RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.
Informační centrum pro mládež České Budějovice
Sídlo: Husova třída 622/45, České Budějovice
Telefon: 775 644 101,
E-mail: kancelar@radambuk.cz
Web: http://www.radambuk.cz/

Milí přátelé,
připravili jsme pro Vás červnové vydání elektronického Klapíkova zpravodaje. Ve zpravodaji Vám
přinášíme novinky z RADAMBUKu, ICM Č.B., členských organizací RADAMBUKu, MŠMT, ČRDM a další
informace, které by Vás při práci s dětmi a mládeží mohly zaujmout.

Informace o činnosti RADAMBUKu, z kroniky akcí…

www.radambuk.cz

Aktualizovaná brožura členských spolků RADAMBUKu
https://www.radambuk.cz/brozura-clenskych-spolku-2022/

Výroční zpráva RADAMBUKu za rok 2021
https://www.radambuk.cz/vyrocni-zpravy/

Placky pro Ukrajinu
RADAMBUK odeslal 2 660 Kč na veřejnou finanční
sbírku na pomoc na Ukrajině za prodané placky pro
Ukrajinu. Děkujeme všem dárcům, kteří si placky
zakoupili. Prodej placek pokračuje dále, tak můžete
objednávat na emailu kancelar@radambuk.cz.

www.radambuk.cz
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Datové schránky pro NNO
Zákonná povinnost zřízení datové schránky pro
NNO je posunutá na 1. 3. 2023. Datovou
schránku můžeme přirovnat k běžné e-mailové
schránce, a tu používá většina z nás, takže její
využívání nebude nijak zvlášť obtížné. Navíc
datová schránka usnadní komunikaci s úřady.
Jak na její zřízení?
Statutární orgán musí vyrazit na pracoviště Czech
Point s občanským průkazem a dokladem o IČO
NNO a zažádat o zřízení datové schránky pro právnickou osobu nezapsanou v obchodním rejstříku
(jsme zapsáni ve Spolkovém rejstříku), jejímž je statutárním orgánem. Pracovník vyplní formulář, ověří
totožnost. Datová schránka bude zřízena během několika dnů a o jejím spuštění bude statutár
vyrozuměn na dohodnutou adresu dopisem. Ten bude obsahovat potřebná přístupová data. Pak už
bude možné si datovku užívat, respektive si v ní nastavit vlastní potřebné údaje.
Datová schránka má různé možnosti nastavení. Například je možné si zasílání oznámení o doručení
do datové schránky nechat posílat na váš email – to je zdarma. Také je možné nastavit oznámení
prostřednictvím SMS, ale to už je zpoplatněné. Pro vstup do datové schránky můžete zmocnit i další
osoby. Jejich vložení a přidělení práv najdete v nastavení datové schránky. Také si můžete nastavit
heslo natrvalo, protože v základním nastavení heslo vyprší po uplynutí nastavené doby.
Formulář ke stažení: Žádost o zřízení datové schránky - právnická osoba
Hledáte-li podrobnější informace, najdete je na webu datových schránek.
Pokud by měla vaše organizace zájem o seminář práce s datovou schránkou - zřízení, nastavení,
používání… napište na email kancelar@radambuk.cz, na podzim by RADAMBUK seminář uspořádal.

Napsali o nás
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Budějovice zažily Bambifest. Představily se při něm dětské spolky
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-budejovice-zazily-bambifest-predstavilyse-pri-nem-detske-spolky-2022051.html

Bambifest - akce zaměřená na prezentaci činnosti dětských a mládežnických
spolků a dalších organizací, které organizují volný čas dětí a mládeže, se v pátek
a sobotu konala v Českých Budějovicích. Podívejte se do naší galerie, jak to
vypadalo.
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-budejovice-zazily-bambifest-predstavilyse-pri-nem-detske-spolky-2022051.html
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Bambifest přivítal dětské návštěvníky už podvaadvacáté
https://www.c-budejovice.cz/bambifest-privitaldetske-navstevniky-uz-podvaadvacate1?fbclid=IwAR3XytxZTvkRpqy2LO35UhQiUa_fA_LJV2v2cJbfWvfmw85odVrKN1h6mU

14. 5. 2022 – Udělování Březových lístků
RADAMBUK slavnostně uděloval 14. 5. 2022 na
pódiu akce BAMBIFEST ocenění Březové lístky.
Navrženo a oceněno bylo 15 vedoucích, kteří svůj
čas věnují práci s dětmi a mládeží ze spolků
RADAMBUK, TVOR z.s., eLaborka z.s., T.O.Ježci, z.s.,
Pionýr z.s., 1. středisko Zálesák, Koníček o.p.s. a Mcentrum pro mladou rodinu. Březový lístek 1. stupně
byl udělen 9 vedoucím, 2. stupně 3 vedoucím a 3
vedoucí obdrželi Březový lístek 3. stupně. Děkujeme
jim za jejich práci.

