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Milí přátelé,  
připravili jsme pro Vás zářiové 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. Do začátku nového školního roku 
vám všem přejeme hodně energie a elánu pro práci s dětmi a mládeží.  

 

Informace o činnosti RADAMBUKu, z kroniky akcí… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informace k chystaným změnám v oblasti datových schránek 

Od ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE 
Dle nové legislativy (schválené v minulém roce, 
Zákon. 261/2021 Sb.) dojde k automatickému 
zřízení datové schránky všem právnickým osobám 
a podnikajícím fyzickým osobám, které budou mít 
povinnost komunikovat s orgány veřejné moci 
právě „datovkou“. Považujeme za velice důležité, 
aby ti, jichž se to týká, byli o této informaci včas a 
korektně informováni. 

http://www.radambuk.cz/
https://www.adam.cz/author/ceska-rada-deti-a-mladeze/
https://www.adam.cz/2021/wp-content/uploads/2022/08/Datove-schranky-1.jpg
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V roce 2021 byl schválen zákon č. 261/2021 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s další 
elektronizací postupů orgánů veřejné moci (tzv. DEPO). DEPO dotváří změny, které v oblasti 
elektronizace ve veřejné správě přinesl zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby. 
 
Dle této nové legislativy počátkem příštího roku, tedy roku 2023, bude podnikající fyzická či právnická 
osoba muset mít a využívat pro komunikaci s orgány veřejné správy datovou schránku. Tato datová 
schránka bude všem podnikajícím fyzickým osobám nebo všem právnickým osobám počátkem příštího 
roku zřízena automaticky, nebo si ji mohou zřídit samy v předstihu, což ostatně doporučujeme. 
 
O zřízení datové schránky žádá fyzická osoba, která je k tomu oprávněna za konkrétní podnikající 
fyzickou osobu. Totéž platí v případě právnické osoby – zase je tu osoba, která je oprávněná jménem 
dané právnické osoby jednat, tedy buď statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo jiná fyzická 
osoba, která své oprávnění doloží např. plnou mocí, jmenovacím dekretem, zápisem z valné hromady 
apod. Podání žádosti je možné buď osobně na Czech POINT, či písemně, tj. v listinné podobě. U 
podnikající fyzické osoby navíc můžete využít možnosti online zřízení datové schránky za pomoci 
Identity občana (prostřednictvím např. eObčanky, Bankovní identity nebo Mobilního klíče 
eGovernmentu). Více informací na: www.mojedatovaschranka.cz a na helpdesku 954 200 200. 
 
Používání datové schránky (DS) s sebou nese mnoho výhod. Je to zejména úspora peněz, neboť 
používání DS je pro komunikaci s úřady zdarma. Dále flexibilita, jelikož datovou schránku lze využívat 
odkudkoliv a kdykoliv – nejste tedy omezeni úřední dobou úřadu či otvírací dobou a vzdáleností od 
pošty. Rovněž tak i rychlost, protože zpráva odeslaná úřadu se považuje za doručenou již v okamžiku 
dodání do datové schránky orgánu veřejné správy, a v neposlední řadě též bezpečnost. 
Pro více informací o datových schránkách můžete navštívit výše zmíněnou 
stránku www.mojedatovaschranka.cz  či zavolat na helpdesk 954 200 200. 

 
 
 
Ministerstvo vnitra ČR nabízí členským organizacím České rady dětí a mládeže (ČRDM) pomoc při 
zavádění této změny 
Ministerští pracovníci chápou, že se pro Vás může jednat o výraznou změnu ve fungování, a proto Vám 
nabízejí možnost spolupráce. Můžou k Vám přijet představit chystané změny či samotné datové 
schránky. Můžou se zúčastnit Vašich seminářů, školení či se zúčastnit Vašich konferencí. Zajistí letáky 
či propagační materiály, případně pro Vás rádi uspořádají on-line seminář. 
Prosím spolky, které by měly o seminář zájem, aby do 4.9.2022 napsaly na email 
kancelar@radambuk.cz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
http://www.mojedatovaschranka.cz/
http://www.mojedatovaschranka.cz/
mailto:kancelar@radambuk.cz
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Přihlášky na webu 

