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Milí přátelé,  
připravili jsme pro Vás prázdninové 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. Přejeme vám příjemné prožití 
letních prázdnin plných sluníčka a dětských úsměvů.  

 
Pár rad, když posíláte dítě na tábor poprvé 

Určitě jste také jako děti byli někdy na táboře a 
určitě máte spoustu pěkných zážitků. Vzpomenete si 
ale také, jestli jste se na tábor těšili? Jak jste se 
připravovali? 
Mrkněte co dělat, když vaše dítě jede na tábor 

poprvé... 

https://www.volnocasuj.cz/.../jede-vase-dite-

poprvne-na.../ 

 
Posíláte svoje dítě poprvé na tábor, do neznámého prostředí, mezi cizí lidi. Už to je pro dítě 
dostatečně stresující. I když posíláte na tábor oba sourozence, ten starší bude mít určitě úplně jiné 
starost než se starat o mladšího bráchu nebo ségru… Nestresujte proto dítě zbytečným strašení 
o samostatných nočních hlídkách, přísných kontrolách pořádku a přísném režimu. Dítě rozhodně 
nesmí mít pocit, že jede na tábor za trest nebo proto, že vy jedete na dovolenou a babička zrovna 
nemá na hlídání čas… 

Mluvte s dítětem o příjemných zážitcích z vašich táborů nebo jiných pěkných věcech. Potom se 
určitě na tábor bude těšit víc. 

Pár rad, když posíláte dítě na tábor poprvé: 

• Pečlivě zvažujte typ tábora, na který chcete dítě poslat – chatky, stany, vodácký, puťák… – 
i to, co uslyšíte od jeho vedoucích. 

• Bude tam mít vaše dítě na táboře další vrstevníky, případně už nějaké kamarády? Vždycky 
je lépe, když na tábor jedou alespoň dva kamarádi, kteří se znají. 

• Zvažte, jaké fyzické nároky dítě čekají. Nebojí se tmy? Je dostatečně samostatné? Nemá 
nějaké další problémy? Zkušení vedoucí dovedou mnohé problémy vašeho dítěte vyřešit, 
musíte o nich ale předem informovat hlavního vedoucích nebo oddílového vedoucího. 

• Opravdu je nutné, abyste se předem seznámili s vedoucími a výborné je, má-li dítě šanci 
setkat se s budoucími kamarády dřív, než až při odjezdu na tábor. Někteří pořadatelé 
táborů dělají v červnu setkání s rodiči nebo i víkendové srazy účastníků tábora. Zde máte 
jedinečnou příležitost poznat kolektiv vedoucích i dětí. 

• Při přípravě vybavení na tábor se řiďte doporučením vedoucího příslušného tábora. Doby, 
kdy jste na tábory jezdili sami, jsou nejspíš už dávno  pryč. 

• Klidně vedoucím prozraďte drobné fígle, které na vaše dítě „platí“. Vedoucí sice nemá na 
starosti pouze vaše dítě, ale dobrý vedoucí si na vás jistě udělá čas a udělá všechno proto, 
aby se dítěti na táboře líbilo. 

• Rozhodně nezatajte žádné problémy, například z obavy, že když je „prozradíte“, dítě 
nebude na tábor přijato. Není nic horšího než tento postup  – všechno se dá řešit, ale 
vedoucí to musí vědět.. 

http://www.radambuk.cz/
https://www.volnocasuj.cz/2022/06/02/jede-vase-dite-poprvne-na-tabor/?fbclid=IwAR3UeiwRt5xFWOjxZDAnsFEKwLd5bzDxhKb_dCmggEBM1xKtrD2g_0FZpl8
https://www.volnocasuj.cz/2022/06/02/jede-vase-dite-poprvne-na-tabor/?fbclid=IwAR3UeiwRt5xFWOjxZDAnsFEKwLd5bzDxhKb_dCmggEBM1xKtrD2g_0FZpl8
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• Pozor na jídlo, kterým vybavíte dítě na cestu – může se za pár hodin v letním vedru zkazit 
a táborový zdravotník a vedoucí (někdy i nejbližší lékař) si pak lámou hlavu, z čeho vaše 
dítě hned po příjezdu trpí bolestmi žaludku. 

• Velmi dobré je nechat doma všechny cennější věci (Tablety, mobily, MP3  přehrávače…) – 
vyhnete se tím možnému poškození nebo ztrátě. Na řadě táborů stejně není přístup 
k elektrice a podobné věci nejsou potřeba… 

• Mobil určitě není potřeba – pokud budete chtít s dítětem mluvit, jistě se můžete domluvit 
s jeho vedoucím (jeho číslo mít určitě budete) a tem vám rád kontakt zprostředkuje.  

• Posílaní balíčků s jídlem na tábory není nutné. A pochoutky všeho druhu jsou výborným 
lákadlem pro mravence, vosy, včely, leckdy i hlodavce. 

• Dejte s sebou dítěti na tábor – zvláště těm menším – obálky s nalepenými známkami a 
nadepsanými adresami. 

• Napište dítěti na tábor. Také reagujte na jeho dopisy či pohledy  – pochvalte ho a 
povzbuďte. Táborník bude také jistě nadšený, pokud mu na tábor napíše babička nebo 
některý další příbuzný – dejte jim adresu. 

• Nedejte na první či druhý dopis, pohled či mobilní volání: „Mně se tu nelíbí, přijeďte si pro 
mě..!“ Důvodem bývá nejčastěji jen pobyt v novém prostředí a nezvyk na běžný táborový 
život nebo nezdar v nějaké hře. Máte-li přesto pochybnosti, spojte se s vedoucím tábora. 
Po táboře jistě uslyšíte, že všechno bylo  super. 

• Nezapomeňte či nezaměňte datum a hodinu příjezdu z tábora . Čekání po příjezdu – jestli 
rodiče nezapomněli přijít – je nedobrou tečkou za zážitky z tábora a vyvolává v dítěti pocit, 
že bylo odloženo. 

A pokud ještě nemáte tábor vybraný, podívejte se do katalogu www.tabory-vysocina.cz. 

 
Pojištění odpovědnosti dobrovolníků ČRDM nad rámec pojištění 

odpovědnosti , kteří nejsou členy spolku a pracují na vašich táborech… 

 Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob a mít sjednané pojištění 
odpovědnosti organizace(sjednávali jsme spolkům na začátku roku 2022). 
Jedná se o osoby, které nejsou zahrnuty v pojištění odpovědnosti organizace, nejsou 
Vašimi členy, ale pomáhají Vám příležitostně na akci, táboře, kuchaři, zdravotníci….. Pro 

sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob (spolu s datem narození). (Jedná se o osoby, 
které nejsou zahrnuty v počtech vyplněných v pojištění odpovědnosti organizace ). Pojištění 
odpovědnosti osob je zpoplatněno částkou 44 Kč na osobu za kalendářní rok. K pojištění se lze připojit 
kdykoliv během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění osob je nutné mít sjednáno 
pojištění odpovědnosti organizace. 
Pokud máte o dopojištění dobrovolníků zájem, pošlete vyplněný formulář ve formátu word na email 
kancelar@radambuk.cz .  
https://www.radambuk.cz/pojisteni/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
http://www.tabory-vysocina.cz/
mailto:kancelar@radambuk.cz
https://www.radambuk.cz/pojisteni/
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Informace o činnosti RADAMBUKu, z kroniky akcí… 
 

3. 6. 2022 - RADAMBUK na Dětském dni na VŠTE 

V pátek 3.6.2022 se zúčastnil RADAMBUK Dětského dne na VŠTE 

v Českých Budějovicích. 

 

 

 

 

 

11. 6. 2022 - Projektový den Stavba stanů a přístřešků 4 

Projektový den Stavba stanů a přístřešků 4 jsme realizovali 
v rámci projektu OPVVV Pod jednou střechou II. Každá 
skupina dětí obdržela stan typu A, stan typu kopule a učila 
se stan postavit, ale také správně sbalit. V lese si každá 
skupina vybudovala přístřešek pomocí celt, plachet a 
provazů. Většina dětí stavěla přístřešek poprvé v životě. 
V závěrečné soutěži stavěly skupiny stany na čas a při 

vyhodnocení obdržela vítězná skupina drobnou cenu. 
Projektového dne se zúčastnilo 10 dětí. 

 

 

Lípa RADAMBUKu 

Lípa, kterou zasadil RADAMBUK v roce 2018 na Husově třídě v Českých Budějovicích - strom svobody, 

krásně kvete 😊. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
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Publikace Táborová ordinace, která se stane pravou rukou každého táborového zdravotníka 

je k zapůjčení spolu s dalšími užitečnými publikacemi pro 
vedoucí členských spolků RADAMBUKu v knihovničce v 
naší kanceláři. V nabídce je i prodej publikací z 

nakladatelství Mravenec.  
https://www.radambuk.cz/pujcovna-her-pro-cleny-
radambuku/ 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/pujcovna-her-pro-cleny-radambuku/
https://www.radambuk.cz/pujcovna-her-pro-cleny-radambuku/
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Česká rada dětí a mládeže provozuje 
on-line 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 e-
mail 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 

http://www.radambuk.cz/
http://poradna.crdm.cz/
https://www.datoveschranky.info/chci-datovku/zrizeni-datove-schranky/ze-zakona
https://www.datoveschranky.info/o-datovych-schrankach/zakladni-informace
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-delat-
na-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/ 

 
 

http://www.radambuk.cz/
http://www.radambuk.cz/
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-delat-na-online-schuzkach-vyzkousejte-treba-tyto-aktivity/
https://www.radambuk.cz/asociace-turistickych-oddilu-mladeze-co-delat-na-online-schuzkach-vyzkousejte-treba-tyto-aktivity/
https://www.radambuk.cz/napady-na-vypravy-do-prirody-kam-s-detmi/
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-urazu-
CRDM.pdf 
Formulář „Oznámení škodní události z pojištění odpovědnosti“ naleznete na:  
https://crdm.cz/download/pojisteni/2022-2025/pojisteni-CRDM-2022-2025-oznameni-skodni-
udalosti-CRDM.pdf 
Ve formulářích je již předtištěné číslo pojistné smlouvy, aby nemohlo dojít k chybě. 