Závěrečná zpráva o akci BAMBIFEST 2022
https://www.radambuk.cz/13-14-5-2022-bambifest-22-rocnik/
RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. zorganizoval 22. ročník akce BAMBIFEST
v termínu 13. - 14. 5. 2022. V krajském městě České Budějovice je tato přehlídka již neodmyslitelně
tradičním projektem, který přispívá k rozšiřování povědomí veřejnosti o aktivitách dětí a mládeže ve
volném čase. Díky akci mají každoročně tisíce dětí možnost vybrat si tu nejlepší volnočasovou aktivitu.
Akce se konala v areálu u Sportovní haly v Českých Budějovicích, kde bylo postaveno pódium, které
sloužilo pro jednotlivá kulturní vystoupení a zároveň tvořilo přirozené centrum dění. Po celé dva dny
se na pódiu střídala hudební, pěvecká, divadelní a taneční vystoupení dětí z organizací pracujících s
dětmi a mládeží. Pro malé návštěvníky zahrála Marešova divadelní společnost divadelní představení
Pohádky z Popletené Lhoty, českobudějovickému publiku se představila studentská kapela ČRG Band
z Českého reálného gymnázia v Č. Budějovicích.
Pro děti byla připravena bohatá nabídka aktivit ve stáncích, přehlídka možností pro volný čas, nabídky
kroužků, oddílů, letních pobytových a příměstských táborů, indiánské teepee, výroba indiánských
čelenek, střelba z luku, dračí lodě, venkovní hra Lasergame, ekologický program společnosti Elektrowin
zaměřený na recyklaci elektra – nafukovací dráha Vyskoč, Nejvýš, Recykluj, výtvarná dílna, ukázky 1.
pomoci Oblastního spolku ČČK České Budějovice a Vodní záchranné služby JčK, ukázky se psy ve vodě,
prezentace Městské policie České Budějovice, BESIPu, projekt Banal Fatal - program prevence úrazů
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páteře a míchy, Československá obec legionářská, výstava vojenské historické techniky, skákací hrad,
mazlení se zvířátky, virtuální realita, překážkové dráhy, jízdy na koloběžkách, elektrokoloběžkách,
invalidním vozíku, chůze se slepeckou holí, plackování, hmatové domino, informace o náhradní
rodinné péči, nízké lanové aktivity, slacklining, souboj na kladině, karate, sebeobrana, preventivní
témata – šikana, kyberšikana, a spousta dalších her a soutěží……
Čáp Klapík (maskot RADAMBUKu) zavedl děti do
světa zábavy, her a poznání. U jednotlivých
organizací ve stáncích děti získávaly razítka do
startovní karty, po splnění úkolů si vyzvedly
v Infobodu malou odměnu. Vyplněné startovní
kartičky postupovaly do losování o ceny, které
probíhalo v liché hodiny na pódiu akce. Ceny do
losování věnovali Jihočeské divadlo a Jihočeský
kraj, RADAMBUK, Zeměráj, Smrček souvenirs
servis, Hopsárium, Papilonia Lipno, JUMP Family
České Budějovice, Safari Resort Borovany a společnost STARNET. Záštity nad akcí přijali Mgr. Šimon
Heller - poslanec Poslanecké sněmovny PČR, MUDr. Martin Kuba – hejtman Jihočeského kraje, Mgr.
Pavel Klíma – náměstek hejtmana Jihočeského kraje a Ing. Jiří Svoboda - primátor Statutárního města
České Budějovice. Slavnostního zahájení se zúčastnil poslanec Mgr. Šimon Heller, za Jihočeský kraj
dorazil vedoucí oddělení pro děti a mládež Mgr. Martin Sláma, za město přijal pozvání náměstek
primátora Mgr. Tomáš Chovanec. Na akci jsme pozvali také ukrajinské děti s maminkami, děti si tak
užili 2 dny plné soutěží a zábavy.
Celou akci provázelo sluníčko a dobrá nálada.
Návštěvnost BAMBIFESTu 13. - 14. 5. 2022 byla
3 570 návštěvníků. Program ve stáncích
připravilo 159 organizátorů z 30 organizací, na
pódiu akce vystoupilo 586 účinkujících z 37
organizací a souborů, kteří představili 42
pěveckých, hudebních, recitačních nebo
tanečních vystoupení.
RADAMBUK děkuje všem organizátorům za
pečlivou přípravu akce. Patří jim velký dík za to,
že věnují svůj volný čas práci s dětmi a mládeží. Organizátorům ve stáncích patří dík za jejich připravené
soutěžní disciplíny a zábavný program pro děti, všem účinkujícím za jejich krásná vystoupení, které
pobavily a mnohdy i roztančily diváky u pódia a velký díky patří všem partnerům a sponzorům, bez
jejichž pomoci bychom akci nemohli zrealizovat. Naším společným cílem bylo připravit pro děti a
mládež zábavný a poučný program, nabídnout jim aktivity pro volný čas a široké veřejnosti ukázat, co
pro děti děláme. Důkazem našeho společného úspěchu byl dětský smích, který jsme slyšeli a úsměvy,
které jsme na akci u dětí viděli. Těšíme se se všemi na další setkání ve světě her, zábavy a dobré nálady
na BAMBIFESTu v roce 2023.
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TERMÍN BAMBIFEST 2023 - 12. - 13. 5. 2022
Zapište si do svých kalendářů!!!!
https://budejovice.bambifest.cz/