https://www.radambuk.cz/zdravotnicky-krouzek-vodnik-junior-zapis-7-9-2022/ 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/zdravotnicky-krouzek-vodnik-junior-zapis-7-9-2022/
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Volnočasové aktivity pro děti – kde a jak vybírat?  
Rodičům a dětem, kteří s prvními dny nového školního roku řeší otázku, co s volným časem dětí, kde a 
jak budou trávit děti odpoledne, nabízí Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje kontakty a informace o 
svých členských spolcích, kde mohou nalézt širokou nabídku kroužků, oddílů a klubů širokého spektra 
zaměření. Dětské spolky nabízejí program, který se kvalitou vyrovná komerci – ale podstatně levněji. 
Přitom je vedou zkušení a proškolení dobrovolníci, kteří dětem věnují svůj volný čas bez nároku 
na odměnu. 
Z mnoha aktivit si zájemci mohou vybírat na stránkách členských spolků RADAMBUK - Rady dětí a 
mládeže Jihočeského kraje z.s.. Kontakty jsou ke stažení na  https://www.radambuk.cz/clenska-
sdruzeni-2/. 
Co je těmto spolkům společné? Nabízejí kvalitní program celoroční mimoškolní činnosti, praxí 
prověřený, navíc s nepřehlédnutelným výchovným přesahem. Děti tu vítá kamarádské, férové 
prostředí. V něm se dokáží uplatnit i ty z nich, které jinak ve škole zrovna neexcelují, a zde mohou 
nalézt tolik potřebný pocit zdaru. A zatímco ve škole se dítko hlavně učí a v zájmových kroužcích nebo 
sportovních oddílech je vedeno především k výkonu v úzce vymezené oblasti, spolkové prostředí ho 
neformálně všestranně vychovává a snaží se mu vštěpovat hodnoty široce sdílené všemi svými členy. 
Česká rada dětí a mládeže před časem vypracovala pro potřebu rodičů „Devatero rad pro rodiče 
při výběru mimoškolních aktivit” https://www.crdm.cz/download/dokumenty/CRDM-Devatero-rad-
pro-rodice.pdf V něm připomíná mj. význam celkového rozvoje dětské osobnosti, dobré dětské party, 
spolupráce rodičů s oddílovými vedoucími a přirozené proměnlivosti dětských zájmů. Napoví, co mít 
na paměti, připomíná, že je dobré naslouchat potomkům, nezapomínat na zpětnou vazbu a kontakt s 
vedoucími. Připouští mimo jiné, že vyzkoušení více možností není na škodu. Příležitostná nabídka 
volnočasových center a klubů je sice lepší než bezcílné flákání po ulicích nebo vysedávání u počítače, 
nedokáže však nahradit dlouhodobé působení oddílu nebo podobného kolektivu. V něm se totiž dítě 
naučí nejen všemožné praktické dovednosti, ale také pozná morální hodnoty, získá schopnost začlenit 
se do kolektivu, navazovat vztahy a mnohdy i přátelství na celý život. Nezbytná je ale pravidelnost a 
dlouhodobá možnost působení. Proto jsou mimoškolní aktivity zároveň s rodinou a školou důležitou 
součástí výchovy. Se zmíněnými informacemi si jistě vybere každý – nezbývá než popřát rodičům 
šťastnou ruku ve výběru těch správných mimoškolních aktivit a toho správného spolku pro jejich děti. 
Informace o jednotlivých spolcích pracujících s dětmi a mládeží rodiče a děti mohou čerpat 

z Informační brožury členských spolků RADAMBUK, která je ke stažení na 
webu https://www.radambuk.cz/brozura-clenskych-spolku-2022/ nebo si ji 
mohou vyzvednout v kanceláři RADAMBUK na Husově tř. 45 v Č. 
Budějovicích. 
Co je těmto spolkům společné? Nabízejí kvalitní program celoroční 
mimoškolní činnosti, praxí prověřený, navíc s nepřehlédnutelným 
výchovným přesahem. Děti tu vítá kamarádské, férové prostředí. V něm 
se dokáží uplatnit i ty z nich, které jinak ve škole zrovna neexcelují, a zde 
mohou nalézt tolik potřebný pocit zdaru. A zatímco ve škole se dítko 
hlavně učí a v zájmových kroužcích nebo sportovních oddílech je vedeno 
především k výkonu v úzce vymezené oblasti, spolkové prostředí ho 

neformálně všestranně vychovává a snaží se mu vštěpovat hodnoty široce sdílené všemi svými členy. 
Česká rada dětí a mládeže před časem vypracovala pro potřebu rodičů vydala tiskovou zprávu, ve které 
se opírá s o své letité praktické zkušenosti, o rady dětských psychologů a koneckonců i o citáty, kterým 
život sám dal už dávno za pravdu. 
 Myslete na celkový rozvoj dětské osobnosti 
Důraz na zvídavost, svědomitost, otevřenost, emocionální stabilitu a přátelskost – to vše rodiče najdou 
v nabídce dětských a mládežnických organizací. Je celoroční, rozmanitá, všestranná. A navíc cenově 
dostupná všem. 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/clenska-sdruzeni-2/
https://www.radambuk.cz/clenska-sdruzeni-2/
https://www.crdm.cz/download/dokumenty/CRDM-Devatero-rad-pro-rodice.pdf
https://www.crdm.cz/download/dokumenty/CRDM-Devatero-rad-pro-rodice.pdf
https://www.radambuk.cz/brozura-clenskych-spolku-2022/
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Respektujte individualitu dítěte 
Rodiče někdy bávají zajatci svých nesplněných ambic: často si přejí, aby dítě dosáhlo toho, čeho oni 
sami nedosáhli, a promítají do svých dětí své nenaplněné sny. Pokud přitom nerespektují individualitu 
dítěte, jeho nadání a zájem, nejen, že to málokdy vede ke skutečnému úspěchu, ale může to vážně 
zkomplikovat i vztah mezi nimi a dětmi. Jako rodiče přitom můžete své děti opravdu pro mnohé získat 
a být na startu jejich budoucího úspěchu ve zvolené činnosti. Rodič by měl dítě citlivě motivovat, 
ukazovat mu možnosti a cesty, a pěstovat v něm tak zájem o danou aktivitu. Jako inspiraci k tomu vám 
nabízíme úvahu O dětech od libanonského malíře a básníka Chalíla Džibrána z jeho nejznámějšího díla 
Prorok: „Vaše děti nejsou vašimi dětmi. Jsou syny a dcerami Života, toužícího po sobě samém. 
Přicházejí skrze vás, ale ne od vás. A třebaže jsou s vámi, přece vám nepatří. Můžete jim dát svou lásku, 
ne však své myšlenky, neboť ony mají své myšlenky. Můžete dát domov jejich tělům, ne však jejich 
duším, neboť jejich duše přebývají v domově zítřka, který vy nemůžete navštívit dokonce ani ve svých 
snech. Můžete se snažit být jako ony, nepokoušejte se však učinit je podobné sobě. Neboť život nekráčí 
zpět a nezastavuje se u včerejška.“ 
 