 
Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 

 

4. 6. 2022 - Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí 2 

 

V sobotu 4. 6. 2022 úspěšně absolvovalo 6 vedoucích 

Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí. 

RADAMBUK v letošním roce pořádal tento kurz již 

podruhé. Účastníci zakončili kurz písemným testem a 

obdrželi osvědčení.  

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://dobromat.cz/podporim/radambuk
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat#_blank
http://dobromat.cz/
https://crdm.cz/download/pojisteni/2022-2025/pojisteni-CRDM-2022-2025-oznameni-o-urazu-CRDM.pdf
https://crdm.cz/download/pojisteni/2022-2025/pojisteni-CRDM-2022-2025-oznameni-o-urazu-CRDM.pdf
https://crdm.cz/download/pojisteni/2022-2025/pojisteni-CRDM-2022-2025-oznameni-skodni-udalosti-CRDM.pdf
https://crdm.cz/download/pojisteni/2022-2025/pojisteni-CRDM-2022-2025-oznameni-skodni-udalosti-CRDM.pdf
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16. - 19. 6. 2022 – kurz Instruktor vodní turistiky 2 

RADAMBUK zorganizoval ve spolupráci se vzdělávacím 

střediskem BP Sport letošní 2. kurz Instruktor vodní turistiky. 

Kurzu se zúčastnili 4 vedoucích ze Sedmička Planá nad 

Lužnicí a Pionýr z.s. V termínu 16. - 19. 6. 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. Účastnický poplatek byl 

spolufinancovány z projektu OPVVV Pod jednou střechou II. 

 

 
Vzdělávací kurzy podzim 2022 
Členským organizacím nabízíme využít vzdělávacích kurzů BP sportu, 

v případě zájmu nás kontaktujte, zašlu bližší info, RADAMBUK s BP 

Sportem spolupracuje a využívá zvýhodněných účastnických poplatků.  

Zájemci z členských spolků RADAMBUKu kontaktujte 

kancelar@radambuk.cz, pošlete vyplněnou přihlášku, na kurz vás 

přihlásíme v rámci spolupráce se vzdělávacím střediskem BP sport za snížené ceny. 

Základní kurz pro instruktory lyžování 
Výstup nabízeného kurzu lyžování: Licence „Instruktor základního lyžování“, kterou lze využít pro 
sjezdové lyžování v zaměstnaneckém poměru v rámci školské, zájmové a komerční organizace 
(platnost průkazu je časově neomezená). Pedagogickým pracovníkům na základě úspěšného 
absolvování uvedeného kurzu vydáváme akreditované osvědčení v systému Dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků MŠMT „Základní kurz školního lyžování“ (platnost osvědčení je časově 
neomezená). 
Místo konání: Pec pod Sněžkou 
Termíny konání: 9. – 14.12.2022, 14. – 19.12.2022, 2. – 7.1.2023, 7. – 12.1.2023, 21. – 26.3.2023, 
26. – 31.3.2023 
(tyto termíny jsou na výběr)  
Cena: 5800,- Kč 
 

Základní kurz pro instruktory snowboardingu 
Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastníci licenci: Instruktor snowboardingu BP 
SPORT (platnost licence je časově neomezená), kterou lze využít v zaměstnaneckém poměru v rámci 
školské, zájmové a komerční organizace. Pedagogickým pracovníkům na základě úspěšného 
absolvování uvedeného kurzu vydáváme akreditované osvědčení v systému Dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků MŠMT „Základní kurz školního snowboardingu“ (platnost osvědčení je 
časově neomezená). 
Místo konání: Pec pod Sněžkou 
Termíny konání: 9. – 14.12.2022, 14. – 19.12.2022, 2. – 7.1.2023, 7. – 12.1.2023, 26. – 31.3.2023 
(tyto termíny jsou na výběr) 
Cena kurzu: 5820,- Kč 
Cena zahrnuje ubytování , stravování (snídaně, oběd, večeře), poplatek MÚ, studijní publikaci a 
organizační poplatek (cena bez ubytování a stravy činí 2370,- Kč). 
 
 

http://www.radambuk.cz/
mailto:kancelar@radambuk.cz
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Kurz instruktor plavání 
Semináře kurzu instruktor plavání Vám přinesou informace o metodách výuky plavání, o specifikách 
různých věkových skupin, o bezpečnosti při hodinách plavání. Budeme se zabývat také technikou 
plavání a průpravnými cviky, pro její vynikající zvládnutí. Po úspěšném absolvování dvou víkendových 
školeních kurzu instruktor plavání získáte osvědčení Instruktor plavání BP SPORT. 
Účastníci kurzu instruktor plavání, kteří úspěšně absolvují, obdrží licenci Instruktor plavání BP SPORT, 
kterou lze využít v rámci školské, zájmové a komerční organizace (platnost osvědčení je časově 
neomezená). 
Pedagogickým pracovníkům na základě úspěšného absolvování uvedeného kurzu vydáváme 
akreditované osvědčení v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT „Základní 
kurz školního plavání“ (platnost osvědčení je časově neomezená). 
Termín a místo konání kurzu I.:  27.8. – 28.8. a 3.9. – 4.9.2022 v Praze 
– jedná se o jeden kurz (4 dny), který je rozdělen do 2. bloků 
Termín a místo konání kurzu II.: 5.11. – 6.11. a 12.11. – 13.11.2022 v Praze 
– jedná se o jeden kurz (4 dny), který je rozdělen do 2. bloků. 
 Cena kurzu: 4500 Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek) 

 
Kurz instruktora lezení na umělých stěnách kurz 
Kurz instruktor lezení na umělých stěnách Vám poskytne potřebné teoretické znalosti i praktické 
dovednosti k tomu, aby se z vás stal sebevědomý instruktor lezení na umělých stěnách. 
Během školení kurzu instruktor lezení na umělých stěnách (jedná se o dva víkendové bloky) se jako 
budoucí instruktor lezení na umělých stěnách instruktor seznámí s technikou a metodikou lezení na 
umělých stěnách a dalšími důležitými tématy, které jsou pro tuto oblast důležité.  
Po úspěšném absolvování účastníci obdrží licenci: Instruktor lezení na umělých stěnách BP SPORT, 
kterou lze využít v rámci školské, zájmové a komerční organizace (platnost osvědčení je časově 
neomezená). 
Pedagogickým pracovníkům na základě úspěšného absolvování uvedeného kurzu vydáváme 
akreditované osvědčení v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT „Základní 
kurz školního lezení na umělých stěnách“ (platnost osvědčení je časově neomezená). 
Historie, současnost, druhy a formy v lezení na umělých stěnách, bezpečnost a první pomoc, právní 
problematika, věková specifika, tvorba tréninkových programů, doplňovací posilovací a protahovací 
cvičení, strava, pitný režim, výstroj, výzbroj a její údržba, obtížnost, stupnice, bezpečnost, stavba 
umělé stěny, technika lezení, uzlování, navazování, jištění, slaňování, bouldering a stavba lezeckých 
cest. 
Termín a místo konání kurzu I.: 22.10. – 23.10. a 5.11. – 6.11.2022 v Praze 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
Termín a místo konání kurzu II.: 12.11. – 13.11. a 26.11. – 27.11. 2022 v Brně 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
Cena kurzu: 3700 Kč (v ceně je zahrnut organizační a účastnický poplatek, zkoušky a vydání licence) 
 

Kurz instruktor inline bruslení 
V našem kurzu pro instruktory inline bruslení získáte znalosti a dovednosti potřebné k vedení 
kvalitních hodin inline skatingu. 
Výstup nabízeného kurzu: Licence Instruktor inline bruslení BP SPORT, kterou lze využít v rámci 
školské, zájmové a komerční organizace (platnost osvědčení je časově neomezená). 
Pedagogickým pracovníkům na základě úspěšného absolvování uvedeného kurzu vydáváme 
akreditované osvědčení v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT „Základní 
kurz školního inline bruslení“ (platnost osvědčení je časově neomezená). 
Termín a místo konání I.:  16. – 18.9.2022 v Praze 
Cena kurzu: 3000 Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek a studijní materiál) 
 

http://www.radambuk.cz/
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Kurz instruktora skalního lezení 
Program kurzu pro budoucí instruktory skalního lezení se zaměřuje na: Historii i současnost, druhy a 
formy, metodika výuky, technika skalního lezení, druhy skalních terénů, nácvik lezeckých dovedností: 
jištění, navazování, uzlování, zachycení pádu lezce, bezpečné slaňování, spouštění spolulezce, 
vytvoření a aktivity na stanovišti, výstup po laně, záchrana a bezpečnost, výběr lezeckých cest, 
obtížnostní stupnice, výstroj a výzbroj, údržba, kontrola, opravy výstroje a výzbroje a další důležitá 
témata. Techniky, pravidla a materiálové zajištění pro výstupy ve skalním terénu a další témata.  
Výstup nabízeného kurzu: Licence Instruktor skalního lezení BP SPORT, kterou lze využít v rámci 
školské, zájmové a komerční organizace (platnost osvědčení je časově neomezená). 
Pedagogickým pracovníkům na základě úspěšného absolvování uvedeného kurzu vydáváme 
akreditované osvědčení v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT „Základní 
kurz školního skalního lezení“ (platnost osvědčení je časově neomezená). 
Podmínkou účasti na Kurzu instruktora skalního lezení je úspěšné absolvování Kurzu pro 
instruktory lezení na umělých stěnách našeho střediska vzdělávání nebo po dohodě jiného kurzu. S 
licencí instruktor skalního lezení lze vyučovat po dovršení věkové hranice 18 let. 
Termín a místo konání III.:  10.9. – 11.9. a 24.9. – 25.9.2022 v Bechyni 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny a školení je rozděleno do 2 víkendových učebních bloků. 
 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-lezeni-na-umele-stene/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-lezeni-na-umele-stene/
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Informace z členských organizací RADAMBUKu

