o 
veřejných rejstřících, rádi bychom požádali  o napravení. Jedná se zejména o 
zveřejnění povinných údajů, případně změnu názvu organizace a s tím související 
úpravu stanov. Podrobnější informace o tom, co má být zveřejněné najdete v Poradně 

ČRDM v kategorii Rejstřík spolků http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku. Trváme  na povinných 
zveřejňovaných údajích, stanovách a volbě statutára ve sbírce listin. 
  

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma,
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma,
https://www.radambuk.cz/pojisteni/
https://www.radambuk.cz/prodlouzeni-clenstvi-v-radambuku-na-rok-2020/
http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku
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UPOZORŇUJEME, že dle rozhodnutí Představenstva ČRDM od následujícího roku, tedy 
2020,  pojistíme pouze organizace, které mají vše pořádku. Organizace, které nemají v rejstříku 
zveřejněné povinné údaje, NEPOJISTÍME, dokud svou zákonnou povinnost nesplní.  
 
Pokud máte nějaké dotazy nebo nejasnosti týkající se zápisu ve spolkovém rejstříku, kontaktujte 
kancelar@radambuk.cz!!!!!!! 

Formuláře pro zápisy do spolkového rejstříku  
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma 
Souhlas majitele objektu s umístěním sídla Vaší organizace v objektu (dokládá se při zápisu spolku 
do spolkového rejstříku nebo při změně sídla spolku). 
Souhlas_s_umistenim_sidla_dle_NOZ 
Výpis z jednání nejvyššího orgánu Vašeho spolku, který volí statutární orgán, Kontrolní komisi.... 
Tento výpis také posíláte do sbírky listin Vašeho spolku ve spolkovém rejstříku a to i v případě, i když 
se statutární orgán nezměnil a zůstává po nových volbách ve stejném složení. Zkrátka vždy po 
volbách. (Ve stanovách máte stanovenou délku volebního období statutárního orgánu). 
Vypis_usneseni_spolku_-volba_statutarniho_organu 
Formuláře také naleznete ke stažení na webu: https://www.radambuk.cz/poradna-pravni-sluzby/ 
Kontakt Krajský soud České Budějovice pro zasílání dokumentů do sbírky listin spolkového rejstříku 
( účetní uzávěrky)  podatelna@ksoud.cbu.justice.cz – formát pdf. , nutno v textu uvést, že jde o 
dokumenty - název spolku k založení do sbírky listin. 
 

 

 

 

 

mailto:kancelar@radambuk.cz
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2019/12/Souhlas_s_umistenim_sidla_dle_NOZ.docx
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2019/12/Vypis_usneseni_spolku_-volba_statutarniho_organu-.docx
https://www.radambuk.cz/poradna-pravni-sluzby/
mailto:podatelna@ksoud.cbu.justice.cz
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Milí přátelé,  
rádi bychom pozvali organizace pracující s dětmi a mládeží na 20. ročník akce BAMBIFEST. Akce se 
bude konat v pátek a sobotu 29.-30.5.2020 v areálu u Sportovní haly v Českých Budějovicích. 
Připravme společně pro děti 2 dny plné zábavy, ponaučení a nových zážitků. Veškeré informace 
naleznete na webu http://budejovice.bambifest.cz/. 
CO JE BAMBIFEST? 

• BAMBIFEST je pokračováním úspěšné akce Bambiriáda, Bamboška. Jedná se o akci, 
zaměřenou na prezentaci činnosti dětských a mládežnických spolků a dalších organizací, 
které organizují volný čas dětí a mládeže a  prezentaci kulturních a uměleckých činností. 

• BAMBIFEST umožňuje dětem a mládeži vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu. Děti a 
mládež se pak mohou rozhodnout, jaká činnost je nejvíce zaujala a té se zkusit věnovat.  

• BAMBIFEST přináší zvýšení povědomí veřejnosti o nabízených aktivitách v blízkém okolí a 
zvýšení zájmu dětí a mládeže o jejich pravidelné navštěvování. 

• Vstup na akci je zdarma. 
 

BAMBIFEST v Českých Budějovicích má tyto části: 

• aktivní prezentace organizací  pracujících s dětmi a mládeží ve stáncích, 

• ukázky činnosti divadelních, tanečních a pěveckých, sportovních vystoupení dětí a mládeže 
na pódiu, 

• koncerty pro veřejnost, divadelní představení. 

• V pátek dopoledne se akce účastní školy, školky, školní družiny a odpoledne a v sobotu rodiče 
s dětmi.  

SPOLKŮM, ORGANIZACÍM PRACUJÍCÍM S DĚTMI A MLÁDEŽÍ NABÍZÍME: 

• prostor pro prezentaci své činnosti ve stánku, 

• možnost vystoupení na pódiu, 

• možnost moderovaných vstupů v průběhu akce, 

• šanci představit se široké veřejnosti. 

Prezentace ve stánku na BAMBIFESTu 2020 

Pokud máte zájem o prezentaci ve 
stánku, vyplňte přihlášku v příloze emailu 
a  zašlete na e-mail kancelar@radambuk.cz. 
Podmínkou pro prezentaci ve stánku je, aby 
byla aktivní - tedy nejlépe aby umožnila 
dětem, nebo účastníkům se zapojit do 
činnosti a byla pro děti zdarma. Tato činnost 
by měla co nejlépe odrážet náplň programu 
vaší organizace. Vaše prezentace pak bude z 
pohledu celé akce vnímána jako jedno ze 
stanovišť, které bude zařazeno do velké hry 
pro děti. Děti v Infobodu obdrží herní kartu, 
projdou jednotlivé organizace ve stáncích a 

plní úkoly, za které dostanou razítko do startovní karty. S vyplněnou startovní kartou se vrací do 
Infobodu, kde si vyberou drobnou odměnu. Karty postupují do losování o ceny na pódiu.  
http://budejovice.bambifest.cz/prezentujici-organizace-ve-stancich 

http://budejovice.bambifest.cz/
mailto:kancelar@radambuk.cz
http://budejovice.bambifest.cz/prezentujici-organizace-ve-stancich
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Pódiová vystoupení BAMMBIFEST 2020 
Vážení přátelé, 
přijměte naše nejupřímnější pozvání na tradiční akci pro děti a mládež s názvem BAMBIFEST. 
Jedná se o akci, zaměřenou na prezentaci činnosti dětských a mládežnických spolků a dalších 
organizací, které organizují volný čas dětí a mládeže a prezentaci kulturních a uměleckých 
činností. BAMBIFEST přináší zvýšení povědomí veřejnosti o nabízených aktivitách pro děti a 
mládež a zvýšení zájmu dětí a mládeže o jejich pravidelné navštěvování. Více informací 
na http://budejovice.bambifest.cz/ . 
V Českých Budějovicích akce proběhne ve dnech 29. - 30. 5. 2020 (pátek – sobota). 20. ročník 
akce se bude konat u Sportovní haly v Českých Budějovicích. Chtěli bychom opět oslovit a pozvat 
co nejvíce souborů tanečních, hudebních, recitačních, dramatických, sportovních aj., které svým 
vystoupením obohatí, zpestří a oživí program celé akce. Jako v předchozích letech bude opět 
zajištěno zastřešené stabilní podium (délka 8 m, hloubka 6 m, výška 80 cm a profesionální 
zvukařské vybavení. Nejde o perfektní umělecký výkon, ale o to představit se široké veřejnosti. 
Pro mnohé účinkující se většinou jedná o první vystoupení na pódiu před diváky. Dovolujeme si 
Vás požádat o vyplnění přihlášky s konkrétním popisem vystoupení  a zaslání nejpozději do 
10.4.2020 na e-mail kancelar@radambuk.cz. Věříme, že jste si datum poznamenali do kalendáře a 
těšíme se na setkání na BAMBIFESTU. http://budejovice.bambifest.cz/program-podiovych-
vystoupeni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://budejovice.bambifest.cz/?fbclid=IwAR1riS2pYbIt9y-Bl4E0L08CUBQLTo_bwVQVqXqwIjiZ5FRU2uQSpsIqQo0
mailto:kancelar@radambuk.cz
http://budejovice.bambifest.cz/program-podiovych-vystoupeni
http://budejovice.bambifest.cz/program-podiovych-vystoupeni
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Pošťácká pohádka na BAMBIFESTu 30.5.2020 -  
V sobotu 30.5.2020 se mohou děti i 
rodiče těšit od 13,00 hodin na 
BAMBIFESTu v Českých 
Budějovicích u Sportovní haly na Pošťáckou pohádku - 
Marešovy divadelní společnosti MAREDIV. Vstup na akci je 
zdarma!!! 
-  http://marediv.cz/divadelni-predstaveni/postacka-
pohadka/ - Hraná pohádka nejen pro děti z knihy 
Devatero pohádek od Karla Čapka. Přijďte se podívat na 
poštáka Kolbabu, který rok a den putoval po celých 
Čechách, aby doručil dopis řidiče Frantíka, který psal své 
milované Mařence, ale je takový popleta, že zapomněl na 

dopis nalepit známku a napsat adresu. Co myslíte, podaří se panu pošťákovi najít Mařenku a doručit jí 
dopis, na který tak dlouho čeká? A víte, že na poště v noci žijí poštovní skřítci, kteří napravují, co 
člověk přes den pokazil? Přijďte se sami přesvědčit. 

Výtvarná dílna na BAMBIFESTU - budějovánky Martina Hrabánka  
https://budejovanky.cz/ - pomozte nám vybarvit 
České Budějovice ve výtvarné dílně na akci 
BAMBIFEST. 
 

 
 
 
 

Sbírka brýlí v roce 2019 
RADAMBUK již 4. rokem pořádal veřejnou sbírku 
Brýle pro Afriku. V roce 2016 jsme v ČR sebrali 464 
kusů brýlí, v roce 2017 1593 brýlí a 280 pouzder na 
brýle, za rok 2018 se nám podařilo nasbírat 4323 brýlí 
a 1027 pouzder. Letošní sbírka brýlí pro lidi, kteří 
brýle opravdu potřebují a nemohou si je dovolit, se 
vydařila ještě lépe než minulý rok. K dalšímu 
zpracování se nám v roce 2019 sešlo 6572 brýlí a 
k tomu přes 1544 pouzder. Českobudějovický Lions 
Club zajistil, aby se brýle dostaly v pořádku do 
italského Turína. Tam je proškolení dobrovolníci třídí 
dle dioptrií, vyčistí a zabalí, brýle jsou pak rozděleny 

na jednotlivá distribuční místa v Asii a Africe Máme radost, že k nám téměř denně přiváží pošťáci 
balíčky s brýlemi, které k nám putují z celé republiky. V některých zásilkách nacházíme i milá psaníčka 
s příběhem brýlí nebo poděkování za to, že sbírku pořádáme. Touto cestou i my moc děkujeme Vám 
všem, kteří jste se spolu s námi do sbírky zapojili, a kterým nebylo líto dát pár korun za poštovné 
nebo jste nám brýle sami přinesli. Sbírka brýlí pro Afriku pokračuje i v roce 2020. Děkujeme! 
 

http://marediv.cz/divadelni-predstaveni/postacka-pohadka/
http://marediv.cz/divadelni-predstaveni/postacka-pohadka/
https://budejovanky.cz/
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Sledujte RADAMBUK  

 

 

https://www.radambuk.cz/ 

 

http://www.icmcb.cz/ 

 

https://www.jihocesketabory.cz/ 

 

http://budejovice.bambifest.cz/ 

 

https://jihocesky.mladezkraji.cz/subdom/jihocesky/ 

 

https://www.youtube.com/user/radambuk 

 

https://www.instagram.com/radambuk/ 

 

https://www.facebook.com/RADAMBUK/ 

https://www.facebook.com/radambuk.jiznicechy 

 https://www.facebook.com/radambukmajak/ 

 

 

 

 

https://www.radambuk.cz/
http://www.icmcb.cz/
https://www.jihocesketabory.cz/
http://budejovice.bambifest.cz/
https://jihocesky.mladezkraji.cz/subdom/jihocesky/
https://www.youtube.com/user/radambuk
https://www.instagram.com/radambuk/
https://www.facebook.com/RADAMBUK/
https://www.facebook.com/radambuk.jiznicechy
https://www.facebook.com/radambukmajak/
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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 %. 
 