Naslouchejte svému dítěti 
Kdopak z rodičů by si nepamatoval na první slova svého dítěte? Kolik u toho bylo očekávání, kolik 
pozornosti! Bohužel mnohdy uplyne jen několik let a titíž rodiče stejným dětem už zdaleka tolik 
pozornosti nevěnují. Pro jejich neustálé brebentění či vyptávání střídané občas nářky a stížnostmi mají 
už malé pochopení, a tak mají i mnohem blíž k nějakému tomu „Mlč už!“ nebo „Neotravuj pořád…“. 
Není to přitom ze zlé vůle ani z nezájmu. Hlavní roli hrají únava, vlastní starosti – a především 
nedostatek času. Skoro vše, co se týká dětí, je poznamenáno spěchem a s ním spojeným stresem. 
Pokud ovšem chcete opravdu pro štěstí a úspěch svých dětí udělat co nejvíc, musíte tomuhle 
zničujícímu trendu čelit. Platí totiž bez výjimky to, k čemu poeticky, a tím naléhavěji zve rodiče Stefano 
Biavaschi v knize Prorok větru: „Naslouchejte svým dětem, třebaže jsou malé, protože na jejich tvářích 
ještě můžete číst stopy úsměvu, který jim dali andělé. Když je držíte za ruku, nespěchejte na ně, jděte 
jejich tempem, protože vás chtějí vyléčit ze spěchu. Nedávejte jim dárky, ale darujte se jim vy sami.“ 
Naslouchat je potřeba svým dětem i tehdy, když jde o výběr mimoškolních aktivit. I ten by měl být 
otázkou vzájemné dohody mezi dítětem a rodiči. Dítě, navzdory prokazatelnému talentu, 
do mimoškolních aktivit vysloveně nenuťte. Pravdou je, že talentované dítě musí, pokud chce 
dosáhnout úspěchů, hodně obětovat Spíše se poraďte s dalšími lidmi, kteří vaše dítě znají a mají je 
rády. 
 
Dobří kamarádi jsou největším bohatstvím dítěte 
Každý, kdo se zajímá o vnitřní svět dětí, velmi rychle zjistí, že v něm hrají naprosto dominantní roli 
kamarádi. A to od předškolních let až do dospělosti, přičemž jejich význam ještě s věkem roste. Co je 
ale na tom zásadního i pro rodiče, je nenahraditelný význam dobrých kamarádů v době dospívání 
dítěte. 
Rodiče se dnes často obávají, že jejich dítě se „chytne“ špatné party, jenomže mnoho rodičů proti tomu 
nic účinného nepodniká. Ona je totiž třeba včasná prevence. A dokonce se ví, jaká: ještě 
před nástupem puberty uvést dítě do takového společenství vrstevníků, v němž si vytvoří kvalitní 
kamarádské vztahy. Prostředím, ve kterém se to daří nejčastěji, je třeba dobrý oddíl, kde hlavním 
zaměřením není výkonnost v nějaké speciální dovednosti, ale právě vytváření dobrých vztahů. 
 
Nechte své dítě užívat si dětství 
Dětem se stále zkracuje doba dětství. K tomu podstatně přispívá i to, že děti jsou už od raného školního 
věku konfrontovány s množstvím problémů světa dospělých, které k nim „prosakují“ jak skrze přímou 
zkušenost v nefungujících a rozpadajících se rodinách, tak skrze jejich zprostředkování zejména 
spolužáky a médii. Rozumným rodičům nabízíme pohled na dětský věk očima muže, který mu rozuměl 
zvlášť dobře – Jaroslava Foglara. Tohle odkázal těm, kterým věnoval celý život: „Kouzelná léta: Většina 
chlapců – a často i děvčat – školního věku touží po tom, aby už byli dospělí, protože nebudou muset 
chodit do školy, nikdo je nebude věčně napomínat, všechno jim zakazovat. Nebudou už muset doma 

http://www.radambuk.cz/
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poníženě škemrat o každou korunu, ale budou si je sami vydělávat a utrácet je, za co budou chtít. 
Nebudou se muset doma zpovídat, kde byli večer tak dlouho, budou si moci po libosti nakládat se svým 
volným časem. Starší a staří lidé zase naopak touží po tom, aby byli mladí, i když se jim tato touha 
nemůže nikdy splnit. Já považuji za nejkrásnější část lidského žití přece jen chlapecká nebo dívčí léta. 
Těch několik kratičkých, tak vzácných a tak rychle ubíhajících kouzelných let, když už nejste dětmi, také 
zase ale ještě ne „dospívajícími“. Tedy věk zhruba od deseti do čtrnácti, nejvýše do patnácti let! Věk, 
kdy vás baví zakládat si kroužky, party, chodit do oddílů s romantickou barvitou činností, shánět si 
klubovny a pak si je zařizovat, sbírat štítky od sirek, obaly od žiletek a žvýkaček, chodit na dobrodružné 
výpravy, sedět a zpívat u táborových ohňů, hrát vzrušující hry a číst dobrodružné knížky. Věk, kdy vás 
láká vše tajemné a neznáme - a vy máte sžíravou touhu něco napínavého báječného prožít. Je to 
opravdu jen několik těchto kouzelných let, kdy vás tohle vše „drží“, baví, zajímá, naplňuje celou vaši 
mysl. Je to doba kratičká, kratší než celé předchozí dětství a mnohem kratší, než potom věk dospělosti, 
který trvá desítky let.“ 
Zdroj: https://crdm.cz/clanky/tiskove-zpravy/zacatek-skolniho-roku-nema-byt-pro-rodice-trestem-
ale-sanci-zacit-neco-znovu-nebo-jinak/  
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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/ 
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Inspirace pro činnost dětských organizací na webu www.radambuk.cz 

http://www.radambuk.cz/
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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 podzim 

 https://www.radambuk.cz/tvoreni-s-detmi-podzim/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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/tvoreni-s-detmi-podzim/
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 %. 

 
Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 

 
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 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://dobromat.cz/podporim/radambuk
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat#_blank
http://dobromat.cz/
mailto:kancelar@radambuk.cz
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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). 
 

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 

http://www.radambuk.cz/
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– 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) 
 

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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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. 
 