 

http://www.radambuk.cz/
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Salesiánské středisko DDM ČB - příměstské tábory pro děti z Ukrajiny 

https://www.sasmcb.cz/.../mestske-tabory-pro-deti-z.../ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.sasmcb.cz/aktuality/mestske-tabory-pro-deti-z-ukrajiny/?fbclid=IwAR0bTh4t-SSMEa-121jQXva6_xiIkGSkximqhOzI5cVNbTphUW8OMvWaFsU
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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/  
 

http://www.radambuk.cz/
http://www.icmcb.cz/novy-cenik-sluzeb-icm-platny-od-18-11-2020/
mailto:icmcb@radambuk.cz
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/. 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
http://www.knihobudka.cz/
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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/europass-
portfolio?fbclid=IwAR1l4JjL222ssbQ2eF4s0EWSgGlOEolNaGtqiyOrWEq0ayTFmtMsS0bdz3Y 
 
 
 
 
Co je to portofolio a jaký je jeho význam?  

http://www.radambuk.cz/
https://europass.cz/co-je-europass/zivotopis
https://europass.cz/co-je-europass/motivacni-dopis
https://europass.cz/co-je-europass/europass-portfolio?fbclid=IwAR1l4JjL222ssbQ2eF4s0EWSgGlOEolNaGtqiyOrWEq0ayTFmtMsS0bdz3Y
https://europass.cz/co-je-europass/europass-portfolio?fbclid=IwAR1l4JjL222ssbQ2eF4s0EWSgGlOEolNaGtqiyOrWEq0ayTFmtMsS0bdz3Y
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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. 

https://www.facebook.com/events/732484271440011/?ref=newsfeed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://youthvoices.eu/#/cz
https://youthvoices.eu/#/cz
https://www.facebook.com/events/732484271440011/?ref=newsfeed
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Budějovické léto nabídne 324 akcí 
 

Neobyčejně pestré bude léto v Českých Budějovicích. „Nemusíte nikam 
odjíždět, léto si ve městě užijete. Přespolní by měli naopak začít plánovat 
cestu na jih Čech. Čeká nás 324 akcí, z toho 52 divadelních představení, 
85 koncertů, 64 filmů, 25 výstav, 25 festivalů, 7 sportovně společenských 
akcí a 67 různých dalších kulturních událostí,“ říká 1. náměstek primátora 

Juraj Thoma s tím, že jedno velké překvapení čeká návštěvníky oblíbených Múz na vodě. „Prozrazovat 
samozřejmě nic nebudu a jen dodám, že převážná většina akcí je zdarma,“ doplnil náměstek. 
 
Akce statutárního města 
Umění ve městě: 16. 6. – 30. 9. 2022, moderní výtvarné umění v ulicích města a regionu 
Múzy na vodě: 1. 7. – 6. 7., koncerty na slepém rameni Vltavy 
Kinematograf bratří Čadíků: 7. 7. – 10. 7., promítání filmů na nám. PO II. 
Radniční léto: 7. 7. – 23. 8. 2022, večery na radničním nádvoří, folkové koncerty a divadelní představení 
pro děti i dospělé 
Hudební večery na náměstí: 14. 7. – 25. 8. 2022, úterky a čtvrtky na nám. PO II. (folk, pop, jazz, country, 
blues, rock) 
Letní Vltava: 13. 7. – 25. 8. 2022, divadelní představení každou středu, BudeCirkus, Skate Contest 
v parku 4Dvory, srpnové čtvrtky koncerty na pláži 
 
 
Další akce 
Středy před K2: 29. 6. – 7. 9. 2022, každou středu koncerty na Sokolském ostrově 
Jihočeský jazzový festival: 5. 8. – 6. 8. 2022, mezinárodní jazz na Piaristickém náměstí 
Město lidem/lidé městu: 26. 8. - 27. 8. 2022, 10. ročník multižánrového pouličního festivalu 
Budějovický western: 24. 9. 2022, indiánská vesnička, westernové tržiště a různé aktivity s koňmi na 
Sokolském ostrově 
Tradiční kulturní a významné akce ve městě | Oficiální stránky statutárního města České Budějovice 
(c-budejovice.cz)Hudební večery 2022 - leták (17.66 KB)Múzy 2022 - program (13.33 KB)Program Letní 
Vltava (14.67 KB)Radniční léto 2022 - leták (20.7 KB) 
https://www.c-budejovice.cz/budejovicke-leto-nabidne-324-akci 

 

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2022 
Ještě nemáte plány na léto? 
Nevadí! Připravili jsme pro vás 
přehled česko-německých 
táborů pro děti a akcí pro 
mládež v létě 2022, kde se 
mohou děti a mladí lidé 
seznámit s vrstevníky ze 

sousední země a zdokonalit v němčině. Nabídky se orientují na děti od asi 8 let, až na mládež do 26 
let a obsahově jsou velmi pestré. Přejeme příjemné hledání toho pravého pro vás! 
Vyhledali jsme pro vás několik tipů na letní dětské tábory, kde se mohou děti a mládež aktivně setkat 
s němčinou a získat tak třeba nové přátele z naší sousední země. POZOR, Tandem není organizátorem 
- pro otázky týkající se táborů, přihlášky apod. se prosím obracejte přímo na pořadatele jednotlivých 
akcí. Seznam je rozdělen na akce v Čechách a v Německu a je průběžně aktualizován. 
Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2022 | TANDEM - Koordinační centrum česko-

německých výměn mládeže (tandem-org.cz) 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.c-budejovice.cz/tradicni-kulturni-akce-v-ceskych-budejovicich
https://www.c-budejovice.cz/tradicni-kulturni-akce-v-ceskych-budejovicich
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/filefield_paths/hudebni_vecery_2022_-_letak.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/filefield_paths/muzy_22_-_program.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/filefield_paths/program_letni_vltava_2022.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/filefield_paths/program_letni_vltava_2022.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/filefield_paths/radnicni_leto_2022_-_letak.docx
https://www.c-budejovice.cz/budejovicke-leto-nabidne-324-akci
http://www.tandem-org.cz/aktuality/cesko-nemecke-detske-tabory-a-akce-pro-mladez-v-lete-2022
http://www.tandem-org.cz/aktuality/cesko-nemecke-detske-tabory-a-akce-pro-mladez-v-lete-2022
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Máme pro vás TIP jak ušetřit  o prázdninách – s kartou EYCA . 

 
Budete mít levnější cestování. 
 
Zlevněné vstupné na spoustu hradů a zámků, do kina Cinema City, Dinoparku… 
 
Slevy a výhody platí také po celé Evropě, například na muzea jako Rijksmuseum v Holandsku, 
Disneyland v Paříži, muzeum FC Barcelona na Camp Nou v Barceloně 
 
Výhodné cestovní pojištění. 
 
Ubytování přes booking.com umí EYCA levnějiEvropské karty mládeže EYCA je něco jako ISIC karta, 
ale má velké PLUS 
 

Věková hranice ISIC je 26 let, u EYCA je to až 30 let 
 

EYCA karta není vázána na status studenta a může si o ni požádat každý ve věku 5-30 let, oproti 
tomu je ISIC vázán pouze na status studenta 
 

Cena standardní roční ISIC karty je 350 Kč, EYCA karta stojí pouze 100 Kč 
 

Více informací najdete na stránkách www.eyca.cz 

Můžete rovněž využívat aplikaci v mobilním telefonu, www.eyca.cz/mobilni-aplikace-eyca. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
http://booking.com/?fbclid=IwAR3VhhLQCEoku0CmHQ2uBRqiPGMOMi2gxawAEMSFhZLMVmsfCBV0F9vi624
https://www.facebook.com/eyca.cz/?__cft__%5b0%5d=AZWiXO4zAC0VG1Ay3UOYXpVDVcJuK61fQRSJNQZtdNRE0UNiXc1JWM-3ekUuqUm9vc9ix9sXHRj6iV-P-S9ZnCa9yCXwgAeLpmRAUlI6Ll-3RN5NXf7uMdeiIOejmGdGGhAz_CK2VtF5ncZ0-F00nX1_4ZUcNfXVZy0wALfsCMpyuq3ZVVevbxW05nzt-hieWZki4eiAIwTvSAtjHITTnn9I&__tn__=kK-y-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.eyca.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR2dYft6gPwh1JRtK2V-w7_QjFuC377dlXRW5kfJxjfyZR8IXRwu_bfFUK4&h=AT1oxvyIrhq8k_5YB98q14PkGDvO1hHmdyfNaADBBYLGwmpOiRxJR0pWLZd3CcUMXi-ail0Rcf7i2GLQALK24fHcz31-PUY3froB3fcQf7Cx0xcdoX2Fx4Rle1wBbKnbKP6_&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3JA0Go-x6J6plx3Ru5rMdP0ZiFdYbPSr9w6PvlMcD7zrW0hCBVWsyNEvUkhyIcD0KVTy8CDzhl-dkZoosO51Rdyocu5FOOYwcMwuBnCEcUy9RS_KGwniL3F_r9vmcc3Fds3SQ7UpAjbrW-75_031LGUVQn5dZlBz7TJuswH-tIx577x8s6H28Z5shXCNwXvbB82A2VX07kMcb_ZDgFKsXOKX5kwvHGBw
http://www.eyca.cz/mobilni-aplikace-eyca?fbclid=IwAR1zPBwlmgYNtWo1dVac9Bc2blI2cdTRTvhE_9d1onvXQwzdu8N6ZyOKEKc


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 7 - 8 - 2022 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 
 

Informace z ČRDM 
 
 

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  

 
Děkujeme poslanci Davidu Šimkovi za pozvání zástupců ČRDM na 
jednání podvýboru pro mládež, kde MŠMT představilo záměr zákona 
na podporu práce s mládeží. Obsah jednání přibližuje předseda ČRDM Aleš Sedláček 

zde  

Podpořte své zdravotníky a objednejte jim praktického pomocníka – 

novou knihu vydávanou Junákem – českým skautem s názvem Táborová ordinace. 
Přehledným způsobem mapuje běžnou táborovou agendu, která bývá na zdravotnických 
kurzech upozaděna – jak porozumět specifikům dětského věku, jak vyzrát na alergie a 
chronická onemocnění, jak si poradit s aplikací léků, hygienou, právními aspekty nebo 
administrativou. Kniha se právě tiskne, ochutnávka je zde. Chcete-li ji stihnout ještě před 
táborem, tak vložte e-mail a skauti Vás upozorní, až bude k dostání.   