Rejstřík skutečných majitelů – zápis je povinností spolků !! 
O veřejném rejstříku určitě  víte všichni, je povinnost tam ukládat 
všechny dokumenty NNO i účetní závěrky. 
Rádi bychom Vás opakovaně upozornili na povinnost zápisu Vaší 
organizace do rejstříku Evidence skutečných majitelů.  Tato evidence 
je v souladu s novelou zákona 304/2013Sb. účinná od 1.1.2018. 

Termín pro zápis je nejdéle do 31.12.2020. 
• Zápis lze podat pouze elektronicky na formuláři stanoveném Ministerstvem spravedlnosti na 

https://issm.justice.cz 
• Od poplatku jsou osvobozeny NNO 

 
Výpis z této neveřejné části rejstříku bude od 2021 nutností pro žádost a čerpání dotací, často je již 
vyžadován. Proto Vám doporučujeme zajistit výše uvedenou zákonnou povinnost bez většího 
odkladu, pokud již zápis nebyl proveden. 
Zároveň tento výpis musí být k dispozici na vyžádání při kontrolách účetnictví. 
Informaci jsme Vám již posílali v roce 2018 https://www.radambuk.cz/zapis-skutecneho-majitele-do-
evidence/.  

https://dobromat.cz/podporim/radambuk
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat
http://dobromat.cz/
https://issm.justice.cz/
https://www.radambuk.cz/zapis-skutecneho-majitele-do-evidence/
https://www.radambuk.cz/zapis-skutecneho-majitele-do-evidence/
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Informace na webu https://www.radambuk.cz/6-rocnik-medvediho-turnaje-ve-vybijene-
%ef%bb%bfo-putovni-pohar-radambuku-tabor-4-4-2020%ef%bb%bf/ 

https://www.radambuk.cz/6-rocnik-medvediho-turnaje-ve-vybijene-o-putovni-pohar-radambuku-tabor-4-4-2020/
https://www.radambuk.cz/6-rocnik-medvediho-turnaje-ve-vybijene-o-putovni-pohar-radambuku-tabor-4-4-2020/
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Sleva pro členské spolky RADAMBUKu v Jump aréně v Č.Budějovicích 

V Č. Budějovicích byla na Husově tř. naproti Výstavišti otevřena Jump aréna 
https://www.jumparenacb.cz/. Hřiště se skládá z více než 1100 m2 propojených trampolín, 

dobrodružství a atrakcí.  
Podařilo se nám vyjednat slevu na vstupné pro naše členské spolky ve 
výši 30%. Můžete využít v týdnu i pro Vaše letní tábory nebo víkendové 
akce. 
Pokud byste měli zájem arénu s dětmi navštívit se slevou, napište prosím 

e-mail na kancelar@radambuk.cz datum, čas a počet dětí a vedoucích. Do arény Vás pak se slevou 
objednáme. Pozor, návštěvníci musí mít neklouzavé pogumované ponožky!! 

 

 

 

 

 

Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 

25. – 26. 1. 2020 - kurz Instruktor, rádce, oddílu č.1 
O víkendu 25. – 26. 1. 2020 pořádal 
RADAMBUK-Rada dětí a mládeže 
Jihočeského kraje z.s. kurz pro 
instruktory a rádce oddílů. Kurz úspěšně 
absolvovalo 21 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 společně zahráli.  

 

 

 

 

https://www.jumparenacb.cz/
mailto:kancelar@radambuk.cz
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13. 1. 2020 – Seminář vedení účetnictví ve spolcích – účetní uzávěrka 
 
V pondělí 13. 1. 2020 připravil RADAMBUK pro 
vedoucí a účetní z členských organizací Seminář 
vedení účetnictví ve spolcích. Lektorka Markéta 
Fraitová z účetní firmy PRODIMO a účetní spolku 
Pionýr z.s. odpovídala na otázky účastníků 
semináře, které se týkaly zejména inventur, účetní 
uzávěrky a daňového přiznání. Semináře se 
zúčastnilo 6 vedoucích. 
  

 

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 z členských spolků RADAMBUKu 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 
Místo konání: Vltava 
Termíny: 14. – 17.5.2020 a  
11. 14.6.2020 (tyto termíny jsou na výběr) 
 
Cena kurzu:  členské spolky RADAMBUK  dle 
počtu přihlášených BP sport poskytne slevu  

ostatní účastníci   3 200 Kč 
(cena zahrnuje ubytování v kempu, účastnický poplatek a 
zapůjčení lodí, vest, pádel a sudů).   
 

Přihlášky na webu: 
Květnový termín: https://www.radambuk.cz/akce/14-17-5-2020-instruktor-vodni-turistiky/ 
Červnový termín: https://www.radambuk.cz/akce/11-14-6-2020-instruktor-vodni-turistiky/ 
 
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. 
 
 

https://www.kurz-instruktor.cz/kompletni-seznam-kurzu/
mailto:kancelar@radambuk.cz
https://www.radambuk.cz/akce/14-17-5-2020-instruktor-vodni-turistiky/
https://www.radambuk.cz/akce/11-14-6-2020-instruktor-vodni-turistiky/
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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. S licencí Instruktor 
vodní turistiky lze vyučovat po dovršení 18 let a využití ve věku 15 – 17 let se podléhá zvláštním 
pravidlům, která jsou vysvětlena v dalších informacích níže.  
Výuka vodní turistiky je speciálním oborem v tomto sportu, kde samostatná výkonnost jezdce není na 
prvním místě. Budoucí instruktor musí znát techniku vodního sportu, metodu výuky a didaktiku (to 
vše se naučí na kurzu). Kurz si klade za cíl naučit účastníky vyučovat kanoistiku, kajak, rafting. Z 
hlediska výkonnosti v jízdě na vodních plavidlech, musí být zdatný do té míry, aby byl schopen svým 
budoucím žákům ukázat určité manévry na klidnější vodě. Předvést je musí pomalu a v nízké 
rychlosti, tak aby je žáci z hlediska techniky co nejlépe pochopili. To znamená, že instruktor vodní 
turistiky nemusí být jezdcem, který zvládá velmi náročné vodní terény. 
Obsah kurzu 
Výstroj a výzbroj (typy lodí a pádel, údržba), historie a vývoj, disciplíny, bezpečnost, jihočeské řeky a 
orientace v kilometráži vodních toků. Praktická část- praktická výuka vodáckých disciplín probíhá na 
klidné vodě, na jezech a dalších vodních terénech. Pro náročné také na vodním kanále. 
Přihlášky Vyplněnou přihlášku zašlete do 1.5.2020 na e-mail kancelar@radambuk.cz. 
 
Kurz instruktor lyžování – instruktor lyžování, doškolovací kurz 
https://www.kurz-instruktor.cz/lyzovani/ 
Místo konání: Pec pod Sněžkou 
Termíny konání:   
17. – 22.3.2020, 22. – 27.3.2020  (tyto termíny jsou na výběr)  
Cena zahrnuje ubytování , stravování (snídaně, oběd, večeře), poplatek MÚ a organizační poplatek 
(cena bez ubytování a stravy činí 1950,- Kč).  
 
Termín a místo konání III.: 16. – 19.2.2020 na Kozích Pláních – Šumava 
Cena kurzu bez ubytování a stravy: 2080,- Kč 
Levné ubytování je případně možné objednat. 
 
Kurz instruktora snowboardingu 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-snowboardingu/ 
Aktuálně nabízíme dva kurzy Základní kurz instruktora snowboardingu a Doškolovací kurz instruktora 
snowboardingu. 
Místo konání: Pec pod Sněžkou 
Termíny konání:  22. – 27.3.2020 (tyto termíny jsou na výběr)  
Cena kurzu: 4770 ,- Kč 
Cena zahrnuje ubytování , stravování (snídaně, oběd, večeře), poplatek MÚ, studijní publikaci a DVD 
a organizační poplatek (cena bez ubytování a stravy činí 1940,- Kč). 
  
 
Kurz instruktor cykloturistiky – cyklistiky 
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-instruktora-cykloturistiky-a-cyklistiky/ 
Termín a místo konání: 14.- 17.5.2020 v  Lipně nad Vltavou 
Cena kurzu: 3420,- Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek, ubytování a stravu – polopenzi) 

mailto:kancelar@radambuk.cz
https://www.kurz-instruktor.cz/lyzovani/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-snowboardingu/
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-instruktora-cykloturistiky-a-cyklistiky/
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Kurz instruktor inline bruslení 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-inline-brusleni/ 
Termín a místo konání I.:   24. – 26.4.2020 v Praze 
Cena kurzu: 2500 Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek a studijní materiál) 
 
Nabídka kurzu instruktora skalního lezení 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-skalniho-lezeni/ 
Termín a místo konání I.: 23.-24.5. a 6. – 7.6.2020 v Bechyni. 

– jedná se o jeden kurz – 4 dny a školení je rozděleno do 2 víkendových učebních bloků. 

Cena kurzu: 3500 Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek a studijní materiál) 

Podmínkou účasti na Kurzu instruktora skalního lezení je úspěšné absolvování Kurzu pro instruktory 
lezení na umělých stěnáchnašeho střediska vzdělávání nebo po dohodě jiného kurzu. 
Termín roku 2020 zatím není vypsán. Budeme Vás informovat později.  

 
Kurz zdravotník zotavovacích akcí 2020 

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 24. – 26. 4. 2020 a 15. – 17. 5. 2020 
Pátek: 17 – 22 hodin 
Sobota: 8 – 22 hodin 
Neděle: 8 – 18 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, přestávka na večeři 1 hodina, k dispozici varná 
konvice). 
V případě zájmu je možné zdarma přespání v klubovně, karimatku a spací pytel vlastní.  
 V ceně kurzů je zahrnut případný 1 opravný zkouškový termín. 
Přihlášky na webu do 31.3.2020 nebo do vyčerpání kapacity kurzu:  
https://www.radambuk.cz/akce/24-26-4-2020-a-15-17-5-2020-zdravotnik-zotavovacich-akci/ 
 

https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-inline-brusleni/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-skalniho-lezeni/
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.radambuk.cz/akce/24-26-4-2020-a-15-17-5-2020-zdravotnik-zotavovacich-akci/
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Opakovací kurz zdravotník zotavovacích akcí 2020 

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 18.4.2020 - 8 – 20 hodin 
Místo konání: klubovna RADAMBUKu, 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). 

Přihlášky na webu do 8.4.2020 - https://www.radambuk.cz/akce/18-4-2020-opakovaci-kurz-
zdravotnik-zotavovacich-akci/ 
 

Kurz Instruktor, rádce oddílu 2020 

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: 25. – 26.1.2020 nebo 7. -8.3.2020 
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.  
Přihlášky odešlete elektronicky na webu  
Lednový kurz https://www.radambuk.cz/akce/25-26-1-2020-kurz-instruktor-radce-oddilu-c-1-2020/ 
Březnový kurz  https://www.radambuk.cz/akce/7-8-3-2020-kurz-instruktor-radce-oddilu-c-2-2020/ 
Počet míst v kurzu je omezený!!! 
 