Projekt Síla vody 2. 7. a 27. 7.2022 

Dne 2.7. 2022 proběhla první část z projektu Mládež Kraji - Síla vody. Tuto část jsme nazvali Divoká 
voda a byla zaměřena na zvládnutí dovedností na umělém kanále. Procvičili jsme si záchranu tonoucího 
a sjíždění na raftech na divoké vodě. Celkem se akce zúčastnilo 8 dospělých a 9 dětí. 
Ve středu 27.7. 2022 proběhla druhá část z projektu Mládež Kraji - kraj Jihočeský - Síla vody. Tuto část 

jsme nazvali Rafty. Naplánovali jsme plavbu po řece Otavě z Horažďovic do Strakonic. Krásné počasí 

zajistilo obrovskou účast a tak se 62 dětí a 28 dospělých vydalo na plavbu. Akce měla veliký úspěch. 

 

 

 

 

 

 

 

28. - 31. 7. 2022 – projekt Cesta na Klondike 

Ve dnech 28. - 31. 7. 2022 jsme připravili v rámci projektu 

Mládež kraji zážitkovou akci pro děti a mládež na téma 

Cesta na Klondike. Zlatá horečka na aljašské řece Klondike 

se považuje za jednu z největších masových migrací za 

nalezišti zlata v dějinách lidstva. Koncem 19. století 

přivedla do pusté oblasti na Yukonu na 100 000 lidí. Ačkoli 

trvala pouhé 3 roky (1896 – 1899), jména Klondike a 

Dawson City se díky ní stala navždy nesmrtelným 

synonymem dobrodružství a bohatství. Zhruba 40 000 z 

nich skutečně dosáhlo Dawsonu, metropole zlaté 

horečky. Jen polovina z nich skutečně hledala zlato, 

pouhých 4000 hledačů mělo úspěch. 40 účastníků akce žilo životem zlatokopů, rýžovali zlato v potoce, 

stavěli zlatokopecké městečko a seznamovali se s historií Zlaté horečky. Akci připravilo 8 dobrovolníků.  

 

http://www.radambuk.cz/
https://jihocesky.mladezkraji.cz/
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Projekt Pod jednou střechou II  

 
 
 
 
 
 
VÝZVA Č. 02_18_071 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
Realizátor projektu: RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 
 
Na projekt Pod jednou střechou II. je poskytována finanční podpora od EU. 
 
Partneři s finančním příspěvkem: 

ICM Jindřichův Hradec z.s. 

KONÍČEK, o.p.s. 

M – Centrum pro mladou rodinu, z.s. 

RODIČE V AKCI o.p.s. 

Rozcestí, o.p.s. 

Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost 

Spolek Medvědí šlápoty – Tábor zapsaný spolek 

 

6. 6. – 11. 7. 2022 – tandemové neformální vzdělávání – Tablet není jen na hraní 
Pracovníci RADAMBUKu zrealizovali v rámci projektu 
OPVVVV Pod jednou střechou II pro 8 dětí 5 lekcí 
tandemového neformálního vzdělávání s názvem Tablet 
není jen na hraní. Seznámili děti s grafickým tabletem. 
Většina dětí znala klasický tablet, ale využívaly ho 
výhradně na hraní počítačových her, sledování filmů, 
videí…, ale s grafickým se setkaly poprvé, vyzkoušely si 
jeho funkce a naučily se základy práce s dotykovým 
perem na grafickém tabletu. Děti si rozšířily své znalosti a 
IT dovednosti, které využijí i ve škole, poznaly, že tablet 
není jen na hraní, ale mohou ho využít ke spoustě dalších 

aktivit. Tablet slouží nejen k zábavě, ale i k poučení a lze ho prakticky využít při mnoha činnostech 
běžného života. 

4. 5. – 17. 8. 2022 tandemové neformální vzdělávání – Zlatá horečka 1,2 
Pracovníci RADAMBUKu připravili pro 20 dětí 10 vzdělávacích lekcí na téma 
Zlatá horečka na Klondike. Děti se seznámily s historií Zlaté horečky, 
dozvěděly se, že zbohatla jen hrstka zlatokopů a mnoho jich také přišlo o 
život, Zlatá horečka na Klondiku byla cesta k bohatství, ale také pro mnohé 
cesta k záhubě. V průběhu aktivit se seznámily s knihami Jacka Londona – 
Volání divočiny a Bílý tesák, hrály spoustu dobrodružných her, naučily se 
pracovat bezpečně s pilou, nožem a sekerou a na vlastní kůži si vyzkoušely 
rýžování zlata v potoce. 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 9 - 2022 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 
 

 

Informace z členských organizací RADAMBUKu 
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https://www.donio.cz/kun-pro-konicka1 

 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.donio.cz/kun-pro-konicka1?fbclid=IwAR29OBMD557nCruTkcRd8zUjKWpjidAa8saFhJ2QsVABDpz_aeQJ70ibpG8
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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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14. 7. 2022 – Plackování v ICM ČB 

14. 7. 2022 navštívily Informačním centru pro mládež České Budějovice děti z příměstského tábora TULÁCI 

spolku Pionýr z.s. a vyráběly si magnetky s pohádkovými postavičkami, moc se jim povedly.  

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
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„ZAPOJ se do programu Erasmus+ NAJDI inspiraci pro svoji práci“.  
  
Seminář se uskuteční ve středu 14. září 2022, v čase 
od 9:30 do 15:00 hodin, v prostorách organizace 
Portus Prachatice, o.p.s. V rámci semináře se 
dozvíte, jaké jsou možnosti výjezdů do zahraničí a 
v případě, že máte nápad na vlastní projekt, o jaké 
typy projektů (mezinárodních i národních) můžete 
žádat. Projekty jsou cílené na mládež ve věku 13-30 
let a na pracovníky s mládeží bez omezení 
věku. Součástí programu bude workshop na téma 
bezpečného chování na internetu - 
zvláštní pozornost bude věnována 
problematice sociálních sítí, on-line počítačových 
her a manipulacím na internetu.  