29. 5. 2022 – projektový den Survival
29. 5. 2022 jsme realizovali v rámci projektu OPVVV
Pod jednou střechou II projektový den Survival. Děti
si vyzkoušely vařit na ohni, rozdělávat oheň, postavit
přístřešek v lese, zamaskovat ho, přelézat lanovou
lávku, pracovat s nožem a sekerou, orientaci
v přírodě a další zálesácké dovednosti. Soutěžní
týmy získávaly za splnění jednotlivých úkolů různé
potřebné nástroje a suroviny na vaření. Na konci
projektového dne jsme vyhodnotili nejúspěšnější
tým. 10 účastníků si vyzkoušelo na vlastní kůži, že
dokáží v přírodě přežít se základním vybavením do
přírody. Projektový den rozšířil dovednosti a znalosti
dětí v oblasti zálesáckých aktivit, které podporují
zdravý životní styl a lásku k přírodě.

Lípa RADAMBUKu
V roce 2018 vysadil RADAMBUK na Husově třídě v Českých Budějovicích Strom svobody - lípu, ke
100.výročí vzniku Československa. Podívejte se, jak nám lípa krásně roste.
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Česká rada dětí a mládeže provozuje online poradnu,
která
poskytuje
informace k legislativě organizací
pracujících
s
dětmi
a
mládeží, spolkovému právu v novém
občanském zákoníku (NOZ) a odpovídá i
další dotazy, například ohledně
pořádání dětských táborů. Vyhledávat lze v už položených dotazech, nebo můžete položit i vlastní
dotaz. V poradně můžete nejen hledat odpovědi, ale také se ptát ale i diskutovat. Ne vždy je jedna
odpověď správná a obecně přijímaný výklad se u mnohých novinek teprve vytváří. Můžete tak společně
přispět k tomu, že legislativní prostředí bude pro neziskové organizace přijatelnější a bude více
reflektovat dobrou praxi. Poradnu najdete na adrese http://poradna.crdm.cz

Povinné datové schránky pro spolky od 1. 1. 2023
S účinností novely zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech, tedy od 1. 1. 2023 bude datová
schránka automaticky zřízena, mimo jiné, všem právnickým osobám – nejen těm zapsaným v
obchodním rejstříku, ale nově také právnickým osobám zapsaným ve spolkovém či nadačním
rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností.
Spolky proto od 1. 1. 2023 budou mít datové schránky povinně.
Po zřízení datové schránky jsou právnické osoby povinny činit podání vůči orgánům veřejné moci jen
datovou schránkou. A orgány veřejné moci budou komunikovat napříště pouze prostřednictvím datové
schránky.
K samotnému procesu automatického zřízení datové schránky naleznete více informací
zde: https://www.datoveschranky.info/chci-datovku/zrizeni-datove-schranky/ze-zakona
"Datovou schránku zřídí Ministerstvo vnitra bezodkladně poté, co se z příslušné evidence dozví o vzniku
nového subjektu. Tyto subjekty tedy nemusí a dokonce ani nemohou o zřízení datové schránky žádat –
taková žádost je v zásadě bezpředmětná. Po zřízení datové schránky jsou vygenerovány přístupové
údaje a následně předány poštovní přepravě. Oprávněná osoba tedy obdrží zásilku s přístupovými údaji
obvykle během tří až pěti pracovních dnů."
Přesný popis postupu ze strany státu ve věci zřízení datových schránek subjektům, které ke dni 1. 1.
2023 již existují, ale zatím datovou schránku nemají zřízenou, není k dispozici. Zprávy o něm se vyrojí
pravděpodobně až ve druhé polovině letošního roku. Textu zákona nejvíce odpovídá postup, že 2. 1.
2023 budou rozeslány zásilky s přístupovými údaji do datové schránky všem takovým subjektům,
aby datovou schránku začaly používat. Do konce letošního roku pak samozřejmě nic nebrání tomu,
aby jakýkoliv subjekt o zřízení datové schránky ještě sám požádal.
Důležitým nástrojem spojeným s fungováním datových stránek, který je v souvislosti s jejich povinným
zřízením určitě třeba zvlášť zmínit, je zákonem upravené tzv. doručování fikcí. Ve zkratce, jde
o pravidlo, že zpráva dodaná do datové schránky se považuje za doručenou nejpozději desátým
dnem ode dne jejího dodání, i když se v průběhu této doby do datové schránky nepřihlásí oprávněná
osoba. Účelem tohoto institutu je samozřejmě předcházet situacím, kdy se adresát brání přijetí
písemnosti, s cílem předejít právním důsledkům spojeným s jejím doručením.
Kontrola datové schránky se v souvislosti s tímto pravidlem bude muset stát pravidelnou
rutinou. Systém však umožňuje nastavit notifikace příchozí zprávy do datové schránky například na email nebo formou sms, obsluha a kontrola datové schránky tedy není nakonec větší administrativní
zátěží, než obsluha jakékoliv e-mailové schránky.
Všechny podstatné informace k datovým schránkám, jejich funkci, ovládání apod. najdete
zde: https://www.datoveschranky.info/o-datovych-schrankach/zakladni-informace
AK Mgr. Alena Hájková
http://poradna.crdm.cz/spolek/povinne-datove-schranky-pro-spolky-od-1-1-2023-3156
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Inspirace pro činnost dětských organizací na webu www.radambuk.cz
Na webu www.radambuk.cz a na facebooku Radambuk Jižní Čechy najdete
inspirace a nápady pro činnost, nápady pro on-line schůzky.
https://www.radambuk.cz/category/databaze-her/
https://www.radambuk.cz/napady-na-schuzky-o-line-schuzky/
https://www.radambuk.cz/asociace-turistickych-oddilu-mladeze-co-delatna-online-schuzkach-vyzkousejte-treba-tyto-aktivity/