 

https://www.radambuk.cz/akce/18-4-2020-opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci/
https://www.radambuk.cz/akce/18-4-2020-opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci/
https://www.radambuk.cz/akce/25-26-1-2020-kurz-instruktor-radce-oddilu-c-1-2020/
https://www.radambuk.cz/akce/7-8-3-2020-kurz-instruktor-radce-oddilu-c-2-2020/
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Kurz Vedoucí dětského kolektivu 2020 

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. 
Termíny na výběr: 22. – 23. 2. 2020 nebo 18. – 19. 4. 2020 
Sobota 8 – 20 hodin 
Neděle 8 – 18 hodin 
Místo: klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České 
Budějovice 
Věk účastníků: od 18 let. 
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.  
Přihlášky zašlete elektronicky na webu:  
Únorový termín: https://www.radambuk.cz/akce/22-23-2-2020-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu-c-1-
2020/ 
Dubnový termín: https://www.radambuk.cz/akce/18-19-4-2020-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu-c-
2-2020/ 
Počet míst v kurzu je omezený!!! 

 
Hlavní vedoucí dětského tábora  
Termín: 27. - 29. 3. 2020 
 
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-35765/2019-2. Účastníci obdrží osvědčení k výkonu funkce Hlavního 
vedoucího dětského tábora s neomezenou platností.  
Věk účastníků: od 18 let. 
 
Přihlášky zašlete elektronicky do 15.3.2020 na webu:  https://www.radambuk.cz/akce/27-29-3-
2020-hlavni-vedouci-detskeho-tabora/. Počet míst je omezený.  
 
 
 
 

https://www.radambuk.cz/akce/22-23-2-2020-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu-c-1-2020/
https://www.radambuk.cz/akce/22-23-2-2020-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu-c-1-2020/
https://www.radambuk.cz/akce/18-19-4-2020-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu-c-2-2020/
https://www.radambuk.cz/akce/18-19-4-2020-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu-c-2-2020/
https://www.radambuk.cz/akce/27-29-3-2020-hlavni-vedouci-detskeho-tabora/
https://www.radambuk.cz/akce/27-29-3-2020-hlavni-vedouci-detskeho-tabora/
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Školení vedoucích zaměstnanců spolků o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně. 
 

Kdy: pátek 20. 3. 2020 od 9,30 do 11,30 hodin 
Kde: RADAMBUK, Husova tř. 622/45, Č. Budějovice 
Školitel: Jan Carda, firma PYRO s.r.o. 
 
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.(Pozor-  vedoucí, kteří kurz již absolvovali (2016,2017), zkontrolujte 
platnost osvědčení !!!!!) 
 
Přihlášky na webu: https://www.radambuk.cz/akce/25521-2/ 
 
 

Vzdělávací kurzy Stavba mobilních lanových překážek 

 
Termín: 16. - 19. 4. 2020  
1. Kurz stavba nízkých mobilních lanových překážek (NLP)  16. – 17. 4. 2020 
čtvrtek 16. 4. 2020 v 16 hod. - pátek 17. 4. 2020 do 18 hod. 

 
2. Kurz stavba vysokých mobilních lanových překážek (VLP) 17. – 19. 4. 2020 
pátek 17. 4. 2020 v 18,30 hod. - neděle 19. 4. 2020 do 15 hod. 

Podmínkou po účast je absolvování semináře nízkých překážek (nebo osvědčení o jeho absolvování). 

 
3. Kombinovaný kurz – stavba nízkých a vysokých mobilních lanových překážek (NLP + VLP)   
 16. - 19.4 . 2020 
čtvrtek 16.4.2020 v 16 hod. - neděle 19.4.2020 do 15 hod. 

 
4. Kurz obnovení licence stavba nízkých mobilních lanových překážek (NLP) 17. 4. 2020 - pátek od 
13,00 hodin 

 
5. Kurz obnovení licence stavba vysokých mobilních lanových překážek (VLP) 
19. 4. 2020 - neděle od 9,00 hodin 
 
Místo konání: Středisko Vávrovka, Újezdec u K. Řečice čp. 28  
GPS: N49 11.30  E14 46.48   
Minimální počet účastníků: 8 / kurz 
 
 
 
 
 

https://www.radambuk.cz/akce/25521-2/
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Licence  

Kurz Stavba nízkých mobilních lanových překážek je akreditován 
MŠMT ČR č. akreditace 10889/2016-1-300, kurz Stavba vysokých 
mobilních lanových překážek není akreditován (MŠMT od roku 2015 
již tento typ semináře neakredituje). 
Platnost licence je VLP 3 roky a NLP 5 let ode dne vydání. Její 
obnovení je možné na půldenním opakovacím kurzu. 
Vystavovatelem licence je ORSUS s.r.o. 
 

Obnovení licence  
Půldenní přezkoušení (stavba a reinstalace překážky) pro držitele licence s končící platností. Termín 
přezkoušení NLP -pátek 17.4.2020 od 13 hodin 
Termín přezkoušení VLP – neděle 19.4.2020 od 9 hodin 
Přihlášky na webu https://www.radambuk.cz/?druh_akce=vzdelavaci-akce 
 
23.4.2020 – Kurz Řešení mimořádných událostí na akcích s dětmi 
a mládeží 
Kurz je určen pro pracovníky s dětmi a mládeží, hlavní vedoucí dětských táborů, 
vedoucí dětských kolektivů….členských spolků RADAMBUKu 
Místo konání: Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04 České 
Budějovice 3, budova B - multimediální učebna č. 313 – bez možnosti parkování 
v areálu, vstup zadní výjezdovou bránou. 
Termín: čtvrtek 23.4.2020 od 16,00 do 18,00 hodin 
Lektoři: zaměstnanci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Policie ČR 
Program kurzu: 

p.č.  Téma 

1. 16:00 – 16:15 hodin Ohlášení mimořádné události (OPIS) 

2. 16:15 – 17:00 hodin Psychologická podpora a informování médií při zvládání tragické 
události (Tomáš Adámek/Vendula Matějů) 

3. 17:00 – 17:15 hodin Příprava na evakuaci, další opatření ochrany obyvatelstva (Kamila 
Mráčková) 

4. 17:15 – 18:00 hodin Činnost PČR – pátrací akce (příslušník PČR) 

 
Přihlášky na webu: https://www.radambuk.cz/akce/23-4-20120-reseni-mimoradnych-udalosti-na-
akcich-s-detmi-a-mladezi/. Počet míst je omezený!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.radambuk.cz/?druh_akce=vzdelavaci-akce
https://www.radambuk.cz/akce/23-4-20120-reseni-mimoradnych-udalosti-na-akcich-s-detmi-a-mladezi/
https://www.radambuk.cz/akce/23-4-20120-reseni-mimoradnych-udalosti-na-akcich-s-detmi-a-mladezi/
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 

Evropská karta mládež (European Youth Card) je mezinárodní identifikační 

průkaz pro mladé. Nejedná se o slevovou kartu pouze pro studenty; v České republice ji 

mohou získat všichni lidé ve věku 5 – 30 let. Momentálně je v ČR více než 50 000 držitelů 

těchto karet a mohou využívat přes 1 000 slev a výhod. 

Kartu si můžete vyzvednout v našem ICM ČB. 
Základní informace o EYCA 
V Evropě je Evropská karta mládeže nejrozšířenější 
slevovou kartou pro mladé, má více než 5 milionů 
držitelů, kteří mohou čerpat 60 000 slev ve 39 
evropských zemích. Karta je široce využitelná pro 
aktivity v různých oblastech života, jako je 
cestování, kultura, doprava, ubytování, stravování, 
nakupování, sport, služby či vzdělávání.  
 
Více informací o kartě EYCA a mezinárodní databázi 

slev naleznete na evropských stránkách karet EYCA – www.eyca.org. 
Kartu je také možné využít jako průkaz totožnosti pro děti mladší 15 let (a mít tak například 50% slevu 
na dopravu po celé ČR). Evropská karta mládeže EYCA je mezinárodní identifikační průkaz pro mladé. 
Je určen všem lidem ve věku 5-30 let, kteří si rádi dopřejí oblíbené a nové zážitky za nižší cenu nebo s 
jinými výhodami. Posláním EYCA karet ale není pouze umožňovat mladým lidem méně platit, díky 
kontaktu mezi držitelem karty a členskou organizací EYCA (u nás Česká rada dětí a mládeže) mladí 
lidé získávají užitečné informace a jsou povzbuzováni k využívání příležitostí a účasti na různých 
projektech. EYCA si zakládá na tom, že ať už si držitel koupí kartu v kterémkoli státě, má právo na 
slevy v ostatních státech Evropy. 

Co budete potřebovat 

• vaši fotografii o velikosti 3 × 2,2 cm (o něco menší než běžné 
průkazové foto) 

• 100 Kč (15 – 30 let) / 50 Kč (5 – 14 let) 

• doklad totožnosti (občanský nebo řidičský průkaz, pas, rodný list) 

• pokud jste student, aktuální potvrzení o studiu 
Karta je široce využitelná pro aktivity v různých oblastech života, jako je cestování, kultura, doprava, 
ubytování, stravování, nakupování, sport, služby nebo vzdělávání. 
Další podrobnosti o kartě a slevách v Čechách najdeš na českém webu https://www.eyca.cz/ 
 Podrobnosti o slevách v zahraničí, v Evropě najdeš na webu https://www.eyca.org/discounts 
Připravili jsme pro tebe mobilní aplikaci, ve které si můžeš přehledně zobrazit všechny aktuální slevy. 
Aplikaci najdeš v Google play nebo Apple Storu pod názvem Youth Card. 
Mobilní aplikace Ti zobrazí elektronickou variantu karty a přehledně nabídne všechny slevy.  
Po instalaci je potřeba se do aplikace přihlásit, vytvořit si účet. K tomu budeš kromě čísla karty 
potřebovat i specifické číslo, označované jako EYCA number. Toto číslo nalezneš ve svém 
uživatelském účtu. Pro přihlášení použij přístupové údaje, které jsi obdržel emailem při zakoupení 
karty. 
Přehledný návod, jak se přihlásit do mobilní aplikace nalezneš ZDE. 

https://www.eyca.cz/o-karte-eyca
http://www.eyca.org/
https://www.eyca.cz/
https://www.eyca.org/discounts
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.eycaapp.eyca
https://www.eyca.cz/uploads/source/DO%20MOBILU.pdf
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ZÍSKEJ PRO SVOU ŠKOLU OCENĚNÍ JAN AMOS COMENIUS PRIZE! 

 
Jan Amos Comenius Prize je ocenění pro střední školy, které 
nabízejí svým žákům kvalitní a inspirativní výuku o Evropské 
unii a motivují je, aby se zapojili do demokratického 
procesu, který utváří budoucnost Unie. 
Jak se přihlásit? 
Vyplň online formulář zde. 
Nahraj video o tom, jak se žáci ve Tvé škole učí o Evropské 
unii a jaké výukové metody jsou při tom využívány. Video 

může být v kterémkoli oficiálním jazyce EU a musí mít délku maximálně 6 minut. 
Každá škola může podat pouze jednu přihlášku. Aktivita vztahující se k Evropské unii, musí být 
zahájena ve školním roce 2018/2019 nebo 2019/2020 před uzávěrkou přihlášek. 
Deadline je 6. února 2020, 17:00. 
Co můžeš vyhrát? 
Z každého členského státu EU bude vybrána jedna škola, která získá odměnu ve výši 8000 eur. Další 
informace o soutěži se dozvíš zde nebo na e-mailu eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu. 