Na seminář je možné se přihlásit do 12.září prostřednictvím Registrace zde (po uzavření registrace 
Vám zašleme email s bližšími informacemi).  
Bližší informace k semináři „ZAPOJ se do programu Erasmus+ NAJDI inspiraci pro svoji práci“ 
naleznete na webu Domu zahraniční spolupráce.  
Tato akce je připravována Domem zahraniční spolupráce ve spolupráci 
s organizací Portus Prachatice, o.p.s., která se věnuje mimo jiné také vzdělávání v oblasti prevence 
kyberkriminality.  

Bc. Jana Kotalová -Regionální konzultantka Erasmus+ a Evropský sbor solidarity Plzeňský kraj 

https://gymnasion.org/  
 

Právě včas Vám přinášíme nabídku pro 

pohodové strávení nadcházejících svátečních 

večerů - v řadě již TŘICÁTÉ číslo časopisu 

Gymnasion je již zdarma ke stažení na našich 

stránkách. Časopis tentokrát nese název 

OSOBNOST.  

Gymnasion č. 30 na téma OSOBNOST 

Kdo je osobnost? Kdo je to osobnost? Jak se 

osobnost pozná? Jak 

se osobnost rozvíjí? Kdo se osobností stává? 

Kde se osobnosti rodí? Jak je možné osobnost 

pěstovat a rozvíjet? A mnoho dalších otázek  

si v Redakční radě kladli při přípravě tohoto 

čísla. 

Stáhněte si časopis a nechte se vtáhnout do řady podnětných článků a úvah autorů 

nového čísla časopisu G30 OSOBNOST 
  

http://www.radambuk.cz/
https://dzs.attendu.cz/r/lFRzmfwotlkahvNoOKFB?lang=cs
https://www.dzs.cz/udalost/zapoj-se-do-programu-erasmus-mladez-najdi-inspiraci-pro-svoji-praci
https://gymnasion.org/
http://email-click.nadacepangea.cz/public/open/nlink/?u=f575b89d-804c-11e6-bbb8-002590a1e8b2&c=ecf67473-40c0-11e9-ae19-06b3ea2053b4&l=d7991afc-fbc4-11ec-aedb-ac1f6bc403ac&sid=90608f2f9d7b4676b2a5e2b7dad49d91
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Informace z ČRDM 
 

 

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. 
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/ 
 

Hledáme účastníky pro společný výměnný projekt mezi Českou republikou 
a Izraelem, který tradičně pořádá Česká rada dětí a mládeže společně s Radou hnutí mládeže 

v Izraeli. Plánovaný termín české části je 18.–24. 10. 2022, izraelské části 22.–28. 11. 2022. Celkový 
počet členů týmu je 8 lidí. Preferujeme zástupce členských organizací ČRDM. Více 

Z příprav akce 72 hodin (13.–16. 10. 2022): I letos se budete moci těšit na oblíbené sazenice. 

A jelikož jste loni měli velký zájem o okrasné keře, rozhodli jsme se je do nabídky zařadit i letos. 

ČRDM se jménem svých spolků před létem obrátila na MŠMT se žádostí o mimořádnou 
podporu 20 milionů Kč v době rostoucích cen energií. Reakce byla zamítavá. O několik 

týdnů později dostává oblast sportu přislíbeno 500 milionů! „Sportovcům to přejeme, ale není 
přijatelné, aby stát nechal výchovnou činnost zcela na holičkách. Požádali jsme MŠMT o přehodnocení 
postoje. ČRDM je připravena jednat,“ říká předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček. Tento 
týden ochotu k jednání potvrdilo na dotaz ČTK i tiskové oddělení ministerstva školství. „Resort školství 
se zmíněnou podporou volnočasových aktivit zabývá, proběhlo na toto téma několik schůzek. MŠMT se 
snaží v této oblasti o posílení rozpočtu na rok 2023,“ uvedlo. O dalším vývoji Vás budeme informovat. 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.adam.cz/server-adam-cz-a-casopis-archa-se-tesi-na-prispevky-z-prazdnin/
https://zahranici.crdm.cz/aktualni-nabidky/aktualni-nabidky-v-zahranici/prihlaste-se-na-vymenu-zastupcu-organizaci-deti-a-mladeze-cr-izrael-v-roce-2022/
https://www.72hodin.cz/
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Dětské organizace nevzdávají úsilí o získání mimořádné „energetické“ dotace 