Nápady na výpravy do přírody - kam s dětmi na webu radambuk.cz
https://www.radambuk.cz/napady-na-vypravy-do-prirody-kam-s-detmi/

Nápady pro tvoření s dětmi na léto
https://www.radambuk.cz/tvoreni-s-detmi-na-leto/

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/
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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 %.

Nové formuláře pro hlášení úrazů a škod v pojištění ČRDM
Formulář „Oznámení o úrazu“ naleznete na:
https://crdm.cz/download/pojisteni/2022-2025/pojisteni-CRDM-2022-2025-oznameni-o-urazuCRDM.pdf
Formulář „Oznámení škodní události z pojištění odpovědnosti“ naleznete na:
https://crdm.cz/download/pojisteni/2022-2025/pojisteni-CRDM-2022-2025-oznameni-skodniudalosti-CRDM.pdf
Ve formulářích je již předtištěné číslo pojistné smlouvy, aby nemohlo dojít k chybě.

Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK
12. - 15. 5. 2022 – kurz Instruktor vodní turistiky 5-22
RADAMBUK zorganizoval ve spolupráci se vzdělávacím
střediskem BP Sport kurz Instruktor vodní turistiky. Kurzu
se zúčastnilo 6 vedoucích ze Spolku Devatenáctka a
Pionýrské skupiny Čestice. V termínu 12. - 15. 5. 2022
získali pracovníci s dětmi a mládeží znalosti a dovednosti
k vedení vodáckých kurzů. Kurz se konal na řece Vltava a
v Českém Vrbném v Českých Budějovicích. Účastnické
poplatky byly spolufinancovány z projektu OPVVV Pod
jednou střechou II.
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20. – 29. 5. 2022- Kurz Zdravotník zotavovacích akcí 2
Během dvou květnových víkendů se
zúčastnilo 11 pracovníků s dětmi a mládeží
kurz Zdravotník zotavovacích akcí, který pro
RADAMBUK
připravila
akreditovaná
vzdělávací instituce PRESA s.r.o. Kurz se
konal v Českých Budějovicích a byl založen
na praktické průpravě založené na
simulacích reálných situací. 9 úspěšných
absolventů může vykonávat funkci
Zdravotník zotavovacích akcí na dětských
táborech, školách v přírodě a hromadných
akcích pro veřejnost.
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Informace z členských organizací RADAMBUKu
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PIONÝR, Z. S. - JIHOČESKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE PIONÝRA
pořádá
Letní příměstský tábor
Tuláci 2022
od 11.7.2022 do 15.7.2022
od 22.8.2022 do 26.8.2022
pro děti od 6 let
Cena:
1200 Kč - zahrnuje pojištění, oběd, program, vedoucí s akreditací MŠMT
Místo:
Divadlo U Kapličky, Husova 622/45
Program:
každý den od 8.00 do 16.00 hodin
Stravování:
zabezpečen teplý oběd a pití
Zaměření:
TULÁCI - toulání po Jižních Čechách , hry, návštěvy keramické dílny, zvířátek,
Hopsária, Pohádkové rezervace – muže se ještě měnit
Informace:
telefon:
777 793 668 Peter Padúch, email: kancelar@jihocesky-pionyr.cz
Přihlášky:
v Divadle U Kapličky – vlevo po vstupu do budovy ( knihobudka ) , emailem

Nabídka volné táborové základny
Spolek děti Řepice nabízí v termínu 1.–9. 7. 2022 volnou táborovou základnu pro 58 osob. Podsadové
stany, pitná voda, elektrika… Tábořiště se nachází u Strakonic v Jihočeském kraji. Kontakt: Martin Tíkal,
tel. 777 214 510, mtiky@seznam.cz
Fotogalerie zde
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Projekt Mládež kraji – kraj Jihočeský – MŠMT - JčK
Projekty Mládež kraji – kraj Jihočeský v roce 2022 – 8. ročník projektu
Více o projektech na webu https://jihocesky.mladezkraji.cz/
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.

8. 4.2022 - Velikonoční worskhop s jarmarkem
V rámci projektu Mládež kraji jsme uspořádali 8. 4. 2022
Velikonoční workshop pro děti kterého se zúčastnilo 10
dětí i s rodiči. Zároveň probíhal prodejní charitativní
jarmark výrobků, které jsme sami několik týdnů vyráběli.
Jarmarku se zúčastnilo 60 návštěvníků. Projekt se konal v
prostorách u Komunitního centra Máj pro širokou
veřejnost. Výtěžek z jarmarku 4 500 Kč jsme předali
neziskové organizaci M-centrum pro mladou rodinu z.s.,
která ho využije pro činnost s dětmi a mládeží. Projekt
realizovalo 11 dobrovolníků.