 
Tipy pro volný čas 

ICM ČB zpracovává a rozesílá každý čtvrtek elektronický 
zpravodaj Tipy pro volný čas v Jihočeském kraji. Pokud se 
chcete stát odběrateli, kontaktujte nás na e-mailu 
icmcb@radambuk.cz. Vaší adresu přidáme do distribučního 
seznamu.  
http://www.icmcb.cz/tipy-pro-volny-cas-2-tyden-6-1-12-1-
2020/ 

 

ICM ČB prodejní místo vstupenek na kulturní akce  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/janamos2019
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_en
mailto:eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu
mailto:icmcb@radambuk.cz
http://www.icmcb.cz/tipy-pro-volny-cas-2-tyden-6-1-12-1-2020/
http://www.icmcb.cz/tipy-pro-volny-cas-2-tyden-6-1-12-1-2020/
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EVROPSKÝ 

ZPRAVODAJ 

Europe Direct České Budějovice 

 

POZVÁNKY NA AKCE 

 
 

 

Projektový den #EPveŠkole 

 

Projektový den pro žáky středních škol 

Jihočeského kraje na Pedagogické fakultě JČU.  

 

6. 2. 2020 v 8:30 

ČÍST VÍCE  

 

EU VE VAŠEM REGIONU 

 

Analytici: Lednový brexit ekonomicky nezasáhne, rizikem konec 
roku 

 

Od samotného formálního vystoupení Velké Británie z EU na konci ledna nelze čekat 

žádné výrazné dopady na vývoj trhů ani na samotnou ekonomiku ČR. Rizikem nicméně 

nadále zůstává konec letošního roku. Více zde. 

 

 

http://click.em43dat.eu/g-o/01A3F034-6338-5AB5-95A3-B27CD6266AF5/2077BBEF-F6B4-A29F-76A8-0823D0DEC34C/55DCA66E-D805-C386-25DE-A1367421D723
http://click.em43dat.eu/g-o/01A3F034-6338-5AB5-95A3-B27CD6266AF5/2077BBEF-F6B4-A29F-76A8-0823D0DEC34C/7BC79774-DD2B-D803-A81A-AD2478EE5869
http://click.em43dat.eu/g-o/01A3F034-6338-5AB5-95A3-B27CD6266AF5/2077BBEF-F6B4-A29F-76A8-0823D0DEC34C/62BDBA4F-9AD8-49D9-DB3C-C8E5E1F18B15
http://click.em43dat.eu/g-o/01A3F034-6338-5AB5-95A3-B27CD6266AF5/2077BBEF-F6B4-A29F-76A8-0823D0DEC34C/5A53722B-0CD6-0E3E-84F6-769A187986D9
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Hledáme stážistu!!! 

 

Jsi studentem vysoké školy a sháníš praxi? 

Chceš získat nové zkušenosti s 

fungováním Evropské unie? Neváhej a 

přihlaš se na stáž k nám do Europe Direct 

České Budějovice 

 

ČÍST 
VÍCE  

 

Informační středisko 

Europe Direct České Budějovice 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků a Středisko služeb školám 

Nemanická 7  

370 10 České Budějovice  

Otevírací doba: 

po - čt   8:00 - 11:00   12:00 - 15:00 

pá         8:00 - 11:00   12:00 - 14:00 

           so - ne                 zavřeno  

 

 
 
 
 
 
 
 

Informace z členských spolků RADAMBUKu 

 

Akreditované kurzy MŠMT 
Nově Vám nabízíme pět kurzů akreditovaných MŠMT. 
Můžete se přihlásit do nabízených termínů, nebo si 
objednat celý kurz pro sebe. Termíny kurzů právě 
připravujeme a najdete je na tomto místě. 

Objednávejte na tel. čísle +420 604 626 894, nebo prostřednictvým e-
mailu info@muzeumsemenec.cz 
https://www.muzeumsemenec.cz/akreditovane-kurzy-msmt 

http://click.em43dat.eu/g-o/01A3F034-6338-5AB5-95A3-B27CD6266AF5/2077BBEF-F6B4-A29F-76A8-0823D0DEC34C/F558ADC8-1F88-D417-0560-F10E4651D21A
http://click.em43dat.eu/g-o/01A3F034-6338-5AB5-95A3-B27CD6266AF5/2077BBEF-F6B4-A29F-76A8-0823D0DEC34C/F02D0081-DD23-88CA-F2C3-42F6045F41C2
http://click.em43dat.eu/g-o/01A3F034-6338-5AB5-95A3-B27CD6266AF5/2077BBEF-F6B4-A29F-76A8-0823D0DEC34C/F02D0081-DD23-88CA-F2C3-42F6045F41C2
mailto:info@muzeumsemenec.cz
https://www.muzeumsemenec.cz/akreditovane-kurzy-msmt
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Informace z ČRDM 

 

 

 

 

Tipy na fajn dětské pořady na ČT Déčku 
Seriál o lese a jeho obyvatelích S Hubertem do lesa 

https://decko.ceskatelevize.cz/s-hubertem-do-lesa 

Ilustrovaný seriál o našich významných osobnostech 

Hvězdičky 

https://decko.ceskatelevize.cz/hvezdicky 

Skvělý seriál o osobnostech spojených se skautingem 

Skautská pošta  

https://decko.ceskatelevize.cz/skautska-posta 

 

Zprávičky, které pravidelně informují o činnosti v 

dětských organizacích 

https://decko.ceskatelevize.cz/zpravicky 

 

 

Mladí a plní nápadů? Štrasburk Vás volá  

Od 29. do 30. května 2020 se tisíce mladých lidí z celé 

Evropy sjedou do Štrasburku na Evropské setkání 

mládeže EYE2020 a český tým u toho nebude chybět. 

Akce zaštítěná Evropským parlamentem nabídne diskuse 

a debaty na aktuální témata, workshopy, kulturní 

program, a především poznávání lidí a kultur z celé 

Evropy. 

Do zhruba třicetičlenného českého týmu má otevřené 

dveře každý, komu je od osmnácti do třiceti let a chce se 

aktivně zapojit do programu a reprezentace české 

kultury.  

Chcete-li se o účast na této mimořádné akci ucházet, 

vyplňte online přihlášku do 10. 2. 2020. Ubytování a 

strava jsou hrazeny plně. Účastníci budou přispívat na 

dopravu v předpokládané výši 500 Kč.  

Účast českého týmu na akci zajišťuje Česká rada dětí a 

mládeže. 

Více 

 

https://decko.ceskatelevize.cz/s-hubertem-do-lesa
https://decko.ceskatelevize.cz/hvezdicky
https://decko.ceskatelevize.cz/skautska-posta
https://decko.ceskatelevize.cz/zpravicky
http://zahranici.crdm.cz/aktualni-nabidky/aktualni-nabidky-v-zahranici/mladi-a-plni-napadu-strasburk-vola-v-roce-2020/
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Zvažte změnu účetního programu: Skeleton ESO – 

účetní a oddílová agenda je řešení na míru dětským 

organizacím 

Skeleton ESO je tvořen na míru pro neziskové 

organizace, které potřebují evidovat informace o 

členech, vyúčtovávat dotace a granty i proplácet 

cestovní náhrady. Program je dostupný přes webové 

rozhraní odkudkoliv a můžete v něm vést jednoduché i 

podvojné účetnictví, evidovat majetek, administrovat 

členské příspěvky a další. Skeleton ESO pro Vás vyvíjí 

ČRDM, na kterou je možné směřovat i dotazy a 

připomínky.   

 

Pro seznámení s programem jsme pro Vás připravili tato 

videa:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1-

n9MPOnbQjMgxRb7o-UpCjrgYzPCMrf 

 

Vyzkoušet si můžete i demo verzi zdarma 

Zadejte při přihlášení na https://eso.skeleton.cz jméno 

“demo” a heslo “demo1”. Demo obsahuje souběžně 

ukázku jednoduchého a také podvojného účetnictví. 

 

Kolik stojí využití ESO? 

Roční poplatek vyjde na 860 Kč pro malé jednotky s 

počtem účetních položek menším než 1500, pro větší 

jednotky je 1200 Kč za rok. Počet uživatelů není omezen 

– práva může mít hospodář, externí účetní, vedoucí 

střediska a zástupce, pokladník, revizní komise atd. 

Ceník 

  

Kde sehnat další informace? 

Máte-li jakékoliv dotazy k programu, napište Tomášovi 

Hurtovi na tomas.hurt@crdm.cz. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1-n9MPOnbQjMgxRb7o-UpCjrgYzPCMrf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1-n9MPOnbQjMgxRb7o-UpCjrgYzPCMrf
https://eso.skeleton.cz/Welcome.aspx
https://eso.skeleton.cz/Public/Pricelist.aspx
mailto:tomas.hurt@crdm.cz
http://www.msmt.cz/mladez/poskytovani-investicnich-dotaci-v-oblasti-mladeze-v-roce-4
http://www.msmt.cz/mladez/poskytovani-investicnich-dotaci-v-oblasti-mladeze-v-roce-4
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Jaká témata chystá ARCHA v roce 2020 

Autor: -črdm 

Časopis Archa vychází v České radě dětí a mládeže již od jejích začátků, první číslo vyšlo v únoru 1999. 
Letos je to již 22. ročník. Jaká témata nás v tomto roce čekají? 

 
č. 1 – Doma v klubovně 
uzávěrka 17. 1., tiskem vyjde 21. 2. 2020 
Klubovny. Základny. Místa, kde se „přes rok“ scházíme, která nám přirostla k srdci, něco pro nás 
znamenají a také už leccos pamatují. Jejich představení v časopise Archa. 
č. 2 – To se zvládne 
uzávěrka 21. 2., tiskem vyjde 27. 3. 2020 
Poruchy chování, učení, pozornosti atd. – zvládáme je v oddíle, skupině, družině...? Jak? Co s tím, 
když jsou děti přetíženy koníčky a na oddílovou činnost už nezbývá…? Zkušenosti, rady, názory. 
č. 3 – Krokobraní, cyklobraní, pádlobraní 
uzávěrka 27. 3., tiskem vyjde 5. 5. 2020 
Jaký typ, druh sportovní činnosti hýbe naší organizací, co se u nás ujalo, co naopak neosvědčilo. 
Pořádáte turnaje, pochody, závody, víceboje? Máte oblíbené cíle výprav? 
č. 4 – Jak nevyhořet 
uzávěrka 8. 5., tiskem vyjde 12. 6. 2020 
Vedoucí je jako skála, která se nemůže nikdy ani zachvět. Nebo ano? Jak se udržet fit – i pro ty druhé? 
Siločáry skupinové podpory. Kurzy a (nejen) letní školy... 
č. 5 – Ohlédnutí za létem 
uzávěrka 11. 9., tiskem vyjde 16. 10. 2020 
Létu a prázdninám obvykle vládnou tábory. Ale nejen ty. Mladí lidé se často vydávají někam pomáhat 
jako dobrovolníci. Zažili jste skvělý workcamp? Značkujete turistické trasy? Kosíte louky, opravujete 
hrad? Nebo vaše organizace pořádala zahraniční výměnu? 
č. 6 – Hodnotový azimut 
uzávěrka 30. 10., tiskem vyjde 11. 12. 2020 
K čemu a jak vedeme své svěřence, jaké hodnoty se jim snažíme předat. 72 hodin. Cena Přístav. 
ARCHA publikuje zejména texty a fotografie, týkající se organizací dětí a mladých lidí (a jejich oddílů, 
družin, skupin, klubů, kmenů…) i neorganizované mládeže... Najdete v ní rady, recepty, postřehy 
a zkušenosti, rozhovory, příběhy i výzkumy. 
Máte-li i Vy tištěnému zpravodaji ARCHA co nabídnout, zašlete, prosím, svůj příspěvek na e-
mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to vždy nejpozději do uzávěrky příslušného tématu. 
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Jarní prázdniny 2020 
Autor: ČRDM 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020. 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne v roce 2020 ve všech regionech ČR jsou podle sídla školy 
stanoveny takto: 
Termíny jarních prázdnin pro okresy nebo obvody 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 