Zažili jsme „tour po Českém rozhlasu“ – doslova… Radiožurnál – Živé vysílání 

08:05, 12:05, 17:05, 18:05; ČRo Plus – Hlavní zprávy; Radiožurnál – Zprávy 07:00, ve 12:00, v 
18:00; ČRo – Události regionu a další… Dohromady 32 výstupů na aktuální táborové témata. 
Rozhovor i na půdorysu podkladů z našich organizací poskytl náš předseda Aleš Sedláček. 
Pustit si nahrávku 

Česká rada dětí a mládeže je jednou ze zakládajících organizací 
Partnerství pro vzdělávání 2030+. Po dvou letech společné práce jsme se sešli opět 

v prostorách Werichovy vily a debatovali, jak dál posouvat naše společná témata. Uvažujeme 
i o založení samostatné právnické osoby. Doposud funguje projekt pod křídly Stálá 
konference asociací ve vzdělávání, z. s., za což jí patří velký dík! 

http://www.radambuk.cz/
https://www.adam.cz/author/ymca-v-cr/
https://www.adam.cz/ukrajinske-deti-na-taborech-a-zdravotni-zpusobilost/
http://www.ymca.cz/programy/tabory/tabory-ymca—servis/novinky/?aktualitaId=900
https://www.facebook.com/crdm.cz/photos/a.167145479995252/5412348488808232/
https://www.skaut.cz/ordinace/predprodej
https://forms.gle/KruuQwuDpkmDHi4A9
https://budejovice.rozhlas.cz/za-pobyt-deti-na-letnim-tabore-zaplati-letos-rodice-vic-zajemcu-ale-maji-8761816
https://www.facebook.com/crdm.cz/
https://www.facebook.com/Partnerstvi2030/
https://www.facebook.com/SKAVcz/
https://www.facebook.com/SKAVcz/
https://www.adam.cz/2021/wp-content/uploads/2022/05/YMCA-tabory-1.jpg
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Archa číslo 4/2022 nahlíží do „osnov“ mimoškolní klimatické výchovy 

 
https://www.adam.cz/archa-cislo-4-

2022-nahlizi-do-osnov-mimoskolni-
klimaticke-vychovy/ 
„Zelené“ – totiž klimatické – téma, je 
neziskovému sektoru, přesněji jeho 
výseči organizací pracujících s dětmi a 
mládeží blízké. Jak jinak si vysvětlit 
takovou „úrodu“ tematických 
příspěvků, které našly své uplatnění ve 
čtvrtém letošním sešitu časopisu 
České rady dětí a mládeže (ČRDM) 
Archa? Blok článků vztahujících se k 
námětu „Před klimatem, za 

klimatem…“ končí na sedmnácté z dvaceti čtyř stran. Do Archy přispěly Česká tábornická unie, 
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE), Český svaz ochránců přírody, Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, Junák – český skaut, Asociace debatních klubů, Hnutí Brontosaurus, Pionýr, Asociace 
turistických oddílů mládeže, Chaloupky, o. p. s., Recyklohraní a Strukturovaný dialog s mládeží. 
„Mantrou školy je příprava na přijímačky na další stupeň vzdělávání. A tak, zatímco za hranicemi Unie 
zuří válka, čtvrtina žáků během covidu vypadla ze vzdělávání a trpí psychickými poruchami a sociální 
nůžky se rozevřely dokořán, pořád jsou pro vzdělávací systém důležitější Lumírovci, věta doplňková a 
Pythagorova věta. 
A blíží se, vlastně už probíhá krize nejdůležitější – klimatická. Najednou jsou zásadní témata, jako je 
krajina a její schopnost adaptovat se na změny, spotřebitelství a odklon od konzumu, energetika a její 
zelenání, ale zároveň s tím i sociální rovnost (protože krize prohloubí rozdíly mezi lidmi).“ Citace pochází 
z úvodníku o klimatické výchově od ekopedagoga Martina Kříže, programového ředitele výchovně-
vzdělávacího střediska Chaloupky. 
Myslím, že výstižně předznamenává to, co mohou čtenáři a čtenářky asi tak čekat od poslední 
předprázdninové Archy. Na jejích stránkách totiž dobrovolníci čistí řeky, vysazují stromy, starají se o 
udržení vody v krajině, recyklují odpad atd., atp., a tím se věnují environmentální výchově svých 
svěřenců, často v nejrůznějších dětských oddílech. Jinak řečeno, Archa vlastně tak nějak nahlíží do 
pomyslných osnov mimoškolní klimatické výchovy… 
Reportážní příspěvek Vlastimila Jury ml. ze spolku Mladých chovatelů zvířat, nazvaný Od e-mailu až do 
krytu, pro změnu přibližuje z méně obvyklého úhlu pohledu jednu z mnoha forem pomoci Ukrajině, 
statečně vzdorující ruské válečné agresi… Reportáži sekundují dva další, kratší texty s obdobným 
námětem (Pionýr stojí za Ukrajinou a Tábory s YMCA s podtitulem Darujte ukrajinským dětem letní 
zážitek s YMCA). 
Česká rada dětí a mládeže udělila 26. května 2022 devět svých tradičních, výročních ocenění lidem, 
kteří významně podporují mimoškolní práci s dětmi a mládeží. Cena Přístav 2022 Laureáty Ceny Přístav 
2022 jsou: vedoucí redaktor a dramaturg pořadu Zprávičky České televize Petr Kopecký, senátor, lékař 
a pedagog Lumír Kantor, poslanec PS PČR Marek Výborný, senátor a místostarosta města Krásná Lípa 
Zbyněk Linhart, ředitel ZŠ a MŠ Mladá Boleslav a člen zastupitelstva Mladé Boleslavi Tomáš Suchý, 
hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, starosta města Úštěk Jan Mazíni, starosta městyse Jince 
Josef Hála a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Také o zahradní slavnosti, na níž byla 
ocenění za přínos k mimoškolní výchově oficiálně předána, se lze v nové Arše dočíst… 
…Stejně jako o tom, jak to vypadalo na akci Navigamus 2022. Oč se jedná? Jednou za tři roky se u nás 
koná celostátní setkání vodních skautů. Letos se jich ve dnech 2.–5. června sjelo více než 1500 k jezeru 
Matylda u severočeského Mostu. 
 

http://www.radambuk.cz/
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Hledáme deset mladých lidí, kteří nám pomohou s přípravou a 
organizací Evropské konference mládeže, která se uskuteční ve dnech 10.–13. 

července 2022 v Cubex Centru Praha v rámci předsednictví ČR Radě EU v oblasti mládeže. S 
čím potřebujeme pomoci? Co za to? Podrobnosti zde 

 
Český rozhlas se opět vrátil k tématu zneužívání děti ve spolku na 
Liberecku. Pořady Čro/Pro a proti, ČRo Plus, irozhlas.cz nebo ceskepodcasty.cz si kladou 

otázku: Chrání české zákony dostatečně děti před sexuálními predátory, nebo 
potřebujeme jejich změnu?  
Předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček považuje současnou legislativu za 
dostačující: „Odpovídá právnímu prostředí, ve kterém se nacházíme. Ale navrhované řešení 
není efektivní. Děti před sexuálními predátory nějaký doklad o beztrestnosti neochrání. 
Neznamená to, že nemáme dělat nic. Naopak máme budovat bezpečné prostředí, 
komunikovat s dětmi, vysvětlovat, co je a co není normální. Na straně organizací se starat o 
to, kdo může s dětmi pracovat, a důsledně je vzdělávat, prověřovat jejich činnost, podporovat 
supervizi vedoucích, spolupráci v organizacích i mezi nimi. A směrem k rodičům musíme 
dokola opakovat, že odpovědnosti za to, kam posílají svoje dítě, se nezbaví. Když vám bude 
někdo tvrdit, že ano, tak je to laciné a nepravdivé.“ Rozhovor si zde můžete pustit celý. 

 
CNN Prima News/Zprávy v 9:00, v 10:30, 12:00, ve 14:00, v 15:00, v 18:00, v 19:00 a 

ve 22:00 dne 12. 6. 2022 přinesly rozhovor s našim předsedou Alešem Sedláčkem na téma 
obsazenosti táborů… 

 
Organizace Letní dům rozšiřuje své týmy. Hledají posily do projektu Kousek 

domova a do služby Podpora pěstounů. Průběžně také doplňují dobrovolníky na pobyty s 
dětmi a na doučování. Více 
 

Prázdninová škola Lipnice zve na dokument ...na cestě k Mužom. 