ještě letos 

https://www.adam.cz/detske-organizace-nevzdavaji-usili-o-

ziskani-mimoradne-energeticke-dotace-jeste-letos/ 

Dětské a mládežnické organizace zastřešované Českou radou dětí 
a mládeže (ČRDM) neztrácejí naději na to, že by i ony mohly získat 
mimořádnou dotaci na pokrytí enormního nárůstu cen energií. 
Česká rada se v tomto smyslu znovu písemně obrátila na 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se žádostí opřenou nyní mj. i o nedávný příslib 
obdobného kroku vedení resortu vůči oblasti sportu. 
Jménem stovky svých členských spolků se ČRDM ještě před létem obrátila na MŠMT se žádostí o 
mimořádnou podporu 20 milionů Kč v době rostoucích cen energií. Reakce byla zamítavá. O několik 
týdnů později dostává oblast sportu přislíbeno 500 milionů! „Sportovcům to přejeme, ale není 
přijatelné, aby stát nechal výchovnou činnost zcela na holičkách. Požádali jsme MŠMT o přehodnocení 
postoje,“ reagoval předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček. 
MŠMT ochotu k jednání projevilo, když na dotaz ČTK sdělilo, že resort školství se výše zmíněnou 
podporou volnočasových aktivit zabývá, a na toto téma proběhlo několik schůzek. MŠMT se snaží v 
této oblasti o posílení rozpočtu na rok 2023, uvedli ministerští úředníci. 
Následně se ČRDM dopisem ze dne 29. 8. 2022 opět obrátila na MŠMT. Citujeme z něj: „Obracíme se 
na Vás v souvislosti s nepředpokládaným nárůstem energií, které jsou naše organizace nuceny hradit, 
a to ještě v tomto kalendářním roce. Rádi bychom požádali o zvážení, zda by mohlo MŠMT vyhlásit 
mimořádnou dotační výzvu ke krytí těchto nákladů. Toto téma bylo mj. projednáno Komorou mládeže, 
a to z impulsu sportovních organizací, které veřejně deklarovaly přislíbenou podporu státu. Dle našeho 
interního šetření vyplývá, že v důsledku skokového navýšení u dodavatelů energií dochází k růstu cen 
na straně spotřebitelů v našich objektech, což jsou klubovny či základny. To pro naše členské organizace 
znamená zhruba 30 mil. Kč nákladů navíc oproti přechozím letům.“ 
O pomoc se získáním této mimořádné podpory pro dětské a mládežnické spolky a další volnočasové 
organizace se aktivně zasazuje kromě dalších i poslanec David Šimek (KDU-ČSL), předseda Podvýboru 
pro mládež a volnočasové aktivity PSP ČR. Zda naděje na brzké obdržení těchto peněz nakonec 
nepohasne, bude nejspíš záležet na postoji ministerstva financí, jež by takový obnos muselo pro MŠMT 
uvolnit. 

 

Největší dobrovolnická akce pro děti a mládež v 
ČR 

13.–16. 10. 2022 

Vážení koordinátoři,  
již zítra 1. 9. 2022 odstartujeme nový ročník akce 72 hodin! Moc se na Vás těšíme... 
Co vás letos čeká – v bodech:  

 

Máme radost, že na letošním vizuálu s námi spolupracuje jedna z nejúspěšnějších malířek 
současné mladé generace, Klára Sedlo. Máte se na co těšit! Více 

 

Registraci projektů pro letošní ročník spustíme již zítra 1. září, kdy bude již možné vybrat si 
ve formuláři i nové tričko. Registrovat se 

 

I letos se budete moci těšit na oblíbené sazenice.. A jelikož jste loni měli velký zájem o 
okrasné keře, rozhodli jsme se je do letošní nabídky zařadit také.  

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.adam.cz/detske-organizace-nevzdavaji-usili-o-ziskani-mimoradne-energeticke-dotace-jeste-letos/
https://www.adam.cz/detske-organizace-nevzdavaji-usili-o-ziskani-mimoradne-energeticke-dotace-jeste-letos/
https://www.adam.cz/take-spolky-pro-mladez-potrebuji-energie/
https://www.adam.cz/take-spolky-pro-mladez-potrebuji-energie/
https://www.adam.cz/2021/wp-content/uploads/2022/08/Dopis-CRDM-na-MSMT-energie.pdf
https://www.72hodin.cz/blog/tricka-letos-v-rukou-profesionala
https://www.72hodin.cz/
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Další informace 
ADAPTAČNÍ SKUPINY PRO DĚTI CIZINCE MIGRUJÍCÍ Z 
UKRAJINY ZÁŘÍ - PROSINEC 2022 
Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 září - 
prosinec 2022 bude zaměřena na podporu volnočasových adaptačních 
skupin pro děti cizince od 3 do 18 let migrující z Ukrajiny a které 

pobývají v ČR. Adaptační skupiny jsou zaměřené na snižování negativních dopadů spojených s 
válečným konfliktem. 
Účelem výzvy bude zejména podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, 
podpořit rozvoj jejich jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, připravit děti na 
nástup do českých škol, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí. 
Žádosti se vkládají do elektronického informačního systému ISPROM na 
adrese https://isprom.msmt.cz. 
ISPROM bude otevřen pro vkládání žádostí od 28. 07. 2022 v 12:00. 
Žádost musí být podána nejpozději do 15. 09. 2022. 
Kontaktní osoba 
Mgr. Tomáš Masár (vyzvy.ukrajina@msmt.cz) 
Telefon: 234 811 246 ( jedná se o centrální linku, která slouží k metodické podpoře dotazů spojených 
s Ukrajinou) 
  
Výzva ke stažení 
Vyzva_adaptacni skupiny_Ukrajina.pdf 
 

VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ (VÝZVY PRÁCE S 
DĚTMI A MLÁDEŽÍ) ZA ROK 2022 

Vyúčtování poskytnuté dotace předloží příjemce dotace odboru 
základního vzdělávání a mládeže / odd. rozvoje dětí a mládeže MŠMT na 

oficiálních formulářích MŠMT jedním ze tří níže uvedených způsobů, v termínu do 15. 2. 2023. 
Způsoby podání vyúčtování jsou následující: 
a)       v listinné podobě osobně v úředních hodinách na podatelnu MŠMT (Karmelitská 529/5, 
Praha 1, 118 12), a to s podpisem statutárního zástupce organizace na listu D1 vyúčtování + na 
formuláři finančního vypořádání, nebo 
b)      v listinné podobě poštou (rozhodující je razítko pošty) na adresu MŠMT – Karmelitská 529/5, 
Praha 1, 118 12, a to s podpisem statutárního zástupce organizace na listu D1 vyúčtování + na 
formuláři finančního vypořádání, nebo 
c)       datovou zprávou do datové schránky MŠMT (ID: vidaawt), jedná-li se o zaslání z datové 
schránky organizace není podpis statutárního zástupce vyžadován, v opačném případě je elektronický 
podpis statutárního zástupce organizace na listu D1 vyúčtování + na formuláři finančního vypořádání, 
nutný. 
Příjemce dotace je současně povinen vložit do elektronického systému ISPROM 
na adrese https://isprom.msmt.cz do 15. 2. 2023 níže uvedené soubory: 