22. - 24. 4. 2022 – Workshop pravidla létání s dronem
Stejně tak jako řízení „pozemních“ vozidel podléhá i létání
s dronem určitým pravidlům. Létání s drony, nejčastěji v
podobě kompaktní kvadrokoptéry s kamerou, se těší čím
dál větší oblibě v rekreační sféře. Ačkoliv svůj stroj ovládají
bezchybně, mnozí piloti neznají platná pravidla, a tudíž
svým létáním porušují legislativu. Drony a jejich piloti se
musí řídit zákonnými předpisy, což se od 31. 12. 2020
ověřuje on-line testem, který je spojen s povinnou
registrací. Co je potřeba o pravidlech pro drony vědět, se
dozvědělo 15 účastníků projektu Workshop pravidla létání
s dronem ve dnech 22. -24. 4. 2022. Workshop realizovaný
v rámci projektu Mládež kraji – kraj Jihočeský se konal
v Žumberku u Nových hradů za podpory MŠMT a Jihočeského kraje.
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Informační centrum pro mládež České Budějovice

V nabídce služeb ICM ČB naleznete také butony
ovál 45 x 69 mm (ovál) a srdce 53 x 57 mm (srdce) se špendlíkem, magnet, zrcátko, klíčenky..
http://www.icmcb.cz/novy-cenik-sluzeb-icm-platny-od-18-11-2020/

Tipy pro volný čas
ICM ČB zpracovává a rozesílá každý týden 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/category/tipy-pro-volny-cas/
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ICM ČB prodejní místo vstupenek na kulturní akce

Máte doma knížku, kterou už jste přečetli, ale je vám líto ji
vyhodit? Vyměňte ji v KnihoBudce za jinou. Nebo ji tam
prostě jen nechte, ať si ji může přečíst někdo
jiný. KnihoBudky slouží k bezplatnému půjčování a výměně
knih. Někdo se diví, ale knížky se téměř neztrácejí a tak
nabádáme, aby si lidé knížku klidně i jen odnesli domů.
Jednu z budek naleznete i u nás u Informačního centra pro
mládež na adrese Husova 622/45 v Českých Budějovicích.
O dalších místech po celé republice, kde si můžete bezplatně
vzít, půjčit či vyměnit knížky, se dozvíte z mapy na
webu http://www.knihobudka.cz/.
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28. – 29. 4. 2022 – Projektové dny On-line bezpečně 1 - 2
Cílem projektových dnů On-line bezpečně 1-2, které
pořádalo ICM ČB ve dnech 28. - 29. 4. 2022 bylo
seznámit účastníky s Desaterem bezpečného kyberprostoru. Dětem jsme zdůrazňovali, pokud budou mít
nějaké nesnáze, aby se obrátily vždy buď na rodiče,
učitele nebo kamaráda, dále existují organizace, které
se přímo zabývají pomocí dětem v nesnázích, ukázali
jsme jim webové stránky, kde mohou najít kontakty a
pomoc. Projektových dnů financovaných z projektu
OPVVV Pod jednou střechou II. se zúčastnilo 28 dětí.

Europass portfolio
Europass portfolio nabízí zdarma online
prostředí a služby, ve kterých si snadno
vytvoříte a na jednom místě uchováte
všechny vaše doklady, kvalifikace,
certifikáty, diplomy, záznamy projektů,
zkušeností, výstupů a úspěchů, které
si chcete do budoucna uchovat. Do
portfolia
si můžete
vložit životopis, motivační
dopis,
certifikáty o jazykových či odborných
zkouškách, doklad o absolvované stáži
nebo dobrovolnictví nebo třeba ukázky
vaší práce.
Europass portfolio je tedy váš soubor (knihovna) profesních a studijních informací a záznamů, které
můžete kdykoliv vytvořit, používat, rozšiřovat a sdílet s ostatními podle vašeho přání. Představte
si bezpečnostní schránku v bance, která je jen vaše a pouze vy k ní máte přístupové kódy a klíč.
https://europass.cz/co-je-europass/europassportfolio?fbclid=IwAR1l4JjL222ssbQ2eF4s0EWSgGlOEolNaGtqiyOrWEq0ayTFmtMsS0bdz3Y
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Co je to portofolio a jaký je jeho význam?
E-portofolio je elektronický formát vašeho studijního a profesního portfolia. Jde o složku pro ukládání
souborů, se kterými lze pracovat v online prostředí na počítači, telefonu nebo tabletu, ukládat je,
využívat i sdílet. Usnadňuje ukládání a práci s informacemi, které lze v papírové podobě jen těžko
archivovat a zálohovat. Jde např. o video z výstavy, prezentaci, fotografie důležitých momentů atp.
Rychlé změny ve společnosti, technologiích i na trhu práce nás nutí přemýšlet, co umíme a jaké
zkušenosti můžeme využít nebo rozvíjet. Proměňuje se také poptávka po kvalifikacích nebo
dovednostech. Často vám již pomůže třeba praxe v rámci studia nebo zkušenosti z jiných
rok 2022 byl vyhlášen Evropským rokem mládeže. Za ústřední prvek kampaně zvolila Evropská
komise zcela novou digitální 3D platformu „Ať je vaše vize pořádně slyšet“. Jedná se o interaktivní
platformu, na kterou mohou mladí Evropané nahrávat svá osobní a jedinečná poselství. Cílem
iniciativy „Ať je vaše vize pořádně slyšet“ je umožnit mladým Evropanům, aby vyjádřili svou vlastní
vizi v otázce zaměstnanosti, začlenění, míru a bezpečnosti, změny klimatu, vzdělávání, duševního
zdraví a dalších.
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https://www.facebook.com/events/732484271440011/?ref=newsfeed
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Informace z ČRDM