Tématem filmu je rozvoj mladých mužů a jejich podpora na osobní cestě ke zralému 
mužství. Dokument je dostupný na YouTube. Pustit si ho můžete i na schůzce či 
táboře a vnést do svého programu inspirativní téma… 
https://www.youtube.com/watch?v=UCIurvGrZ7U  

 

Server ADAM.cz a časopis Archa se těší na Vaše příspěvky z prázdnin 

Za pár dní začínají letní prázdniny. V době před-covidové 
zcela běžně a za covidu s obtížemi, které si pamatujeme, 
červenec a srpen se pravidelně vymykaly rutině deseti 
zbylých měsíců… A letos? Podělte se s ostatními o své 
zážitky, zkušenosti a dojmy z letní táborové či jiné 
prázdninové činnosti pořádané Vaším spolkem – server 
ADAM.cz a tištěný zpravodaj Archa nabízejí prostor pro 
uveřejnění Vašich článků a fotografií. 
Dobrovolnický workcamp, turistický či vodácký výlet, 
užitečný kurz, vydařené vystoupení, soutěž, závod, výprava, 

letní tábor – ať už klasický, či příměstský – je toho tolik, o čem dát vědět, co zvečnit… (Pokud se navíc 
na některé z těchto prázdninových akcí objeví Vaši noví přátelé z rodin ukrajinských válečných 
uprchlíků, redakce zmínku o tom jen uvítá.) Texty nemusejí být přitom vůbec dlouhé: článek lze klidně 
postavit i na třech, čtyřech odstavcích. K tomu několik zdařilých VELKÝCH snímků, které text vhodně 
ilustrují – a je to. 

http://www.radambuk.cz/
https://www.strukturovanydialog.cz/clanky/stan-se-clenem-organizacniho-tymu-evropske-konference-mladeze-579
https://plus.rozhlas.cz/deti-pred-sexualnimi-predatory-nejaky-doklad-o-beztrestnost-neochrani-mysli-si-8768029
https://www.adam.cz/letni-dum-hleda/
https://www.youtube.com/watch?v=UCIurvGrZ7U
https://www.youtube.com/watch?v=UCIurvGrZ7U
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Své příspěvky zasílejte, prosím, již v průběhu prázdnin současně na adresu archa@crdm.cz a 
adam@crdm.cz. Uzávěrka 5. čísla časopisu Archa je sice 16. září (vyjde tiskem v říjnu), server ADAM.cz 
však Vaše články a fotografie může publikovat průběžně… 
https://www.adam.cz/server-adam-cz-a-casopis-archa-se-tesi-na-prispevky-z-prazdnin/ 
 

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-133-720-rozvoj-materialne  
 

Krajina v našich rukou - Skautský institut 
https://www.skautskyinstitut.cz/krajina-v-nasich-rukou 
Česká krajina není zdravá. Usychání lesů, eroze půdy na polích a další 
problémy ukazují, že příroda kolem nás není připravená na probíhající 
klimatickou změnu. Věříme, že s tím může a má něco udělat každý z nás! 
Co začít dělat - a jak? 
Následující tipy jsou především pro skautské (a jiné) oddíly. 
Inspiraci zde ale může načerpat kdokoli! 
https://drive.google.com/file/d/1LPO6-

Oq0CWXWXYq1obPH2N9xdpQwsiWA/view 
Krajina-v-nasich-rukouStáhnout 
Výběr projektu 
Problémů i možností řešení je tolik, že není snadné najít si to své. 
Pokud vedeš oddíl nebo družinu, a chtěl/a bys společně se svými svěřenci začít se situací něco dělat, 
využij přehled opatření, který jsme připravili.přehled opatření pro oddíly 

 
Bezpečný skauting: vše, co si 
potřebujete zopakovat před létem 
Zažít parádní dobrodružství s přáteli, zkoušet 
nové aktivity, být v přírodě, navštívit nová 
místa, testovat vlastní možnosti. To všechno 
nás pravděpodobně o prázdninách čeká - a 
všichni asi doufáme, že si dovezeme jen 
příjemné zážitky. Skauting s sebou ale nese i určitou míru rizika. Vedle skvělé táborové hry, jídelníčku 

http://www.radambuk.cz/
https://www.adam.cz/server-adam-cz-a-casopis-archa-se-tesi-na-prispevky-z-prazdnin/
https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-c-1-v-ramci-programu-133-720-rozvoj-materialne
https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-c-1-v-ramci-programu-133-720-rozvoj-materialne
https://www.skautskyinstitut.cz/krajina-v-nasich-rukou
https://drive.google.com/file/d/1LPO6-Oq0CWXWXYq1obPH2N9xdpQwsiWA/view
https://drive.google.com/file/d/1LPO6-Oq0CWXWXYq1obPH2N9xdpQwsiWA/view
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2022/06/Krajina-v-nasich-rukou.pdf
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2022/06/Krajina-v-nasich-rukou.pdf
https://drive.google.com/file/d/1LPO6-Oq0CWXWXYq1obPH2N9xdpQwsiWA/view?usp=sharing
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nebo trasy puťáku je potřeba do plánování zařadit právě práci s rizikem a přípravu na krizové situace. 
Rádi vám s tím pomůžeme! 

https://zpravodajstvi.skaut.cz/clanek/bezpecny-skauting-vse-co-si-potrebujete-zopakovat-pred-
letem?utm_source=ecomail&utm_campaign=2022_06_08__skautske_novinky&utm_medium=ema
il&utm_term=335127&ecmid=51661&fbclid=IwAR0fe7dUQsQyU6IUkuCRm0n4SaChVXxQIeneTUVd

IRS1vAhWBa6phtl6Lzo 
 

S čím se při letních dobrodružstvích můžeme setkat? 
• Vážný úraz (pád z výšky, úraz hlavy, vážné popáleniny, zlomeniny)  
• Tonutí 
• Bouřka, silný vítr  v kombinaci s oslabenými lesy  
• Rozvodněný potok po přívalovém dešti 
• Lesní požár, vznícený olej na kamnech  
• Drobnější problémy - úpal a úžeh, pád z kola, drobnější popáleniny, sečné a řezné rány  
• Silná alergická reakce na bodnutí hmyzem 
• Ztracené dítě, neohlášený odchod z tábora  

 
Jak bychom se měli připravit? 

• Promyslet si, jak zmíněné i další krizové situace vznikají - jaké jsou jejich příčiny. 
• Promyslet si, jak bychom danou krizovou situaci řešili. 
• Připravit si krizový plán (na Křižovatce najdete příklady krizových plánů tábora a vzdělávací 

akce). 
• Doplnit si informace v místech, kde tápeme - např. během promýšlení plánu zjistíme, že 

nevíme, jak bychom postupovali.  
• Věnovat se prevenci, odstranit nebo minimalizovat možná rizika (např. nechat dostatek 

prostoru kolem kamen v kuchyni, stanovit pravidla pro pohyb v kuchyni, provést instruktáž 
k práci s táborovým nářadím) 
 

Co nám pomůže krizovou situaci zvládnout lépe?  
• Aplikace Záchranka nainstalovaná v mobilu 
• Znalost nejbližší lékařské pohotovosti otevřené v každou denní i noční dobu, funkční auto 

a zastupitelnost řidičů. 
• Číslo Skautské krizové linky (737 205 520) uložené v mobilu 
• Číslo na střediskového vedoucího a další uložené v mobilu  
• Čísla na tísňové linky uložená v mobilu   

o Pokud člověk volá na 112 z Androidu (od verze 2.3.7.) a je připojený na svého 
operátora (systém tedy není funkční při roamingu), do 25 sekund operátor ví 
přesnou polohu díky lokalizační sms. 

o Na 112 se lze jako na jedinou tísňovou linku dovolat bez SIM karty, bez kreditu 
a pokud je na místě signál alespoň jednoho mobilního operátora. 

• Číslo na starost(k)u  nejbližší obce uložené v mobilu  
• Fungující mobil :) (+powerbanka)  
• Oznámení tábora předem na obci + hasičům (vědí o vás např. v případě bouřek a můžou dát 

vědět)  
• Krizový lístek vytištěný/uložený v mobilu 
• Hodí se vědět, kde se dají najít aktuální informace o počasí a výstrahách (mobilní aplikace, 

sociální sítě ČHMI nebo hasičského sboru v kraji)  
•  

Před každou částí programu bychom měli minimálně v hlavě provést analýzu rizik a vážná rizika 
ošetřit.  
Příklad: Chystáte se vyrobit skluzavku z velké plachty a mýdlové vody. Na co se předem v duchu 
zeptáte? 

http://www.radambuk.cz/
https://zpravodajstvi.skaut.cz/clanek/bezpecny-skauting-vse-co-si-potrebujete-zopakovat-pred-letem?utm_source=ecomail&utm_campaign=2022_06_08__skautske_novinky&utm_medium=email&utm_term=335127&ecmid=51661&fbclid=IwAR0fe7dUQsQyU6IUkuCRm0n4SaChVXxQIeneTUVdIRS1vAhWBa6phtl6Lzo
https://zpravodajstvi.skaut.cz/clanek/bezpecny-skauting-vse-co-si-potrebujete-zopakovat-pred-letem?utm_source=ecomail&utm_campaign=2022_06_08__skautske_novinky&utm_medium=email&utm_term=335127&ecmid=51661&fbclid=IwAR0fe7dUQsQyU6IUkuCRm0n4SaChVXxQIeneTUVdIRS1vAhWBa6phtl6Lzo
https://zpravodajstvi.skaut.cz/clanek/bezpecny-skauting-vse-co-si-potrebujete-zopakovat-pred-letem?utm_source=ecomail&utm_campaign=2022_06_08__skautske_novinky&utm_medium=email&utm_term=335127&ecmid=51661&fbclid=IwAR0fe7dUQsQyU6IUkuCRm0n4SaChVXxQIeneTUVdIRS1vAhWBa6phtl6Lzo
https://zpravodajstvi.skaut.cz/clanek/bezpecny-skauting-vse-co-si-potrebujete-zopakovat-pred-letem?utm_source=ecomail&utm_campaign=2022_06_08__skautske_novinky&utm_medium=email&utm_term=335127&ecmid=51661&fbclid=IwAR0fe7dUQsQyU6IUkuCRm0n4SaChVXxQIeneTUVdIRS1vAhWBa6phtl6Lzo
https://krizovatka.skaut.cz/vedu-oddil/bezpecne-prostredi/krizove-situace-prevence
https://www.zachrankaapp.cz/
https://krizovatka.skaut.cz/files/01f77d9a-b9ba-4118-93bf-041cd5907895
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Co udělat, aby člověk nevyletěl z dráhy? 
Co udělat, aby nebyla rychlost příliš velká? 
Co udělat, aby si nikdo nemohl zranit hlavu o kámen? 
Jak vypadá konec dráhy - je dojezdová plocha bezpečná?  
 
Co dělat v krizi? 

• Důležité kroky a dobré rady najdeš na Křižovatce (Jak jednat v krizi) nebo v Krizovém lístku.  
 

Další aktéři krizové situace  
• Rodiče 

o Kontaktujte je a informujte o události. 
o Mluvte otevřeně, sdělujte jen ověřené informace. 
o Nabídněte případnou pomoc. 
o Proberte společnou strategii vůči všem dalším institucím, organizacím. 
o Poraďte se o případné terapii, poskytněte kontakty na odborníky. 
o Rodiče ostatních dětí informujte  o situaci a v budoucnu o dalším vývoji. 

• Domovské středisko 
Nezapomeňte o vážnějších situacích informovat střediskového vedoucího, může vám dobře 
poradit, pomoci s řešením nebo najít potřebné kontakty či informace.  