1. Vyúčtování dotace za rok 2022 (formulář ve formátu xls) 
2. Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem (formulář ve formátu xls) 
3. Závěrečná zpráva o věcném plnění projektu (formulář ve formátu doc) 
4. Výsledovka (z účetního programu) 
5. Avízo o vratce (v případě vrácení dotace/části dotace na účet MŠMT)  

VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ (VÝZVY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ) ZA ROK 2022, MŠMT ČR 
(msmt.cz) 
 

http://www.radambuk.cz/
https://isprom.msmt.cz/
mailto:vyzvy.ukrajina@msmt.cz
https://www.msmt.cz/file/58218/
https://isprom.msmt.cz/
https://www.msmt.cz/mladez/vyuctovani-neinvesticnich-dotaci-vyzvy-prace-s-detmi-a
https://www.msmt.cz/mladez/vyuctovani-neinvesticnich-dotaci-vyzvy-prace-s-detmi-a
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Rada města České Budějovice na svém jednání dne 22.2.2022  rozhodla usnesením 

č. 1137/2022 o přidělení mimořádné jednorázové dotace v 
maximální výši 10% z již přidělené finanční částky v Opatření č. 

1 -  celoroční činnost v rámci dotačního programu na podporu volnočasových 
aktivit v roce 2022 na pokrytí zvýšených provozních nákladů organizací.  
V případě Vašeho zájmu o poskytnutí finančních prostředků je konečný termín pro podání 14.9.2022 
do 16:00 hodin. Rozhoduje podací razítko podatelny. 
Žádost musí být řádně vyplněna a doručena poštou nebo osobně na níže uvedenou adresu: 
Statutární město České Budějovice 
Odbor školství a tělovýchovy  
p. Johana Fuxová 
Nám. Přemysla Otakara II.  1/1 
370 92  České Budějovice 
 
Podmínky pro čerpání mimořádné neinvestiční dotace: 

1. Příjemce dotace byl podpořen v rámci dotačního programu města České Budějovice na 
podporu volnočasových aktivit v roce 2022 v Opatření č. 1 – celoroční činnost 

2. Příjemce dotace bude povinen do 14 pracovních dnů od vyzvání administrátorem podepsat 
veřejnoprávní smlouvu 

3. Finanční prostředky bude možné využít na období od 1.1.2022 – 31.12.2022 na pokrytí 
provozních nákladů 

4. Vyúčtování bude provedeno na předepsaném formuláři a předloženo nejpozději 
do  31.1.2023 

Příklad výpočtu  
poskytnutá dotace na celoroční činnost 35 000,00 Kč (bez spoluúčasti) 
maximální částka uvedena v žádosti        3 500,00 Kč. 
Více informací https://www.radambuk.cz/mimoradne-jednorazova-dotace-v-maximalni-vysi-10-z-jiz-
pridelene-financni-castky-v-opatreni-c-1-celorocni-cinnost-v-ramci-dotacniho-programu-na-podporu-
volnocasovych-aktivit-v/ 

 
 

PODPORA RODIN S DĚTMI OD 3 LET DO DOVRŠENÍ 19 
LET ZAMĚŘENÁ NA ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY 
DĚTÍ A MLÁDEŽE 

PRO KOHO JE PODPORA URČENA 
https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti... 
Podpora je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let (k 1. 8. 2022), v případě, že ke dni podání 
žádosti nemá žák ukončené středoškolské vzdělání. 
Děti, resp. mládež, musí mít trvalý pobyt v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022. Podpora bude poskytnuta na 
kompenzaci úhrad k zachování účasti na školních a mimoškolních aktivitách dětí a mládeže 
(sportovních, zájmových, aj.), na školní stravování, ubytování na internátech či ambulantní a terénní 
sociální služby. 
A JAKÉ AKTIVITY SE PODPORA VZTAHUJE 
Podporovanými aktivitami podle tohoto dotačního programu jsou:  
  

• předškolní vzdělávání (MŠ), 
• ubytování žáků v domově mládeže, internátu a škole v přírodě,  
• vzdělávání v základních uměleckých školách (ZUŠ), 
• zájmové vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách,  

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/mimoradne-jednorazova-dotace-v-maximalni-vysi-10-z-jiz-pridelene-financni-castky-v-opatreni-c-1-celorocni-cinnost-v-ramci-dotacniho-programu-na-podporu-volnocasovych-aktivit-v/
https://www.radambuk.cz/mimoradne-jednorazova-dotace-v-maximalni-vysi-10-z-jiz-pridelene-financni-castky-v-opatreni-c-1-celorocni-cinnost-v-ramci-dotacniho-programu-na-podporu-volnocasovych-aktivit-v/
https://www.radambuk.cz/mimoradne-jednorazova-dotace-v-maximalni-vysi-10-z-jiz-pridelene-financni-castky-v-opatreni-c-1-celorocni-cinnost-v-ramci-dotacniho-programu-na-podporu-volnocasovych-aktivit-v/
https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti...
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• školní stravování, 
• další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí (kroužky, soustředění, kurzy 

apod.),  
• ambulantní a terénní sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů (centra denních služeb, denní stacionáře, noclehárny, průvodcovské 
a předčitatelské služby, odlehčovací služby, osobní asistence). 