Vyšla Archa číslo 3/2022, kde se dětské spolky mj. učí ze svých chyb
Příspěvků na téma Chybami se spolek učí se i přes veškerou redakční snahu nepodařilo do třetí letošní
Archy nashromáždit tolik jako jindy. Poděkování tudíž náleží těm, kteří se daného námětu nezalekli –
nebo ho zkrátka „nevypustili“–, a zamysleli nad ním: jmenovitě Ondřeji Vojtovi a Jaroslavě Čečrdlové
(Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – SHČMS), Jakubu Frajovi (Komunitní centrum Petrklíč),
Vendule Nejedlé (Pionýr), Jaroslavu Biolkovi (Duha Klub Dlažka) a Danielu Krejčímu ze Střediska
volného času (SVČ) TYMY. Archa se mj. věnuje i průběhu a výsledkům 55. Valného shromáždění ČRDM,
tzv. youthwashingu, novým Mladým delegátům do OSN, výročnímu Sněmu Asociace TOM nebo
výsledkům 29. ročníku známého Zlatého Ámose. Podobně jako v minulém čísle i v tomto rovněž
reflektuje rozličné podoby pomoci dětských a mládežnických organizací uprchlíkům z Ukrajiny.
Přečtěte si ji

Úrazy na letních táborech
Česká rada dětí a mládeže dlouhodobě zprostředkovává pojištění na činnost organizací dětí a
mládeže. V roce 2022 byla provedena statistika úrazů za uplynulé období z let 2018–2021. Jedná
se o údaje 76 organizací. Dohromady bylo získáno 2523 odpovědí z šetření.
- Nejvíce úrazů se stalo během prázdnin, konkrétně v červenci. Jedná se také o období, kdy se koná
největší množství letních táborů.
- Mezi nejčastější úrazy patří zlomeniny (42 %) a další porušení kostí, jako je třeba odlomení a
naražení.
- Nejčastěji dochází k úrazům při hrách a sportovních činnostech.
- 97 % procent úrazů je vyléčeno maximálně do tří měsíců. Třetinu tvoří lehčí úrazy vyléčené do
dvou týdnů a další třetina úrazy vyléčené do měsíce. Delší doba léčby, trvalé následky nebo úmrtí se
týká 1 % případů.
Více

Ukrajinské děti na táborech a zdravotní způsobilost
YMCA V ČR
Na ukrajinské dítě se v tomto ohledu pohlíží jako na
české a neexistuje žádná výjimka.
Každé dítě musí získat od lékaře potvrzení o zdravotní
způsobilosti, tedy že je i očkované a to podle stejného
schématu, které platí pro české děti.
Ukrajina má schéma očkování kompatibilní, takže
pokud má potvrzení, není problém. Pokud nemá a není očkované – může se nechat doočkovat.
V nejtěžší pozici je dítě očkované, které to ale nemůže nijak prokázat, záleží na lékaři, jestli potvrzení
vydá a na základě čeho to provede.
Každopádně vy nemůžete dítě bez lékařského potvrzení způsobilosti na tábor – POKUD JE
ZOTAVOVACÍ AKCÍ – vzít (zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na
dobu delší než 5 dnů).
Pokud je to pobyt pro menší počet dětí, pak potvrzení mít nemusí.
Zdroj: https://www.adam.cz/ukrajinske-deti-na-taborech-a-zdravotni-zpusobilost/
http://www.ymca.cz/programy/tabory/tabory-ymca—servis/novinky/?aktualitaId=900
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Předali jsme Ceny Přístav 2022
Česká rada dětí a mládeže udělila 26. května 2022 devět svých tradičních ocenění těm, kteří
kromobyčejně podporují mimoškolní výchovu. Cenu Přístav 2022 si z rukou ministra školství Petra
Gazdíka převzali:
Petr Kopecký, vedoucí redaktor a dramaturg pořadu Zprávičky České televize
Lumír Kantor, senátor, lékař (primář), pedagog
Marek Výborný, poslanec PS PČR
Zbyněk Linhart, senátor a místostarosta města Krásná Lípa
Tomáš Suchý, ředitel ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, člen zastupitelstva Mladé Boleslavi
Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje
Jan Mazíni, starosta města Úštěk
Josef Hála, starosta městyse Jince
Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje
„Těší mě, kolik výrazných osobností za těch devatenáct let tuto cenu obdrželo, a že i v jejich životopisech
má své místo. Nebo když mi ti ocenění s radostí připomenou – třeba ve sněmovně nebo v Senátu – že
cenu mají,“ říká předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček. A pokračuje: „A jsem moc rád, že
laureáti Ceny Přístav jsou ochotní pomáhat našemu sektoru i léta poté, co odešli z pozice, za kterou ji
získali. Zkrátka přízeň oceněných přetrvává na věky, ostatně jako přístavy na mořích a řekách.“
Více