• Novináři  
o Média informujte pouze, pokud se na vás obrátí sama. 
o Jmenujte osobu, která bude stále dostupná a jediná bude komunikovat s novináři, 

o této osobě by měli všichni vědět a případné dotazy na ni přesměrovat. 
o Nepodlehněte panice, buďte věcní. 
o Odpovídejte pravdivě ale stručně, nezatajujte fakta, vyhněte se popisu emocí 

a pocitů, nezabíhejte do detailů a nemluvite o totožnosti osob. 
o Nebojte se asertivity: rozhovor je vždy možné odmítnout a odkázat na tiskovou 

mluvčí organizace Báru Trojak, tel.: 731 403 647. 
• Policie ČR 

Jsou situace, kdy je naprosto na místě PČR zavolat - např. pokud máme problém z cizí osobou 
v tábořišti, která není ochotná respektovat naše výzvy k odchodu, nebo pokud hledáme 
ztracené dítě. 

• Pojišťovna 
Všechny potřebné informace najdete v sekci Pojištění. Pokud není na místě události potřeba 
likvidátor, ve většině případů není potřeba pojišťovnu bezprostředně po události 
kontaktovat. Nezapomeňte ale pořídit důkladnou fotodokumentaci. Pokud si nevíte rady, 
můžete v pracovních dnech kontaktovat Ekonomické oddělení KÚJ na čísle 
+420 774 260 960.   
 

Kde hledat další informace? 
Silný vítr 
https://www.hzscr.cz/clanek/pozor-na-silny-vitr-ci-vetrne-smrste.aspx 
Lesní požáry 
https://www.hzscr.cz/clanek/rady-obyvatelstvu-pozarni-prevence-lesni-pozary.aspx 
Povodně 
https://www.hzscr.cz/clanek/co-delat-kdyz-hrozi-povodne-241565.aspx 
Bouřky 
https://www.hzscr.cz/clanek/jak-se-chovat-behem-bourky-a-jak-ochranit-obydli-pred-uderem-
blesku.aspx 
Příprava na prázdniny  
https://www.hzscr.cz/clanek/bezpecne-na-prazdninach.aspx 
 

http://www.radambuk.cz/
https://krizovatka.skaut.cz/komunikace-a-propagace/jak-jednat-v-krizove-situaci
https://krizovatka.skaut.cz/files/01f77d9a-b9ba-4118-93bf-041cd5907895
https://krizovatka.skaut.cz/administrativa/pojisteni
https://www.hzscr.cz/clanek/pozor-na-silny-vitr-ci-vetrne-smrste.aspx
https://www.hzscr.cz/clanek/rady-obyvatelstvu-pozarni-prevence-lesni-pozary.aspx
https://www.hzscr.cz/clanek/co-delat-kdyz-hrozi-povodne-241565.aspx
https://www.hzscr.cz/clanek/jak-se-chovat-behem-bourky-a-jak-ochranit-obydli-pred-uderem-blesku.aspx
https://www.hzscr.cz/clanek/jak-se-chovat-behem-bourky-a-jak-ochranit-obydli-pred-uderem-blesku.aspx
https://www.hzscr.cz/clanek/bezpecne-na-prazdninach.aspx
https://www.hzscr.cz/clanek/bezpecne-na-prazdninach.aspx
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https://www.hzscr.cz/clanek/rady-obyvatelstvu-integrovany-zachranny-system-linky-tisnoveho-
volani.aspx 
https://www.hzscr.cz/clanek/hasicske-desatero-pro-leto.aspx 
https://www.zachranny-kruh.cz 
Příručka Čekatelská zkouška  
(dostupná na Křižovatce nebo ve skautských obchodech) 
Organizace vodácké výpravy 
https://casopis.skauting.cz/vodacka-vyprava-7666 
Pojištění  
Vše o úrazovém pojištění, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, pojištění majetku cestovním 
pojištění a pojištění managementu najdeš na: 
https://krizovatka.skaut.cz/administrativa/pojisteni 
Přečti si také článek Pojištění aneb na co nezapomenout před letními tábory.  
V článku jsme se primárně věnovali fyzické bezpečnosti, stejně důležitá je ale ta psychická. Ke čtení 
doporučujeme zdroje na Křižovatce: 
- Bezpečí dětí a Kodex jednání dospělých 
- Laická psychologická první pomoc v krizové situaci 
Krásné léto plné dobrých zážitků! 
Bára Trojak, skautská tisková mluvčí  
barbora.trojak@skaut.cz  

 

Berete na tábor holky a kluky z Ukrajiny? Shrnujeme to nejdůležitější, co by 

vás mohlo zajímat 

https://zpravodajstvi.skaut.cz/clanek/berete-na-
tabor-holky-a-kluky-z-ukrajiny-shrnujeme-to-
nejdulezitejsi-co-by-vas-mohlo-zajimat 

Desítky oddílů mají už teď ve svých řadách i holky a 
kluky z Ukrajiny - děkujeme za to! A někteří z nich 
vyrazí společně s vámi i na skautský tábor. Touží po 
kamarádech, zajímavé činnosti a dobrodružství 
stejně jako kdokoliv jiný, přesto má jejich účast i 
některá specifika, která shrnujeme na následujících 

řádcích. 

Před odjezdem - komunikace a nutné dokumenty 
• Věnujte pozornost pečlivé komunikaci s rodiči. Měli by dobře porozumět tomu, jak skautský 

tábor vypadá, v jakých podmínkách se táboří, zda tábor mohou či nemohou navštívit apod. 
Mějte na mysli, že holky a kluci a tedy ani jejich rodiče zpravidla skauting do téhle chvíle 
neznali, a tak to, co se může zdát nám a rodičům našich členů automatické, pro ně může být 
velkou novinkou. 

• Členství v organizaci. Pro účast na letním skautském táboře není potřeba, aby ukrajinští 
účastníci byli členy Junáka. 

• Jmenný seznam účastníků. Už před táborem je možné zadat ve skautISu do seznamu 
účastníků novou osobu - nečlena pouze se základními údaji. Po táboře je potřeba zadat do 
“Skutečnosti” všechny kluky a holky z Ukrajiny, kteří byli na táboře, na jmenný seznam 
účastníků jako nové osoby přes tlačítko “Zadat novou osobu”. 

http://www.radambuk.cz/
https://www.hzscr.cz/clanek/rady-obyvatelstvu-integrovany-zachranny-system-linky-tisnoveho-volani.aspx
https://www.hzscr.cz/clanek/rady-obyvatelstvu-integrovany-zachranny-system-linky-tisnoveho-volani.aspx
https://www.hzscr.cz/clanek/hasicske-desatero-pro-leto.aspx
https://www.hzscr.cz/clanek/hasicske-desatero-pro-leto.aspx
https://www.zachranny-kruh.cz/
https://casopis.skauting.cz/vodacka-vyprava-7666
https://krizovatka.skaut.cz/administrativa/pojisteni
https://zpravodajstvi.skaut.cz/clanek/pojisteni-aneb-na-co-nezapomenout-pred-letosnimi-letnimi-tabory-3
https://krizovatka.skaut.cz/vedu-oddil/bezpecne-prostredi/bezpeci-deti
https://krizovatka.skaut.cz/vedu-oddil/bezpecne-prostredi/laicka-psychologicka-prvni-pomoc-v-krizove-situaci
https://zpravodajstvi.skaut.cz/clanek/berete-na-tabor-holky-a-kluky-z-ukrajiny-shrnujeme-to-nejdulezitejsi-co-by-vas-mohlo-zajimat
https://zpravodajstvi.skaut.cz/clanek/berete-na-tabor-holky-a-kluky-z-ukrajiny-shrnujeme-to-nejdulezitejsi-co-by-vas-mohlo-zajimat
https://zpravodajstvi.skaut.cz/clanek/berete-na-tabor-holky-a-kluky-z-ukrajiny-shrnujeme-to-nejdulezitejsi-co-by-vas-mohlo-zajimat
https://skaut-gov-contember-prod.s3.eu-central-1.amazonaws.com/news/37f3b311-766d-4b2b-a3a4-64ddce3c249b.jpeg
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• Stejně jako od dalších účastníků tábora budete potřebovat podepsanou přihlášku. Je možné 
nechat si přeložit vaši vlastní, případně br. Imrahil sdílel přeloženou táborovou přihlášku 
i další dokumenty na Skautforu v tomto vláknu. 

• Potvrzení zdravotní způsobilosti. Pokud je tábor zotavovací akcí, potřebují potvrzení 
o zdravotní způsobilosti na tábor i ukrajinské holky a kluci. Nabízíme jeho dvojjazyčnou verzi. 
Nejjednodušší je, pokud si zde již našli ošetřujícího lékaře, který jim ho vystaví. Případně jim 
můžete doporučit, aby si takové potvrzení nechali zaslat od svého lékaře z Ukrajiny, nebo aby 
si od něj nechali zaslat alespoň anamnézu, na jejímž základě bude pro české lékaře možné 
vystavit potvrzení.  

• Očkování. Pakliže je váš tábor zotavovací akcí, je třeba si pohlídat, aby i ukrajinské děti 
splňovaly podmínky povinného očkování. Jejich očkovací kalendář je stejný jako náš, ale 
může se stát, že některé děti ho naplněný nemají. Pokud nemají očkovací průkaz, i zde 
doporučte rodičům, aby si vyžádali potvrzení na dálku od svého ukrajinského pediatra, pokud 
je to alespoň trochu možné.  

• Zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění mají státem zajištěné všechny děti, na které se 
vztahuje zákon Lex Ukrajina. Namísto kartičky zdravotní pojišťovny byste od nich na tábor 
měli mít kopii potvrzení o zdravotním pojištění, který při svém příchodu do ČR dostali. Stejně 
jako na jakékoliv další účastníky skautských akcí se na ně pak automaticky vztahuje skautské 
úrazové pojištění.  

• Rodné číslo. Na potvrzení o zdravotním pojištění, jehož kopii budete od ukrajinských holek 
a kluků mít, najdete přiřazené rodné číslo. Nelekejte se, možná bude mít trochu nezvyklou 
formu, než jsme zvyklí. 