 
Přehled všech prázdnin a volných dní ve školním roce 2019–2020: najdete ZDE 
Přehled prázdnin a volných dní na další školní rok 2019–2020: najdete ZDE 

 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. V pátek 10. dubna 2020 mají volno 
i dospělí, tedy rodiče, babičky a dědečkové, protože 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. Děti tedy mají volno od čtvrtka do pondělka, celých 5 dní! 
Kromě toho nás čekají letos na jaře ještě dva další prodloužené víkendy, a to v květnu: 
pátek 1. 5. - neděle 3. 5. 2020 a pátek 8. 5. - neděle 10. 5. 2020 

 
Na Slovensku jsou termíny jarních prázdnin 2020 stanoveny takto: 
15. - 23. februára 
Bratislavský, Nitrianský, Trnavský kraj 
22. februára - 1. marca 
Banskobystrický, Trenčianský, Žilinský kraj 
29. februára - 8. marca 
Prešovský, Košický kraj 

 
Přehled všech prázdnin a volných dní ve školním roce 2019–2020 v ČR najdete ZDE 

http://www.adam.cz/clanek-2018100083-prazdniny-a-organizace-skolniho-roku-2019-2020.html
http://www.adam.cz/clanek-2019060077-prazdniny-a-organizace-skolniho-roku-2020-2021.html
http://www.adam.cz/clanek-2018100083-prazdniny-a-organizace-skolniho-roku-2019-2020.html
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Prázdniny a organizace školního roku 2020/2021 

Autor: MŠMT  
Plánujete hodně dopředu? Pak se Vám 
jistě bude hodit přehled volných dní, 
svátků a prázdnin na školní rok 
2020/2021. 

 
Následující přehled platí na základních 
školách, středních školách, základních 
uměleckých školách a konzervatořích 
Období školního vyučování ve školním 
roce 2020/2021 začne ve všech základních 
školách, středních školách, základních 

uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí 
ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 
ve středu 30. června 2021. 
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. 
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021. 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021. 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Termíny jarních 
prázdnin pro okresy nebo obvody hl. města Prahy: 
1. 2. - 7. 2. 2021 
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár 
nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál 
8. 2. - 14. 2. 2021 
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, 
Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník 
15. 2. - 21. 2. 2021 
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, 
Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov 
22. 2. – 28. 2. 2021 
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, 
Tachov, Louny, Karviná 
1. 3. - 7. 3. 2021 
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, 
Frýdek-Místek 
8. 3. - 14. 3. 2021 
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, 
Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021 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). 
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Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021. 
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021. 

 
Zdroj: Č.j.: MSMT- 4849/2019-2 z 20. února 2019 

 

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví 
Autor Aleš Sedláček 

http://www.psp.cz/sqw/historie
.sqw?o=8&T=530 
Dlouhodobě s Česká rada dětí a 
mládeže upozorňujeme na to, že 
podmínka plného očkování pro 
účast dětí na zotavovací akci je 
diskriminační. Nepřispívá k vyšší 
proočkovanosti. Je to věc, která 
komplikuje život vedoucím i 
učitelům, jelikož stejné 
podmínky platí i pro školy v 
přírodě. 
Ministerstvo zdravotnictví na 
výboru, prostřednictvím 
náměstka Romana Prymuly a 
ministra Adama Vojtěcha 

sdělilo, že jsou ochotni podpořit pozměňovací návrh, kde by očkovací povinnost nebyla podmínkou 
pro účast na škole v přírodě. U zotavovacích akcí s tím, ale nesouhlasí a požadují zachování 
současného stavu. 
Rozdíl vysvětlují tím, že děti, které jsou ve třídě, jsou díky úzkému trvalému kontaktu odolnější k 
nákaze. U zotavovacích akcí je to ale problém, protože se, údajně „sjedou děti z celého okresu“ na 
jedno místo a tam už je riziko značné. Že je to na většině našich táborů jinak? Že stejně tak existují 
velké školy v přírodě, kde se spojují různé třídy nebo se sejdou i děti z více škol v jednom rekreačním 
objektu? To byly argumenty, které při jednání nezabíraly. 
Právě takovéto pozměňovací návrhy byly předloženy dva. 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=530 
První předkládá skupina poslanců pod vedením Petr Tresnak z Pirátů, druhý pak předkládá Jan 
Farský ze STAN. 
Poslanci výboru se většinově v následné diskusi i hlasování ostře a emotivně vyhranili proti oběma 
návrhům. Zaznívala slova jako migrace, tuberkulóza, očkování - jako základ českého zdravotnictví. V 
této atmosféře je pak těžké vysvětlit, že návrhy, se kterými ČRDM souhlasí, nemají za cíl a nikterak 
nesouvisí se systémem očkování a že se pouze snaží odstranit diskriminaci dětí. Stejně tak, že nám 
pořád chybí seriózní argumentace pro zdravotní důvody současných opatření. Jinak to totiž vypadá 
jen jako donucovací prostředek na rodiče, do kterého jsou vtažené děti, učitelé a vedoucí. Navíc, 
prostředek, který dlouhodobě nefunguje. Dle sdělení poslanců, totiž, proočkovanost populace klesá. 

 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=530
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=530
https://www.facebook.com/crdm.cz/?__tn__=KH-R&eid=ARBbjyTOhpyN0gzHyvMELzJK6Se61VKngbRBDgONGgaPhRZh0uccHX0cQB2cDBhUu0lUenCVgmyR3eZU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD26XNINIrtacGnBb6Nq8fepklX1NdWQyRZ3iUbxk_3QgMg1dlGNOfClc0eoPp6iKvYc7H4SvhmK_T08uVpYc-wd3IE5LUo3VA7HJrJevQ2QXK7QbAcs3ipUkOWi4kWq9-hUuntRGxPMzEUUPYEZJ-ouTN62XVh2HtBJV9cVUK_c66nELlpPkoLVNCCD0GLjIyIjYMcy5wlpQql
https://www.facebook.com/crdm.cz/?__tn__=KH-R&eid=ARBbjyTOhpyN0gzHyvMELzJK6Se61VKngbRBDgONGgaPhRZh0uccHX0cQB2cDBhUu0lUenCVgmyR3eZU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD26XNINIrtacGnBb6Nq8fepklX1NdWQyRZ3iUbxk_3QgMg1dlGNOfClc0eoPp6iKvYc7H4SvhmK_T08uVpYc-wd3IE5LUo3VA7HJrJevQ2QXK7QbAcs3ipUkOWi4kWq9-hUuntRGxPMzEUUPYEZJ-ouTN62XVh2HtBJV9cVUK_c66nELlpPkoLVNCCD0GLjIyIjYMcy5wlpQql
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=530&fbclid=IwAR31jMVhAhYqd0y9B4v2rnZNyVjnDZV9RHGckBrjGBMEhvdbYsJ-ZnojthY
https://www.facebook.com/petr.tresnak?__tn__=KH-R&eid=ARC9seJEQXO7rOFuFKwXb8O5iup7F27IUBak8Ch4PfhMlWyDRDXkjWGCMBw4ZiVoRB1RWaUBCPYRacIm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD26XNINIrtacGnBb6Nq8fepklX1NdWQyRZ3iUbxk_3QgMg1dlGNOfClc0eoPp6iKvYc7H4SvhmK_T08uVpYc-wd3IE5LUo3VA7HJrJevQ2QXK7QbAcs3ipUkOWi4kWq9-hUuntRGxPMzEUUPYEZJ-ouTN62XVh2HtBJV9cVUK_c66nELlpPkoLVNCCD0GLjIyIjYMcy5wlpQql
https://www.facebook.com/farskyjansemily/?__tn__=KH-R&eid=ARD_EyTQ6T1-1s7YdguEljAATxDIuAiZX-v6ZoOAADnONLoiVsQnRlMBpfYv07Po6DUz8aOyz8_mITGA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD26XNINIrtacGnBb6Nq8fepklX1NdWQyRZ3iUbxk_3QgMg1dlGNOfClc0eoPp6iKvYc7H4SvhmK_T08uVpYc-wd3IE5LUo3VA7HJrJevQ2QXK7QbAcs3ipUkOWi4kWq9-hUuntRGxPMzEUUPYEZJ-ouTN62XVh2HtBJV9cVUK_c66nELlpPkoLVNCCD0GLjIyIjYMcy5wlpQql
https://www.facebook.com/farskyjansemily/?__tn__=KH-R&eid=ARD_EyTQ6T1-1s7YdguEljAATxDIuAiZX-v6ZoOAADnONLoiVsQnRlMBpfYv07Po6DUz8aOyz8_mITGA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD26XNINIrtacGnBb6Nq8fepklX1NdWQyRZ3iUbxk_3QgMg1dlGNOfClc0eoPp6iKvYc7H4SvhmK_T08uVpYc-wd3IE5LUo3VA7HJrJevQ2QXK7QbAcs3ipUkOWi4kWq9-hUuntRGxPMzEUUPYEZJ-ouTN62XVh2HtBJV9cVUK_c66nELlpPkoLVNCCD0GLjIyIjYMcy5wlpQql
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Jak dopadla schůzka s ministrem školství? 

Podrobně o ní informuje předseda České rady 
dětí a mládeže Aleš Sedláček: 
V pátek 18. ledna jsme měli schůzku 
na Ministerstvu školství, mládeže a 
tělovýchovy nad několika tématy, která společně 
dlouhodobě řešíme. Schůzka to byla na nejvyšší 
úrovni, bylo to věcné, příjemné a díky všem, že si 
našli čas se sejít u jednoho stolu. Na straně 
MŠMT ministr Robert Plaga, náměstek Karel 
Kovář a státní tajemník Jindřich Fryč. Za spolky 
předseda ČRDM Aleš Sedláček, starosta Junáka – 
českého skauta Josef Výprachtický, 

předseda Asociace turistických oddílů mládeže Tomáš Novotný a předseda Pionýra Martin 
Bělohlávek. Důležité při vyjednávání se státem bylo vždy zapojení klíčových hráčů, tedy šéfů aktivních 
členských organizací. Je tomu tak dodnes. 
Úvodem našeho jednání jsme přinesli pár příběhů o tom, jak by i malá finanční částka mohla v našich 
organizacích být prospěšná. O spolcích, které mají obrovský převis zájemců, ale nemají na provoz a 
opravy kluboven. O tom, jak se snaží zachovat dostupnost aktivity pro všechny zájemce, bez ohledu 
na finanční možnosti rodičů. Vzhledem k tomu, že naprostá většina činností je v našich organizacích 
zajišťována dobrovolníky, peníze, které žádáme, směřují na jejich podporu v oblasti zajištění jejich 
vzdělávání a péče o jejich rozvoj a nevyhoření. A také do zajištění základen, pro činnost nutných. 
Ubytování za tržní ceny je pro naši činnost nereálné, proto většinově využíváme chalupy, které si 
půjčujeme navzájem, stejně tak jako tábořiště, klubovny apod. Zajímavá byla i zkušenost se 
zaměstnavateli. Máme totiž čím dál častější zpětnou vazbu, že zkušenost z dětské či mládežnické 
organizace je hodnocena lépe než prestižní škola. Schopnost pracovat v týmu není u absolventů 
sebelepší školy samozřejmostí. 
 