Týdny pro krajinu
Pořadatelé této bohulibé akce říkají: „I letos vyrážíme spolu s dobrovolníky a dobrovolnicemi do všech
koutů České republiky zachraňovat místa, kde žijí Vaše vzpomínky. Vytváříme prostor pro přirozenou
obnovu lesů tam, kde se těm původním nedařilo, a zachraňujeme vzácná místa české divočiny. Ale nejen
to. Navracíme vodu zpět do krajiny při revitalizaci rašelinišť, kosíme louky a nově budeme pomáhat i v
zemědělské krajině, například obnovou remízků na poli. Spolu s dobrovolníky a dobrovolnicemi
pomáháme přírodě vlastníma rukama při práci, která dává smysl. Přidejte se k nám a přihlaste se na
25. ročník Týdnů pro krajinu.“
Termíny akcí a přihlašování najdete zde

Další informace
MŠMT PŘISPĚJE MLÁDEŽNICKÝM NNO NA REKONSTRUKCE BUDOV
Neziskové organizace, které poskytují aktivity pro volný čas dětí a mládeže,
mají možnost vylepšit kvalitu svých budov a objektů. Umožní jim to nová
výzva MŠMT. Podpora se pohybuje mezi 3 - 12 miliony korun a požádat o ni
mohou zástupci NNO do konce srpna 2022.
Hlavním cílem výzvy je poskytnutí dotací na investiční výdaje stavebního charakteru
na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zejména z pohledu
řešení špatného stavebně – technického stavu objektů základen, kluboven a dalších
staveb a zařízení, které jsou výhradně ve vlastnictví žadatele.
Žadatel o dotaci musí počítat se zapojením vlastních zdrojů, které činí minimálně 15 % z celkových
uznatelných výdajů. Minimální dotace je 3 miliony korun, maximální pak 12 milionů korun.
Žádosti lze podávat mezi 4. květnem 2022 a 31. srpnem 2022, nejzazší termín ukončení realizace akce pak
je 31. prosinec 2025.
Více informací najdete přímo ve výzvě zde: https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-c-1-v-ramci-programu-133720-rozvoj-materialne
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DPMCB MÁ NOVOU APLIKACI!
https://www.dpmcb.cz/o-nas/novinky/dpmcb-manovou-aplikaci-467.html
Dopravní podnik města České Budějovice se může
pochlubit novou aplikací. Kromě vyhledávače spojů či
aktuálních informací z dopravy nově nabízí i možnost
pohodlného nákupu časových předplatných jízdenek.
https://www.dpmcb.cz/.../dpmcb-ma-novou-aplikaci467.html
Dopravní podnik města České Budějovice v dubnu 2020
spustil do provozu novou aplikaci DPMCB. Aplikace,
která již fungovala dříve, dostala nový kabát a s ním i
nové možnosti.
„Jsme nadšeni, že můžeme lidem cestování městskou
hromadnou dopravou opět o něco ulehčit a že jsme se
opět o něco přiblížili k naplnění našeho konceptu chytré
cesty. Na aplikaci budeme i nadále pracovat a
zdokonalovat ji.“ Uvedl ředitel a předseda
představenstva Slavoj Dolejš.
Mezi největší změny, ke kterým mj. došlo, se řadí
možnost nákupu časové předplatní jízdenky, a to dle
všech tarifních kategorií. Online si tak mohou vytvořit
průkazku studenti ZŠ/SŠ, studenti VŠ, dospělí, důchodci do 65 let, děti 6-15 let, osoby nad 65 let, lidé
na mateřské či rodičovské, dárci krve, účastníci odboje, váleční veteráni, zaměstnanci DP, rodinný
příslušníci zmíněných zaměstnanců či zaměstnanci, kteří jsou již v důchodu.
Přehledný úvodní rozcestník uživatelům aplikace kromě průkazky rovněž nabízí vyhledávač spojení,
zprostředkovává nákup jízdenky za pomoci aplikace SEJF či SMS zprávy, informuje o aktuálním dění
z dopravy, o novinkách a kariérním uplatnění v rámci Dopravního podniku města České Budějovice.
Aplikace je k dispozici pro Android i uživatele iOS.
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VYHLAŠOVANÁ GRANTOVÁ ŘÍZENÍ
Zde naleznete kompletní přehled grantových řízení a dalších projektů Nadace
ČEZ
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni

CVVZ - Celostátní vzájemná výměna
zkušeností
Nebojte se ukázat, co ve vás je!
Staňte se lektorem
www.cvvz.cz/pro-lektory-