• Úrazové pojištění na táboře. Pojištěni jsou všichni účastníci skautských akcí bez ohledu na to, 
zda jsou či nejsou členy organizace.  

• Potvrzení o bezinfekčnosti. Nabízíme přeložený formulář, který můžete využít dle svých 
potřeb. 

Finance a vybavení 
• Pro některé rodiny může být obtížné zaplatit účastnický poplatek. Pro tyto účely jsme 

spustili program finanční podpory Laskavo, ve kterém si můžete požádat o fin. příspěvek na 
úhradu nákladů spojených s účastí ukrajinských holek a kluků na táboře. Na jednoho 
ukr. účastníka/účastnici lze čerpat až 10.500,- Kč. Je možné je využít nejen na úč. poplatek, 
ale také na pořízení tábornického osobního vybavení (spacák, karimatka, ešus atd.), případně 
pro dovybavení tábořiště. O příspěvek můžete žádat v tomto formuláři. 

• Finanční příspěvek vaše středisko dostane skrze darovací smlouvu. Nebudeme od vás chtít 
žádné vyúčtování a doložení dokladů. Je na vás, abyste finanční podporu využili co 
nejefektivněji v souladu s jejím zacílením na podporu ukrajinských holek a kluků.  

• Ptáte se nás, co s penězi, když dítě nakonec třeba nepojede. Pokud se něco takového stane, 
ozvěte se nám na ukrajina@skaut.cz a domluvíme se na nejlepším možném řešení.  

Program tábora 
• Holky a kluci, zejména ti, kteří už začali chodit do českých škol, se učí naší mateřštině velmi 

rychle. I přesto je dobré, abyste byli připraveni na jazykovou bariéru. Využít 
můžete komunikační karty a případně si je ještě před táborem nebo na něm doplnit o další 
dle konkrétních potřeb. Jakkoliv telefony nebývají zpravidla vítanou součástí tábora, možná 
se dva pro využití překladačů budou mimořádně hodit a je dobré mít je v pohotovosti. 

• Pokud ukrajinští táborníci ještě ostatní příliš nepoznali na předprázdninových schůzkách, 
myslete na to, že bude třeba pár aktivit na vzájemné seznámení, prolomení prvotního 
ostychu na obou stranách, navázáních prvních kamarádských kontaktů. Možná vám 
pomůžou seznamovací aktivity připravené pro příměstské integrační tábory. 

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/groups/skautforum/posts/1348852062273875/
https://docs.google.com/document/d/15Tz5CnFvr58-QWW06GPKbAyeRuEzzyBm/edit?usp=sharing&ouid=115944859331084893536&rtpof=true&sd=true
https://krizovatka.skaut.cz/files/972024e6-c767-43af-9899-ff32cfe1fa38
https://krizovatka.skaut.cz/ukrajina/skautsky-program-financni-podpory-laskavo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqr8F5s-X1dwZx-H7tHEud_rO6oER4Gr-5thh4as0KapMJ8w/viewform
mailto:ukrajina@skaut.cz
https://krizovatka.skaut.cz/files/919f77fa-6e42-4b02-8c1e-7029ea47fdeb
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• Stejně jako rodiče, ani holky a kluci často neví, jak takový náš skautský tábor vypadá. Co je 
zvykem dělat a co naopak ne, jaká jsou táborová pravidla a jak vypadá táborový den. Opět 
i s ohledem na možnou jazykovou bariéru myslete na to, že by měli mít možnost se s pravidly 
a chodem tábora dobře seznámit. Můžete společně se všemi táborníky pravidla sehrát 
pantomimicky a představit si je, můžete si je ještě před táborem přeložit a mít je s sebou 
vytištěné apod. 

• Nejspíš nemálo z ukrajinských holek a kluků má za sebou více či méně traumatizující zážitky. 
Už jen nečekaný odchod z domova, mnohdy roztržení rodiny, pobyty v krytech, život ve zcela 
novém prostředí - to vše může vést k tomu, že budou víc úzkostní, nejistí. Věnujte 
jim zvýšenou pozornost, všímejte si jejich chování a ptejte se, jak můžete pomoci. Pokud je 
to možné, zeptejte se na psychický stav dítěte rodičů před odjezdem. 

• Zkušenosti ukrajinských holek a kluků mějte na paměti také při vhodné volbě programu. 
Používání sirén a podobných signálů, aktivity vyvolávající napětí a stres, evokující prvky války 
mají pro tento rok zůstat stranou. Je dobré také pečlivě zvážit, za jakých podmínek budou mít 
děti např. noční hlídky, doporučujeme, aby na nich nebyly samy. 

Pokud vás napadá jakýkoliv další dotaz - nebo i vaše přímá zkušenost - s účastí ukrajinských holek 
a kluků na táboře, neváhejte napsat na ukrajina@skaut.cz, využít pro sdílení zkušeností 
facebookovou skupinu Skautforum a nebo přijďte na chystané online setkání k tomuto tématu, 
které se koná 23. 6. od 19.30 hod. a přihlásit se na něj můžete tady. 

Děkujeme za ukrajinské holky, kluky i jejich rodiny, že se mohou díky vám těšit na skautská letní 
dobrodružství. Bára Tichavová - Rozárka 
garantka podpůrných aktivit pro Ukrajinu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
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Pionýrská kuchařka 
Už za týden začnou prázdniny a s nimi i letní tábory. 

Nejdůležitější člen tábora je zaručeně 

kuchař/ka, kterým při vaření může pomoci 

naše Pionýrská kuchařka. 

Pionýrská kuchařka má podpořit lidi, 

kteří vaří pro skupiny dětí a z různých 

důvodů hledají recepty bez masa.  

Kromě vegetariánských jídel kuchařka 

obsahuje i recepty úplně bez živočišných 

produktů (veganské), bez lepku a bez 

laktózy.  

Jídla se dají vařit ve velkém, chutnají 

dětem a patří k těm levnějším a 

jednodušším. 

http://www.radambuk.cz/
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Odkaz na kuchařku: https://kucharka.pionyr.cz/ 
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Tvoření s dětmi 
 

 
http://krokotak.com/2022/06/its-vacation-time-2/ 

 

 
 
http://krokotak.com/tag/collection-of-faces/ 

 

 
http://krokotak.com/tag/shark/ http://print.krokotak.com/q?q=shark 
 
 

http://www.radambuk.cz/
http://krokotak.com/2022/06/its-vacation-time-2/?fbclid=IwAR0bVwC_8ZE0UhbDDGmSV6ugUmlPhipPfN80ztudMWHO82Sel8PS1P8mglU
http://krokotak.com/tag/collection-of-faces/
http://krokotak.com/tag/shark/%20http:/print.krokotak.com/q?q=shark


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 7 - 8 - 2022 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 
 

Hry s dětmi 
 

Chtěl bych být… 
Motivace 

Představte si, že každý z vás se právě stává zvířetem. Jméno „svého“ 

zvířete máte napsáno na lístečku na zádech. Vaším úkolem bude zjistit, 

kdo jste! Ostatní odpověď znají a budou vám návodnými otázkami 

pomáhat tak, abyste zjistili své jméno. 

Potřeby 

Lístečky se jmény zvířat /samolepicí papír/, keramická hlína nebo terakota. 

Tento metodický list nemá k dispozici žádný pracovní list. 

Provedení 

Každé dítě dostane na záda lepicí etiketu s názvem některého ze zvířat. Úkolem bude zjistit, jaké zvíře 

má na zádech. Svým kamarádům klade otázky, kterými by se dobral správné odpovědi. Například: Žiji 

v ČR? Mám bodliny? Mám křídla? Jím myši?... Ostatní smějí odpovídat jen „ano“ nebo „ne“. Dítě se 

ptá postupně každého ze svých kamarádů. Neměl by padnout název zvířete. 

Po uplynutí určeného času se všichni postaví do kroužku a představí se. Například: Zjistila jsem, že 

mám 4 nohy, mám bodliny, hodně funím. Myslím si, že jsem JEŽEK. Teprve nyní padne název zvířete. 

Ostatní děti buď potvrdí tuto odpověď, nebo se snaží ještě více napovědět, než dojde k odhalení. 

Mladším dětem dáváme zvířátka známá — domácí, starším dětem můžeme dát názvy cizokrajných 

zvířat. 

Na závěr této aktivity se zeptáme dětí, zda se ztotožňují se zvířátkem, které určily (které měly na 

zádech) nebo zda by chtěly být zvířátkem jiným a proč? 

Po ukončení této činnosti je možné dát dětem prostor k modelování nejoblíbenějšího zvířete. Budou 

mít k dispozici keramickou hlínu nebo terakotu a pokusí se ztvárnit zadaný úkol. 

Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Poznání, Pravda, Přátelství, Příroda, Paměť, Pomoc. 

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi 

Upozorňuji na projevy dětí s ADHD. Čas pro činnost nesmí být příliš dlouhý, neboť tyto děti se 

nedokážou dlouho soustředit a potřebují proto často změnu činnosti. Musíme si připravit alternativní 

možnosti činností pro tyto děti, například nakreslit zvířátko, které má nejraději. Vystřihnout z 

časopisu zvířata domácí nebo volně žijící, ptáky... 

Hry ve vodě 

Cíle 

Odbourává strach z vody, učí se a zdokonaluje v plaveckých dovednostech. Skočí po nohou do vody. 

Foukáním a potápěním provádí zároveň dechová cvičení. Překonává překážky v podobě chůze ve 

vodě – odpor vody. Spolupracuje v družstvu. 

Motivace 

Děti, určitě jste už viděli žraloka alespoň v televizi. Čím je žralok pro lidi nebezpečný? Správně, mohl 

by nám ublížit a v horším případě i sežrat. My si zahrajeme hru na žraloka, ale on nebude 

nebezpečný, protože u nás v řekách a v rybnících žraloci nejsou, ti žijí jenom v mořích a oceánech, 

takže se vůbec nemusíme bát. A protože ve vodě se musíme také potápět a zadržovat dech, tak si na 

hře Foukaná vyzkoušíme, jak jsme na tom s dechem. 

http://www.radambuk.cz/
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Potřeby 

Lehký předmět – balónek, podpůrné plavací pomůcky, plovací desky, předměty obalené ve staniolu 

(kamínky, dřevěné předměty…), potápěčské brýle pro děti, které dráždí voda v očích, stužka, nebo 

gumový kroužek. 