1. Navýšení financí do oblasti mládeže v roce 2020 a ve výhledu do dalších let 
V Poslanecké sněmovně byl při schvalování rozpočtu předložen skupinou poslanců pozměňovací 
návrh (PN) na navýšení investic v oblasti mládeže v rozpočtu MŠMT o 20 mil. Kč na rok 2020. Tento 
návrh nebyl přijat a překvapilo nás, že i někteří z poslanců, kteří ho podávali, ho pak nepodpořili. Když 
jsme se některých ptali proč, tak nám sdělili, že MŠMT to zajistí ze svých peněz, a tudíž PN není 
potřeba. Mládež samozřejmě podporují a navýšení je na místě. Opakovala se situace podobná té z 
minulého roku. S ministrem Robertem Plagou jsme měli možnost věc probrat. I přesto, že v současné 
době MŠMT žádné volné peníze nemá, se bude snažit – v případě, že se nějaké nespotřebované 
prostředky z minulého roku objeví – kapitolu mládeže posílit. Zde jsme doporučili speciální výzvu na 
neinvestiční infrastrukturu typu drobných oprav, dovybavení základen, vybavení pro činnost apod. 
 
2. Nové rozdělení agend souvisejících s mládeží 
S náměstkyní Pavlou Katzovou (finance) a náměstkem Karlem Kovářem (vzdělávání, mládež, sport) 
jsme pak řešili způsob a harmonogram přípravy nových investičních programů. V nové organizační 
struktuře MŠMT je odbor pro mládež umenšen a některé agendy jsou předány na odbory jiné – 
Investiční programy jsou jednou z těchto agend. Jak jsme si vysvětlili, příprava bude probíhat v těsné 

http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.skaut.cz/
http://www.skaut.cz/
http://www.a-tom.cz/
http://www.pionyr.cz/
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spolupráci věcného odboru a odboru, který bude dotaci vyhlašovat a administrovat. Role ČRDM by 
měla zůstat tak jako v minulosti, tedy podobná jakémusi „zrcadlu z terénu“. Měli bychom 
shromažďovat potřeby a hledat důvody v argumentaci, proč právě tyto potřeby by měly být hrazeny z 
příslušné výzvy. Zástupci ČRDM byli doposud v hodnotící komisi bez práva hlasovacího. Jejich úloha 
byla hlavně ta, aby „terénu“ mohli potvrdit či vyvrátit (kdyby se tak stalo) spravedlivost procesu 
výběru. 
 
3. Dům na Senovážném náměstí 24 a jeho rekonstrukce a budoucí využití 
Dům na Senovážném náměstí 24 má pohnutu historii. V jeho útrobách sídlí některé naše organizace, 
včetně ČRDM. Byl to dům, který před revolucí vlastnil Socialistický svaz mládeže (SSM). Spadl tedy do 
Fondu dětí a mládeže (FDML), který měl při likvidaci zajistit, aby byl svazácký majetek využíván 
nástupnickými organizacemi. Spolky, které se v domě po revoluci usídlily, založily speciální sdružení s 
názvem Přístav (pozor, nezaměňovat s cenou ČRDM Přístav). Přístav zpracoval projekt využití domu a 
ucházel se o převod z FDML. Poslanci nakonec zvolili konzervativnější postup a dům zákonem o 
likvidaci FDM, převedli do správy MŠMT – s tím, že musí být využíván ve prospěch dětí a mládeže. 
MŠMT se pak dlouhá léta soudilo s Prahou 1. Spor nakonec vyhrálo. Bohužel spory a faktické změny 
vlastnictví blokovaly dlouho plánovanou a nutnou rekonstrukci. Nyní jsme ve fázi, kdy hledáme 
technické řešení, jak dům zrekonstruovat a kdo z jakých peněz rekonstrukci zaplatí. MŠMT po 
prostudování celé historie a právním výkladu zákona o státním majetku a zákona o likvidaci FDM, 
uznalo odpovědnost za rekonstrukci a pracuje na její projektové přípravě. Zároveň deklaruje, že 
zachová i nadále výhodné podmínky, za kterých organizace v domě historicky sídlí. 
 
4. Vysvětlení podnětů ČRDM k materiálu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+ 
Státní tajemník Jindřich Fryč, mj. bývalý ředitel odboru pro mládež, je velkým hybatelem přípravy 
vzdělávací strategie 2030. Její hlavní směry vzdělávací politiky (tedy jakousi „kostru“) jsme v rámci 
ČRDM připomínkovali. 
Jsme rádi, že se tam objevuje pojem neformálního vzdělávání a hovoří se tam o propojování se 
vzděláváním formálním, nicméně příklady, které jsou tam pro názornost uvedeny, nám přijdou 
nevhodné. Připomínky jsme poslali zpracovatelům a s odborem pro mládež budeme spolupracovat 
na jejich rozvedení a promítnutí do další verze dokumentu. Jindřich Fryč vyslovil názor, že koncepce 
vůči mládeži, což je dokument, který v minulosti MŠMT zpracovávalo a vyhodnocovalo a na jeho 
základě také vyhlašovalo dotační programy, by bylo lepší integrovat právě do zmíněné strategie 
vzdělávací politiky. V následné teoretické úvaze jsme probírali harmonogram příprav i přednosti či 
rizika tohoto postupu. Ministr Robert Plaga se taktéž kloní k navrženému řešení. 
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Winter Challenge: Přihlaste se a zažijte něco 

nového! AKTUALIZOVÁNO! 
Pozor! Změna! Na letošní zimní expedice Winter 

Challenge je ještě možné se přihlásit, přípravné 

informační setkání k oběma kurzům proběhne v 

posunutém termínu,  v sobotu 25. ledna 2020! 

Pro rok 2020 je ještě možné se přihlásit: 

15.–21. února 2020 – 16-21 let  

22.–28. února 2020 – 16-21 let  

Pokud je pro Vás účastnický poplatek moc vysoký, tak 

můžete zažádat o stipendium.  

http://www.adam.cz/clanek-2020010049-winter-

challenge-prihlas-se-a-zazij-neco-noveho-

aktualizovano.html 
 

 

 

Nominace na Cenu Gratias Tibi 2020 je 

spuštěna 
Zaujal Vás v nedávné době příběh mladých lidí, kteří 

aktivně pomáhají měnit svět k lepšímu? Nebo jste to 

přímo Vy? Nominujte takové příběhy na Cenu Gratias Tibi 

2020. 

Nominovat můžete aktivní mladé lidi od věku základní 

školy až do 30 let, kteří se rozhodli měnit své okolí k 

lepšímu, pomáhat, okrašlovat, uklízet, vyvíjet, zlepšovat. 

Může se jednat o skupiny nebo o jednotlivce. Nominovat 

lze přes jednoduchý on-line formulář. Uzávěrka nominací 

je 29. února 2020. Cenou pro vítěze je zahraniční studijní 

cesta. Vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním večeru v 

pražském kině Lucerna dne 20. května 2020. 

Více 
 

 

 

 

 

http://www.adam.cz/clanek-2020010049-winter-challenge-prihlas-se-a-zazij-neco-noveho-aktualizovano.html
http://www.adam.cz/clanek-2020010049-winter-challenge-prihlas-se-a-zazij-neco-noveho-aktualizovano.html
http://www.adam.cz/clanek-2020010049-winter-challenge-prihlas-se-a-zazij-neco-noveho-aktualizovano.html
http://www.adam.cz/clanek-2020010049-winter-challenge-prihlas-se-a-zazij-neco-noveho-aktualizovano.html
http://www.adam.cz/clanek-2020010049-winter-challenge-prihlas-se-a-zazij-neco-noveho-aktualizovano.html
http://www.gratiastibi.cz/
http://www.gratiastibi.cz/
http://www.gratiastibi.cz/
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Proč dětem nezakazovat oddíl a kroužek? Ani za špatné vysvědčení 
Autor: Michal Mižu Janík  
Zákaz oddílových schůzek, výpravy či kroužku. I po 
takových trestech sahají rodiče v případě, že jejich 
děti přinesou na vysvědčení nepěkné známky. 

 
Tyto tresty se však mohou obrátit proti rodičům 
i dětem. 
 
Oddíl je pomocník 
Pomocník ve výchově a rozvoji dítěte, to jsou role, 

které dobrý dětský oddíl plní. Zamezit působení oddílu tak znamená zbavit se silného pomocníka. 
Namísto toho může být řešením pohovořit si s dítětem, případně s vedoucím o tom, jak se dítě 
chová, společně hledat příčiny nezdaru ve škole. S pomocí vedoucího dítě motivovat k většímu 
nasazení ve škole. 
 
Oddíl chrání před negativními jevy 
Kouření, alkohol, vandalismus a další nebezpečí v případě dětí frustrovaných špatným vysvědčením 
narůstají na intenzitě. Volnočasové kroužky pomáhají volný čas dětí smysluplně zaplnit tak, že tato 
rizika vytěsňují z náplně jejich činnosti. 
Oddíly navíc působí výchovnými systémy, osobnostmi vedoucích a kolektivem. 
To jsou další důvody pro jejich využití a spolupráci v případě špatného prospěchu dítěte. 
 
Dobré příklady táhnou 
Osobnosti, které silně ovlivňují hodnotový žebříček dětí, jsou často vedoucí a starší členové kolektivu. 
V některých životních etapách je děti uznávají dokonce více než rodiče. 
Oddílové výchovné systémy bývají založeny na uznání vzdělání, poctivé práce a toho, že pro úspěch je 
nutno vynaložit úsilí. Působením vedoucích tak lze odhalit příčiny špatného vysvědčení a motivovat 
děti k překonání studijních neúspěchů. 
Michal Mižu Janík, foto oddíl Poutníci 
Zdroj: www.horydoly.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.horydoly.cz/
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Další informace 

 
VÝSLEDKY PROGRAMŮ STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO 
NNO – VÝZVA NA ROK 2020 

MŠMT schválilo rozdělení státních dotací v Programech státní 
podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové 
organizace – výzva na rok 2020. K podpoře v programech 1 - 4 je 
navrženo 95 projektů v celkové částce 243 596 276 Kč.       
Program 1_výsledky.pdf 
Program 2_vysledky.pdf 

Program 3_vysledky.pdf 
Program 4_výsledky.pdf 
MŠMT upozorňuje, že materiál má povahu čistě informativního charakteru a nárok na dotaci 
vzniká příjemci až vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tento krok je podmíněn splněním řady 
podmínek, mj. řádným vyúčtováním dotace předchozího roku. 
Všechny organizace, kterým byla schválena státní dotace pro rok 2020 s rozpočtem sníženým oproti 
požadavku, musí projít procesem „úpravy žádosti“. K tomuto kroku budou vyzváni v následujících 
dnech. 

VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ ZA ROK 2020 
 

NNO odpovídají za hospodárné použití poskytnutých 
rozpočtových prostředků státního rozpočtu v souladu 
s rozhodnutím o poskytnuté dotaci. 
Vyúčtování poskytnutých dotací předloží NNO písemně odboru 
pro mládež MŠMT nejpozději do 31. 1. následujícího roku. Dále 

musí organizace vložit vyúčtování dotace do elektronického systému ISPROM na 
adrese https://isprom.msmt.cz. 
 