Ahoj přátelé a kamarádi,
přesně za 165 dní začne další CVVZ. Ta letošní se bude konat ve Skutči, městě s 5.008 obyvateli.
A my věříme že jeho populaci od 11. do 13. listopadu 2022 zvedneme alespoň o 10 %.
Hlásit se na CVVZ můžete už teď. Postup je jednoduchý – jen se přihlásíte do svého účtu a
odkliknete, že se zúčastníte letošního ročníku. Podrobný návod najdete na www.cvvz.cz/…registrovat. Navíc máme pro nedočkavce skvělou nabídku – když zaplatíte účastnický poplatek do
30. června, máte ho jen za 499 Kč!
Programy a ubytování budou jako tradičně na školách. Tentokrát to budou ZŠ Komenského a ZŠ
Smetanova, které od sebe dělí 5 minut chůze.
Jako každý rok hledáme lidi, kteří by přinesli svou kůži (program) na trh a připravili si pro nás ostatní
ochutnávku toho, co dělali, dělají nebo třeba budou dělat. Nabídněte nám svůj program. A zde
platí, stejně jako při registraci, že čím dříve jej nabídnete, tím nám organizátorům usnadníte práci.
Postup, jak nabídnout program, najdete na www.cvvz.cz/pro-lektory
Brzy se ozveme s dalšími důležitými informacemi. Tak jako tak se vyplatí sledovat web nebo
facebook, kde najdete ty nejčerstvější aktuality. Matěj “Worky” Zelinka- náčelník CVVZ 2022 Skuteč
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Tvoření s dětmi

http://krokotak.com/tag/papaver/

http://krokotak.com/tag/frog/
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Hry s dětmi

Vytvořili ho na Univerzita Palackého a zpočátku měl být pro děti z Ukrajiny, které u nás hledají útočiště
před válkou. Chtěli jsme jim dát najevo, že jsou tu vítány a že se o ně zajímáme. Že si přejeme, aby se
u nás cítily v bezpečí, a že je chceme povzbudit, aby se kresbou podělily o své pocity. Když jsme
ukrajinskou verzi chystali do tisku, řada lidí se nás ptala, jestli náš sešit nabídneme také v češtině – že
by se mohl líbit také českým dětem.
A proč vlastně ne? Podobný sešit přece může využít kdokoliv! Lze do něj kreslit nebo psát o radostech
nebo obavách, o tom, co máme rádi, a co nám třeba dělá starost. Náměty vedou děti k tomu, aby se
zajímaly o svět okolo a aby vyjadřovaly své emoce. Nabízíme jim možnost zastavit se, zamyslet se,
vyjádřit, co se jim honí hlavou, a uplatnit svou představivost. Tajně doufáme, že náš sešit nebude
nakonec jen počmáraný, ale také léčivý. A to se může hodit úplně každému, nebo ne?
Petra Šobáňová, autorka námětu
https://www.nedatovano.cz/pokresleny-sesit
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Peříčko

•

Hra rozvíjí: prostorovou orientaci, reakci na
signál, pozornost, mrštnost, rychlost, jemnou
motoriku, manipulaci s předmětem
Pomůcky: peříčka, triangl/ bubínek
Věk: 3 - 6 let
Popis hry:
•
děti se volně rozeběhnou po herně a
z připravené misky si každý vezme jedno
peříčko a při běhu jej střídavě drží v pravé/
levé ruce
na znamení (bubínek, trinagl) se děti zastaví a začnou foukat do peříček a poté se je
rychle snaží zachytit, aby nespadli na zem a to buď břichem, stehny, dlaněmi

Šáteček
Hra rozvíjí: prostorovou orientaci, změnu poloh, vůli, zastavení v daném momentu, manipulaci s
předmětem
Pomůcky: šátky, bubínek/ triangl
Věk: 3 - 6 let
Popis hry:
• děti lehce běhají v prostoru hrací plochu a na znamení (bubínek, triang) se zastaví ve
stoji rozkročném
• jedno či 2-3 děti drží v ruce šátek, ten poté položí zvolenému kamarádovi na hlav a
proleze mu mezi nohama

Klubíčko
Hra rozvíjí: jemnou motoriku, spolupráci, zklidnění těla, prostorovou orientaci
Pomůcky: klubko vlny
Věk: 3 - 6 let
Popis hry:
• děti se posadí v kruhu do tureckého sedu, jedno dítě zůstane stát a ostatní začnou
pomalu z klubíčka odmotávat bavlnku - posílají si jí přes kruh
• v okamžiku, kdy se bavlnkou spojí všechny děti, dítě, které stálo mimo zkusí po
špičkách opatrně přejít uvnitř celého kruhu
• vystřídáme všechny děti nebo dle jejich zájmu

Jaký jsem
Hra rozvíjí: jemnou motoriku, zklidnění těla, myšlení, tvořivost, samostatnost, spolupráci
Pomůcky: klubko vlny
Věk: 4 - 6 let
Popis hry:
• sedíme v kruhu v tureckém sedu
• posíláme si klubko vlny a vyzýváme děti, aby řekly, jaké jsou - začíná učitelka např.
"Já jsem tvořivá" a pošle klubko dále
• jakmile se dostane na všechny děti, tak ten co má v ruce konec začne pomalu
klubíčko zase smotávat (dojde ke kamarádovi a předá mu klubko a sedne si na jeho
místo)
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