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list. 

Provedení 

1. hra: Na žraloka. 

Děti utvoří kruh (hloubka vody maximálně po ramena a minimálně po kolena), chytí se za ruce. Jedno 

z dětí je žralok, je vně kruhu, druhé dítě je kořist a stojí uvnitř kruhu. Úkolem žraloka je dostat se do 

kruhu a dotknout se kořisti, hráči v kruhu mu v tom můžou bránit. Jakmile se žralok dotkne kořisti, 

děti se vymění. 

2. hra: Foukaná 

Děti soutěží ve dvojicích jako soupeři ve dvou družstvech. Každé první dítě v družstvu dostane lehký 

předmět, který si položí na vodu. Na znamení začnou foukat a snaží se co nejrychleji dostat předmět 

na metu nebo ke druhému břehu a zpět na startovní dráhu. Postupně se štafetově vystřídají všichni 

členové obou týmů. Vítězí nejrychlejší družstvo. 

3. hra: Běh se zátěží 

Děti vytvoří dvojice, které spolu soutěží. Jeden stojí, druhý se ho chytí za ramena, zvedne nohy 

a položí se na vodu. Na povel dvojice vyběhnou a snaží co nejrychleji dostat na druhý břeh nebo na 

vyznačenou metu. Rychlejší dvojice vyhrává. Osoba, která leží na vodě, nesmí nijak běžícímu 

pomáhat, jen se nechá táhnout. Hru lze obměnit také tak, že dvojice mezi sebou nesoutěží, ale 

jednotlivým dvojicím měříme čas a nakonec vyhodnotíme. 

4. hra: Řetěz 

Děti se postaví do dvou řad naproti sobě. Vždy ten, kdo je na začátku řady, se položí na vodu a ostatní 

z družstva ho popotahováním po hladině dopraví na konec řady. On se nechává unášet. Je možné 

provést s plovací deskou, na kterou si dítě položí ruce, popřípadě máme-li větší desku, může si na ni 

dítě lehnout. Vždy musí mít všichni stejné podmínky. Jakmile se dítě dostane na konec řady, seskočí 

z desky a ze zadu desku dopraví opět prvnímu. Pokud volíme variantu bez desky, pak musí rozhodčí 

dát znamení prvnímu, aby pokračoval. 

Hry provádíme v takové hloubce, aby všechny děti bezpečně dosáhly na dno. 

 

Hry s potápěním 

1. hra: Lov perel 

Na dno koupací plochy naházíme předměty obalené ve stříbrném staniolu. Vždy v dostatečné 

vzdálenosti od druhého stanoviště a za nepřítomnosti všech hráčů. Děti rozdělíme do družstev, každé 

družstvo musí v časovém limitu posbírat co nejvíce „perel“. Vyhrává družstvo s největším úlovkem. 

Hru můžeme obměnit tak, že zrušíme časový limit, ale budeme čekat, až jsou všechny „perly“ 

vyloveny. Rychlejší družstvo opět vyhrává. Při hře v rybníce je možno perly nahradit plovoucími 

rybičkami např. dřívka, polystyren apod. 

2. hra: Lov na velrybu 

Jedno z dětí má na noze uvázanou stužku nebo navlečený gumový kroužek, je to velryba. Ostatní se 

ho snaží hledáním pod vodou vypátrat. Kdo velrybu najde, má bod a stává se velrybou. Stužka se 

musí uvazovat tajně pod vodou, aby to ostatní neviděli. 

Tyto hry nelze hrát za běžného provozu na koupališti ani v bazénu. Provozní řád nedovoluje sypat 

jakékoliv předměty do vody! Hry jsou ideální do bazénu na základně nebo rybníku. 

 

http://www.radambuk.cz/
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Pozor na 

Z hlediska bezpečnosti pouštíme děti do vody jen po malých skupinkách, protože úroveň plaveckých 

schopností není ještě dobrá a u všech dětí stejná. V případě nejistoty dítěte mu můžeme dát 

bezpečnostní plavecké pomůcky (rukávky) a vždy musíme mít přehled, kolik dětí je ve vodě. Máme-li 

ve skupině dítě nějak nemocné např. epilepsie, autismus, srdeční vada, o to více se na toto dítě 

zaměříme. 

Na veřejném koupališti a v bazénu možno hrát hry za podmínek rezervace prostoru. Provozní řád 

omezuje tyto aktivity. 

Příroda šesti smysly 

Cíle 

Rozvoj těchto kompetencí: sociální a personální, k učení, komunikativní. Poznávání přírody, 
prohlubování pozitivního vztahu k ní. 

Motivace 

Přírodě se člověk nevyhne, obklopuje nás všude kolem nás. Ale dokážeme ji také vnímat? Zkusme si 
uvědomit, že dokáže působit na každý náš smysl. Kterým smyslem ji vnímáme nejsilněji? A co je nám 
nejpříjemnější? 

Potřeby 

Pro každé dítě karton, lepidlo, hrnky, šátek. K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný 
pracovní list. 

Provedení 

Člověk vnímá svět okolo sebe různými smysly, stejně tak na nás působí i příroda. Během jednoho výletu 
nebo několika schůzek si postupně na šesti zastávkách vyzkoušíme poznávání přírody všemi smysly. 

Zrak: Každé dítě dostane překližku nebo tvrdý karton a na něj si lepí zajímavé „kousky přírody“, které 
si předtím nasbíralo při výletu nebo v okolí tábořiště – barevně sladěné nebo naopak zcela různorodé, 
záleží na každém. 

Sluch: V lese na pasece si všichni sednou do trávy, zavřou oči a poslouchají. Jaké zvuky kdo slyšel a jak 
se dají vysvětlit? V klubovně lze tento bod doplnit ještě nahrávkami zvuků různých ptáků nebo lesní 
zvěře – pouštění z počítače. 

Čich: Každý dostane hrnek a do něj si postupně přidává věci, které mu voní – rostliny, houby, kousky 
dřeva, jahody, borůvky apod., popř. koření. Je možné ve dvojicích zkoušet určovat, co má v hrnku ten 
druhý, jen podle vůně. Jistě se v okolí tábořiště nebo v kuchyni najde něco, co nevoní nikomu. 

Varianta: Dětem zavážeme oči a podle vůně se snaží odhadnout, k čemu čichají. Do pytlíku dáme 
například kůru, listy, jehličí, mátu, heřmánek, kopřivu, seno atd. 

Chuť: Najděte v okolí takové plody nebo rostliny, které jsou jedlé a chutné. Najděte je a přineste. Ve 
dvojicích opět můžou děti ochutnávat „pochutiny“ toho druhého. Při této příležitosti je důležité 
upozornit na jedovaté rostliny a houby (například rulík zlomocný, blín černý, náprstník velkokvětý, 
konvalinka vonná, lýkovec jedovatý, pryskyřník prudký, pivoňka lékařská, vlaštovičník větší, bolševník 
a jmelí bílé; z hub například muchomůrka tygrovaná, červená, zelená a citronová, nejedlý je například 
hřib žlučový zvaný hořčák). 

Hmat 1: Dítě si se zavázanýma očima najde strom a snaží se zapamatovat si ho jen pomocí hmatu – 
zkoumá strukturu kůry, kde jsou větve, suky a podobně. Poté ho odvedeme stranou, rozvážeme mu 
oči a jeho úkolem je najít ten „svůj“ strom. 

Varianta: Dítě může podobně po hmatu hledat pařez, kámen v lomu apod. 

http://www.radambuk.cz/
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Hmat 2: Připravíme přibližně 20 metrů dlouhou stezku, jejíž povrch budou tvořit různé přírodniny – 
např. kůra, jehličí, listí, piliny, hlína, kameny, šišky, klacíky. Dítě jde se zavázanýma očima a bosé a snaží 
se odhadnout, po čem jde. Následně je vhodná diskuse, které materiály mu byly příjemné. 

Hmat 3: Děti poslepu přiřazují šišky k větvičkám. 

Intuice: Na klidné louce si každý najde klidné místo, kam si lehne, zavře oči a nechá na sebe přírodu 
působit. Představuje si, co způsobuje zvuky, co slyší, co cítí a co mu příroda říká. Každé dítě takové 
působení vnímá jinak, určitě mu hlavou běží mnoho představ a záleží jen na vedoucím a na dětech 
samotných, zda po otevření očí bude následovat povídání o představách a pocitech. 

Pozor na 

Při sbírání rostlin a hub je třeba dávat velký pozor na jedovaté druhy. 

Soubory 

• Metodický list ke stažení 

https://pionyr.cz/inspirace/hry-a-aktivity/?returl=list&detail=690 

Nakladatelství ALTER 
Všem školákům přejeme vydařené prázdniny!  

Pro ně i jejich paní učitelky jsme připravili pracovní listy, které jednou mohou být milou vzpomínkou 

na letošní léto. Kdo má chuť zapsat si postřehy ze svých prázdninových výletů či pozorování 

přírody, tak směle do toho! https://alter.cz/pracovni-listy 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://pionyr.cz/wp-content/uploads/Hry/Import/Ml_Truhla_Smysly_P1.pdf
https://pionyr.cz/inspirace/hry-a-aktivity/?returl=list&detail=690
https://www.facebook.com/alter.cz/?__cft__%5b0%5d=AZVPc936syO5IK0EgNoTaKSNRJWsuK4LJVIK969Qontqb2Rbv5LjqvUp9_2WbTb0AC8g8T11U8lZC1UV76QyFYVS1DFUJ5XlVL8TGERTy_sffcPeyOsiHdvOC8cniaeuPjRi_h04_VRsSPOPgr6SiiK8CXySYSb7wcRMPTxBcZ5Z5VoZRvk1-bOJT1o2LXjlOAl6IOPMzOwK-T0Ykbb8K2u3&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://alter.cz/pracovni-listy
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