Vyúčtování dotace za rok 2020 vyplní organizace podle následujících instrukcí: 
Pravidla pro vyuctovani dotaci 2020 
K vyúčtování použijte tyto formuláře: 
FormularVyuctDotaceNNO2020-ZAMK 
Tab3A-finVyporadani-neinv 
Závěrečná zpráva o projektu 2020 (aktualizovaný formulář) 

VÝSLEDKY DP NA PODPORU ÚSTŘEDNÍCH A MEZINÁRODNÍCH KOL SOUTĚŽÍ A 
PŘEHLÍDEK V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2020 
MŠMT schválilo rozdělení státních dotací dle Výzvy na podporu ústředních a mezinárodních kol 
soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020.    MŠMT upozorňuje, že materiál má povahu 
čistě informativního charakteru a nárok na dotaci vzniká příjemci až vydáním rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. Tento krok je podmíněn splněním řady podmínek, mj. řádným vyúčtováním dotace 
předchozího roku. Všechny organizace, kterým byla schválena státní dotace pro rok 2020 s 
rozpočtem sníženým oproti požadavku, musí projít procesem „úpravy žádosti“. K tomuto kroku 
budou vyzváni v následujících dnech.Výsledky DP Podpora soutěží a přehlídek 2020.pdf 

http://www.msmt.cz/file/52279_1_1/
http://www.msmt.cz/file/52263/
http://www.msmt.cz/file/52264/
http://www.msmt.cz/file/52265/
https://isprom.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/file/51392_1_1/
http://www.msmt.cz/file/51393_1_1/
http://www.msmt.cz/file/51394_1_1/
http://www.msmt.cz/file/52280_1_1/
http://www.msmt.cz/file/52282/
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Dotační programy Č.B. na rok 2020 

Dotační program v oblasti kultury na rok 2020 
https://www.c-budejovice.cz/dotacni-program-v-oblasti-kultury-na-rok-
2020 
Dotační program v oblasti cestovního ruchu na rok 2020 
https://www.c-budejovice.cz/dotacni-program-v-oblasti-cestovniho-ruchu-

na-rok-2020-0 
Dotace v oblasti sportu - rok 2020 
https://www.c-budejovice.cz/clone-dotace-v-oblasti-sportu-rok-2019 
 
Dotace - volnočasové aktivity 
ROK 2020 
Podpora volnočasových aktivit - Dotační program města České Budějovice na podporu volnočasových 
aktivit(.docx) 
Na základě Směrnice 3/2019 (.doc)- Poskytování dotací z rozpočetu města České Budějovice a její 
přílohy č. 1 Obecných pravidel schválila Rada města České Budějovice dne 25.11.2019 

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 
2020(.docx) 

V ý z v y : 
Opatření č. 1 - příspěvek na celoroční činnost(.docx) 
Opatření č. 2 - příspěvek na jednorázové akce (.doc)(maximálně 1 podaná žádost, pouze 
nepodnikatelské subjekty) 
Opatření č. 3 - příspěvek na příměstské tábory(.doc) 
P ř í l o h y : 
Čestné prohlášení o bezúhonnosti 
Čestné prohlášení o spolufinancování 
Vzor veřejnoprávní smlouvy 
Formulář konečného vyúčtování projektu 
V případě, že je dotace poskytována na činnost, jejíž podpora naplňuje znaky veřejné podpory je 
nutné při podpisu smlouvy doložit: 
- čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 
- čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis) 
  
Popis postupu pro žadatele při podání žádost o dotaci na portálu e-dotace(.docx) 
 
https://www.c-budejovice.cz/dotace-volnocasove-aktivity 
 
Podpora a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2020 
Dotační program v oblasti služeb péče o děti do 6 let věku 
Dotační program města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 
2020(.docx) 
Na základě Směrnice 3/2019 (.doc)- Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České 
budějovice ve znění pozdějších dodatků a její přílohy č. 1 Obecních pravidel schválila Rada města 
České Budějovice dne 25.11.2019 usn. č. 1520/2019 

https://www.c-budejovice.cz/dotacni-program-v-oblasti-kultury-na-rok-2020
https://www.c-budejovice.cz/dotacni-program-v-oblasti-kultury-na-rok-2020
https://www.c-budejovice.cz/dotacni-program-v-oblasti-cestovniho-ruchu-na-rok-2020-0
https://www.c-budejovice.cz/dotacni-program-v-oblasti-cestovniho-ruchu-na-rok-2020-0
https://www.c-budejovice.cz/clone-dotace-v-oblasti-sportu-rok-2019
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/zamer_-_dotacni_program_na_podporu_volnocasovych_aktivit.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/zamer_-_dotacni_program_na_podporu_volnocasovych_aktivit.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/smernice_3-2019.doc
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/pravidla_-_volnocasovky_bez_priloh.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/pravidla_-_volnocasovky_bez_priloh.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/opatreni_c._1_-_prispevek_na_celorocni_cinnost.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/opatreni_c._2_-_prispevek_na_jednorazove_akce.doc
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/opatreni_c._3_-_prispevek_na_primestske_tabory.doc
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/popis_postupu_pro_zadatele_pri_podani_zadosti_o_dotaci_na_portalu_e_dotace.docx
https://www.c-budejovice.cz/dotace-volnocasove-aktivity
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/predskolaci/predskolaci_2019/zamer_-_dotacni_program_predskolaci.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/predskolaci/predskolaci_2019/zamer_-_dotacni_program_predskolaci.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/predskolaci/predskolaci_2019/smernice_3-2019.doc
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Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let 
věku v roce 2020(.docx) 
Výzva: Výzva(.rtf) 
Přílohy: 
    Čestné prohlášení o bezúhonnosti(.docx) 
    Čestné prohlášení o spolufinancování(.docx) 
    Prohlášení o partnerství(.docx) 
    Vzor veřejnoprávní smlouvy(.docx) 
    Formulář konečného vyúčtování projektu(.docx) 
    (.docx)Příručka uživatele(.docx) 
V případě, že je dotace poskytnuta na činnost, jejíž podpora naplňuje znaky veřejné podpory je nutné 
při podpisu smlouvy doložit: 
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis(.docx) 
Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)(.docx) 
https://www.c-budejovice.cz/podpora-rozvoj-sluzeb-pece-o-deti-do-6-let-veku-v-roce-2020 
 
NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI – VZDĚLÁVÁNÍ 

Dlouhodobě se podílíme na vzdělávání neziskových organizací. Naším 
cílem je systematicky vzdělávat neziskové organizace, podporovat tak 
jejich kapacitu a růst a také otvírat diskusi o současných tématech 
občanské společnosti. Reagujeme na vzdělávací potřeby neziskových 

organizací a zvyšujeme odbornou kvalifikaci jejich pracovníků i dobrovolníků. Spolupracujeme se 
zkušenými a ověřenými lektory a lektorkami. Pořádáme kurzy na témata management neziskových 
organizací, financování neziskových organizací,  fundraising, public relations, účetnictví, právo, online 
marketing a další. Naše kurzy také poskytují i prostor pro setkávání pracovníků z různých neziskových 
organizací, v rámci něhož můžou sdílet své zkušenosti a navazovat nové kontakty. 
 Kurzy pořádá: Sdružení NROS, Na Václavce 1135/9, Praha 5, 150 00, IČO: 72560509, DIČ: 
CZ72560509. Stanovy Sdružení NROS naleznete ZDE. Všechny kurzy se konají ve Vzdělávacím 
středisku Václavka v sídle Nadace rozvoje občanské společnosti, které není bezbariérové. 
Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Po skončení kurzu, pokud bude k 
dispozici,  vám bude zaslána prezentace lektora. Také vám zašleme zpětnou vazbu a prosíme o její 
vyplnění. Díky ní můžeme naše kurzy zlepšovat a přinášet vám nejlepší vzdělávání. 
Vyberte si z naší nabídky kurzů https://www.nros.cz/nabizime/vzdelavani/ 

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany - lhůta pro podání přihlášek 
prodloužena do 21.2.2020 
Soutěž pořádá Evropský parlament a Nadace Karla Velikého a je 
určena mladým lidem, kteří vytvářejí projekty na podporu 
porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí. V 
minulých ročnících tak byly oceněny například výměnné programy 
pro mládež i umělecké a internetové projekty s evropským 
rozměrem. Vítězové si rozdělí 15 000 eur a vítěze národního kola 

nemine návštěva německých Cách, kde budou ceny slavnostně předány celoevropským vítězům. 
Registrovat projekt mohou autoři ve věku 16-30 let. Více informací naleznete na stránkách soutěže 
na http://europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/cs/introduction.html 

https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/predskolaci/predskolaci_2019/pravidla_-_predskolaci_bez_priloh_0.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/predskolaci/predskolaci_2019/pravidla_-_predskolaci_bez_priloh_0.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/predskolaci/predskolaci_2019/predskolaci_-_vyzva_0.rtf
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/predskolaci/predskolaci_2019/cestne_prohlaseni_o_bezuhonnosti.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/predskolaci/predskolaci_2019/cestne_prohlaseni_o_spolufinancovani.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/predskolaci/predskolaci_2019/prohlaseni_o_partnerstvi.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/predskolaci/predskolaci_2019/vzor_verejnopravni_smlouvy.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/predskolaci/predskolaci_2019/formular_konecneho_vyuctovani.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/predskolaci/predskolaci_2019/formular_konecneho_vyuctovani.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/predskolaci/predskolaci_2019/popis_postupu_pro_zadatele_pri_podani_zadosti_o_dotaci_na_portalu_e_dotace.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/predskolaci/predskolaci_2019/cestne_prohlaseni_zadatele_o_podporu_de_minimis.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/predskolaci/predskolaci_2019/cestne_prohlaseni_k_podpore_maleho_rozsahu.docx
https://www.c-budejovice.cz/podpora-rozvoj-sluzeb-pece-o-deti-do-6-let-veku-v-roce-2020
https://www.nros.cz/wp-content/uploads/2019/07/Stanovy_Sdružení.pdf
https://www.nros.cz/hlavni-menu/kontaktujte-nas/
https://www.nros.cz/nabizime/vzdelavani/
http://europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/cs/introduction.html
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Jihočeský kraj ve spolupráci s Českou unií 
sportu nabízí přehledné databáze sportovišť a 
sportovních akcí  

 

Kam si o víkendu 
zajít zasportovat? Dá se na vybraném hřišti hrát volejbal nebo 
fotbal? Mají otevřeno také o státních svátcích? Kde se koná 
zajímavá sportovní akce? Je vhodná i pro menší děti? Určená 
pro tenisty, či vyznavače lehkoatletických disciplín? To vše 
zjistíte díky přehledným databázím, které zpracovala 
Jihočeská krajská organizace České unie sportu (ČUS) ve 

spolupráci s Jihočeským krajem. Přehled všech sportovišť naleznou zájemci na 
odkazu https://iscus.cz/kraje/jihocesky, zajímavé sportovní akce pak na 
odkazu http://jiznicechysportuji.cz.   
Databáze jihočeských sportovišť obsahuje v současnosti více jak 1 700 sportovních zařízení. Nabízí 
díky jednoduché filtraci vyhledávání dle vlastnictví, provozovatele, místa, účelu použití, povrchu 
sportoviště apod.  
Zajímavou sportovní akci mohou pak zájemci nalézt v přehledném kalendáři, který Česká unie sportu 
ve spolupráci s Jihočeským krajem zpracovala pod názvem Jižní Čechy 
sportují http://jiznicechysportuji.cz. Vyznavači aktivně tráveného volného času zde mají možnost 
vybírat akce dle data či místa konání, druhu sportovního odvětví, věkových kategorií apod. 
Pořadatelé těchto akcí mohou zadávat údaje do databáze samostatně nebo mohou kontaktovat 
kanceláře ČUS, které jim po obdržení základních materiálů tyto do kalendáře zadají. Součástí této 
databáze je také sekce, kde je veřejnost informována o proběhlých akcích, případně i o jiných 
aktualitách. V systému je dále přehled o aktivitách společenských, jako jsou vyhlášení nejlepších 
sportovců kraje, okresů, či sportovních klubů, kde je umožněn přístup veřejnosti. 
„Obě databáze chceme stále udržovat živé a aktuální. Jen tak mohou dobře sloužit sportující 
veřejnosti,“ vysvětlil manažer České unie sportu v Jihočeském kraji Zdeněk Krátký, který by rád 
požádal všechny uživatele z řad obcí, sportovních svazů, klubů i z řad veřejnosti o pomoc při 
doplňování dosud neznámých sportovišť a revizi těch stávajících. „Zároveň prosíme o informace o 
sportovních aktivitách do databáze sportovních akcí s názvem Jižní Čechy sportují,“ dodal Krátký.  
Předseda České unie sportu v Jihočeském kraji František Vavroch k tomu dodal, že vývoj databáze 
trval tři roky. „Bez Jihočeského kraje by realizace celého projektu nebyla možná. Naše spolupráce je 
dlouhodobě na vynikající úrovni a jen díky ní je možno realizovat i další akce na podporu 
sportu,“ uvedl Vavroch s tím, že společným cílem ČUS a Jihočeského kraje je umožnit přístup ke 
zdravému pohybu všem obyvatelům jižních Čech, bez ohledu na věk, společenské postavení či 
finanční možnosti.  
Spolupráce s Českou unií sportu je přínosná i podle náměstka Zdeňka Dvořáka. „Našim dlouhodobým 
cílem je ukázat naší veřejnosti, jak krásnou a zároveň prospěšnou aktivitou je sport. Daří se to i díky 
nadšení lidí z České unie sportu,“ poděkoval na závěr náměstek Dvořák.  
 
https://www.kraj-jihocesky.cz/jihocesky-kraj-ve-spolupraci-s-ceskou-unii-sportu-nabizi-prehledne-
databaze-sportovist-sportovnich 

https://iscus.cz/kraje/jihocesky
http://jiznicechysportuji.cz/
http://jiznicechysportuji.cz/
https://www.kraj-jihocesky.cz/jihocesky-kraj-ve-spolupraci-s-ceskou-unii-sportu-nabizi-prehledne-databaze-sportovist-sportovnich
https://www.kraj-jihocesky.cz/jihocesky-kraj-ve-spolupraci-s-ceskou-unii-sportu-nabizi-prehledne-databaze-sportovist-sportovnich


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 2 - 2020 

 
 

42 

 

 

 

https://www.bubnovanivkruhu.cz/ 

 

  

https://filtrex.us9.list-manage.com/track/click?u=cfee816d55b1fff363a34bf43&id=a371de8ad0&e=a6a43f647b
https://www.bubnovanivkruhu.cz/
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

vyhlašuje již 46. ročník soutěže Požární 

ochrana očima dětí    
Známé staré české přísloví praví, že oheň je dobrý 

sluha, ale zlý pán. Tuto moudrost se každoročně snaží 

dětem připomenout členové Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska, kteří i letos vyhlašují dětskou 

soutěž Požární ochrana očima dětí 2020. Soutěžit 

budou výtvarná, literární a počítačově zpracovaně 

dílka. Soutěže se mohou zúčastnit všechny děti do 

věku 18 let ze všech typů škol, učilišť, gymnázií, dále 

organizace pracující s dětmi se speciálními 

vzdělávacími potřebami, DDM, ale především SDH, 

které pracují s mladými hasiči a dorostem.  

Podrobnější informace  

 

Dobro-druzi získají pro dobrou věc 

statisíce 
Nadace Via opět otevírá filantropický program pro 

mladé, ve kterém podpoří až 15 týmů při pořádání 

benefičních akcí. Cílem programu je probouzet 

v mladých lidech zájem o jejich okolí, vést je k pomoci 

druhým a aktivnímu občanství. Do programu se 

mohou hlásit skupiny dětí a mladých lidí od 2. stupně 

ZŠ do 26 let, pro které budou vedle finanční podpory 

připraveny filantropické workshopy na míru. Novinkou 

letošního ročníku je zdvojnásobení výtěžku až do 

výše 25 000 Kč a finanční bonus pro nejúspěšnější 

týmy.. Týmy mladých filantropů se mohou do 

programu Dobro-druzi hlásit do 9. 3. 2020. Více 

informací najdete na stránkách programu: 

www.nadacevia.cz/dobro-druzi 
  

 

https://www.dh.cz/index.php?option=com_content&view=category&id=42&Itemid=61
http://www.nadacevia.cz/dobro-druzi
http://www.nadacevia.cz/dobro-druzi
http://www.nadacevia.cz/dobro-druzi
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https://www.4camping.cz/c/vybaveni/zimni-sporty/lyzarske-helmy/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=vybava-na-lyze&utm_content=newsletter+726
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Klapíkova inspirace 

Tvoření s dětmi 
Sněhulák vyrobený z květináče 

Pomůcky na jednoho sněhuláka 
 
Květináč, malý, polystyrenová koule – nebo dřevěná, zlatá stuha 
na čepici, 2 knoflíky, černý fix – tenký, akrylové barvy – bílá, 
oranžová a růžová, lepidlo nebo silikonová pistole, dětská 
ponožka, nůžky, střapatý materiál na šálu 
 
Postup 
1.Natřete květináč akrylovou 
barvou – 2 vrstvy, nechte uschnout 
2.Přilepte zespodu hlavu sněhuláka 
– pistolí nebo lepidlem. 3.Výroba 

čepice - ustřihněte špičku ponožky, ponožku zahněte, abyste utvořili 
okraj čepice, nasaďte na hlavičku sněhuláka a svažte zlatou stužkou. Na 
konci můžete nastřihnout, aby byla čepice střapatá. 
4.Kousek střapatého materiálu nebo ponožky použijte na šálu, 
šikovnější jedinci ji mohou uplést. 
5.Přilepte dva knoflíky na květináč 
6.Domalujte pusu, oči (černý fix), tváře (růžová), nos (oranžová) Hezké 
tvoření! 
http://pomocucitelum.cz 
 
 
 

Panenka z vlny 
Co budete potřebovat? 
Vlnu - různé barvy, barevný filc, drátek, 4 korálky na ruce a nohy, 2 
malé korálky na oči, nůžky, kleště, tavnou pistoli 
Nejprve z jednoho kusu drátku vyrobte kostru panenky – krk, ruce, 
tělo, nohy . Na konce drátku, který bude tvořit ruce a nohy, přilepte 
tavnou pistolí korálky. Připravený základ panenky (kostru) kromě 
krku omotávejte vlnou, dostatečně utahujte. Omotávejte tolikrát, 
dokud se vám nezdá tělíčko dost výrazné. Když máte tělíčko 
dostatečně omotané. Vytvořte si klubíčko z vlny, které bude tvořit 
hlavičku. Klubíčko udělejte tak veliké, aby se hodilo k tělíčku. Opět 
nezapomeňte vlnu pořádně utahovat. 
Hotovu hlavičku nasaďte na krk, přilepte ji k tělíčku tavnou pistoli a pro jistotu zajistěte i kouskem 
vlny, který omotáte pod ručičkami, aby hlavička pořádně držela. Můžete omotat i krk. 
Nyní tavnou pistolí přilepte panence očička. 

http://pomocucitelum.cz/
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Tělíčko panenky už jen dozdobte dle fantazie kousky filcu, nebo 
omotáním některých částí vlnou jiné barvy. 
Nakonec panence přilepte vlasy, vyrobte klobouček nebo 

čepičku. A hotovo, panenka je na světě      
http://www.skolnisvet.cz/panenka-z-vlny-navod-na-vyrobu/ 
 

Hry s dětmi 
Inkoust - slovní hra 
 
Slovní hra vhodná k použití na cestách - vlakem, autobusem, pěšky. Vzdálený příbuzný této aktivity 
může být slovní fotbal, zde ale budou platit trochu jiné principy. 
Důležité na začátek - kdo se stane inkoust, prohrává. A jak se jím stane? 
Hru zahájí libovolný hráč tak, že si v duchu vymyslí libovolné slovo (např. Vysavač ). Ostatním řekne 
pouze první písmeno (V ). Druhý na řadě naváže na toto písmeno a v duchu si vymyslí slovo (např. 
Volby) a řekne první dvě písmena (VO ). Další hráč už vymýšlí slovo na zadaná dvě písmena a ostatním 
tedy řekne první tři písmena svého slova (např. Volejbal ). Takto hra pokračuje stále dál. 
V momentě, kdy hráč není schopen přidat další písmeno, aby v duchu myslel nějaké slovo, prohrává 
kolo a získává pro sebe písmeno "I", neví-li podruhé, získává "N" a tak dále, dokud se z něj nestane 
"INKOUST".  
Během hry se může blafovat. Hráč nemusí přiznat, že neví, jaké písmeno připojit a prostě nějaké k 
aktuálnímu řetězci písmen přidá. Následující hráč buďto naváže anebo může předešlého hráče 
obvinit z blafování. Pokud obviněný nedokáže na zadaná písmena říct slovo, které si 
"myslel", prohrává kolo. Jestliže ale obviněný neblafoval a řekne slovo, které měl na mysli, kolo 
prohrává naopak ten, kdo obviňoval. 
https://zabav-deti.cz/clanek/inkoust-slovni-hra-474 
 

Sběrač dárečků 
 
Jak ví každé dítě, dárečky pod strom nosí Ježíšek. Jenže jak je všechny získá, aby měl co roznášet? 
Od toho má takové pomocníky, jejichž roli si v této pohybovce děti vyzkouší. 
Určíme startovní čáru, ze které budou sběrači postupně startovat.  
Čtyři kroky od čáry položíme první dáreček, za další čtyři kroky další a takhle dál, dokud 
nepřichystáme všechny balíčky.  
Na pokyn start sběrač vyrazí vždy k nejbližšímu dárečku, ten bez poničení vezme a donese zpět na 
start, poté běží k následujícímu balíčku a takhle dokola, dokud všechny vyskládané dárky nepřinese. 
Jakmile jsou všechny balíčky přineseny, stopuje se čas a stejný úkol zopakuje další soutěžící. 
Jako herní předmět nemusíme mít nutně dárečky, stačí pouze zástupné předměty, např. plastová 
víčka nebo jiné drobné předměty. Chceme-li ale hru více autentickou a tématickou, malé prázdné 
krabičky můžeme obalit jakoby to dáreček skutečně byl. Velikost není tak zásadní, každý hráč bude 
nosit stejné balíčky, podmínky tak jsou pro všechny stejné. 
https://zabav-deti.cz/clanek/sberac-darecku-470 

 

http://www.skolnisvet.cz/panenka-z-vlny-navod-na-vyrobu/
https://zabav-deti.cz/clanek/inkoust-slovni-hra-474
https://zabav-deti.cz/clanek/sberac-darecku-470
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Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 

 

 