VÍCE INFORMACÍ  
JAK O PODPORU POŽÁDAT 
Žádosti o podporu podávají rodiče nebo zákonní zástupci dětí prostřednictvím organizace, která 
provozuje podporované aktivity. 
VÍCE INFORMACÍ  
JAKÁ JE VÝŠE PODPORY 
Výše příspěvku na jednotlivce činí maximálně 4 000 Kč. 
Příspěvek může být čerpán u více organizací. Avšak příspěvky na aktivity u jednotlivých organizací 
nesmí v součtu přesáhnout 4 000 Kč za podporovanou osobu. 
VÍCE INFORMACÍ  
JAKÉ DOKUMENTY MUSÍM DOLOŽIT 
Spolu s žádostí o podporu (Excel) je nutné doložit alespoň jeden z následujících dokladů:  
  

• potvrzení Úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení pokud takový příspěvek pobírá zákonný 
zástupoce podporované osoby vzor formuláře (Word), 

  
• potvrzení Úřadu práce o pobírání přídavku na dítě pokud takový příspěvek pobírá zákonný 

zástupoce podporované osoby vzor formuláře (Word), 
  

• potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední 3 měsíce před podáním 
žádosti o podporu nebo výpočet dle daňového přiznání za rok 2021, případně potvrzení Úradu 
práce o pobírání rodičovského příspěvku nebo příspěvku na péči o osobu blízkou nebo 
potvrzení o výši a druhu důchodu od OSSZ. 

Kontakt na regionální pracoviště Úřadu práce (pro získání potvrzení): ZDE 
  
Formuláře ke stažení zde: 
vzor formuláře žádosti o podporu včetně potvrzení o měsíčním příjmu (PDF) 
vzor formuláře potvrzení o pobírání příspěvku na bydlení/přídavku na dítě (PDF) 
vzor formuláře k doložení čistého měsíčního příjmu OSVČ (Excel) 
vzor formuláře k doložení čistého měsíčního příjmu OSVČ (PDF) 
VÍCE INFORMACÍ  

 
 

KONTAKTY PRO TUTO PODPORU 
tel: 386 720 149 

e-mail: podpora-dp1@kraj-jihocesky.cz 
po, st: 8:00 - 16:30 

út, čt, pá:  8:00 - 14:00 
  

http://www.radambuk.cz/
https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze/na-jake-aktivity-se-podpora-vztahuje
https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze/jak-o-dotaci-pozadat
https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze/jaka-je-vyse-podpory
https://myvtomjihocechynenechame.cz/sites/vasvtomnenechame.kraj-jihocesky.cz/files/soubroy/%C5%BE%C3%A1dost%20o%20podporu%20%20-%20My%20v%20tom%20Jiho%C4%8Dechy%20nenech%C3%A1me%20I%20(3-19)_4.xlsx
https://myvtomjihocechynenechame.cz/sites/vasvtomnenechame.kraj-jihocesky.cz/files/soubroy/POTVRZEN%C3%8D%20-%20kone%C4%8Dn%C3%A1%20fin%C3%A1ln%C3%AD%20podoba%20-%20dopln%C4%9Bn%C3%AD%20pr%C3%A1ce.docx
https://myvtomjihocechynenechame.cz/sites/vasvtomnenechame.kraj-jihocesky.cz/files/soubroy/POTVRZEN%C3%8D%20-%20kone%C4%8Dn%C3%A1%20fin%C3%A1ln%C3%AD%20podoba%20-%20dopln%C4%9Bn%C3%AD%20pr%C3%A1ce.docx
https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-na-pracoviste-a-pobocky/region/jihocesky-kraj
https://myvtomjihocechynenechame.cz/sites/vasvtomnenechame.kraj-jihocesky.cz/files/soubroy/%C5%BE%C3%A1dost%20o%20podporu%20%20-%20My%20v%20tom%20Jiho%C4%8Dechy%20nenech%C3%A1me%20I%20(3-19)_4.pdf
https://myvtomjihocechynenechame.cz/sites/myvtomjihocechynenechame.cz/files/soubroy/06_Potvrzen%C3%AD%20%C3%9A%C5%98ADU%20PR%C3%81CE%20.pdf
https://myvtomjihocechynenechame.cz/sites/vasvtomnenechame.kraj-jihocesky.cz/files/soubroy/p%C5%99%C3%ADloha%20k%20%C5%BE%C3%A1dosti%20DP%20-%20OSV%C4%8C_4.xlsx
https://myvtomjihocechynenechame.cz/sites/vasvtomnenechame.kraj-jihocesky.cz/files/soubroy/p%C5%99%C3%ADloha%20k%20%C5%BE%C3%A1dosti%20DP%20-%20OSV%C4%8C_4.pdf
https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze/jake-dokumenty-musim-dolozit
mailto:podpora-dp1@kraj-jihocesky.cz
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Prázdniny ve školním roce 2023/2024 
 
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních 
školách, středních školách, základních uměleckých školách a 
konzervatořích v pondělí 4. září 2023. 
 
Podzimní prázdniny 
stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023. 
  

Vánoční prázdniny 
začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 
2024. 
  
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024. 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024. 
  

Jarní prázdniny 
v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 
 Termín/Okres nebo obvod hl. města Prahy 
5. 2. – 11. 2. 2024 
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, 
Tachov, Louny, Karviná 
12. 2. – 18. 2. 2024 
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, 
Frýdek-Místek 
19. 2. – 25. 2. 2024 
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, 
Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 
26. 2. – 3. 3. 2024 
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad 
Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál 
4. 3. – 10. 3. 2024 

http://www.radambuk.cz/
https://www.adam.cz/2021/wp-content/uploads/2022/07/Jan-kral-Regi-tabor-01645_o.jpg
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Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, 
Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník 
11. 3. – 17. 3. 2024 
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, 
Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov 
  
Poznámky: 
Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, 

Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín. 
Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6,  Praha 7,  Praha 8,  Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha  19, Praha  20, 

Praha  21, Praha  22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní  Chabry, Praha-

Dolní  Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, 

Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř. 
  
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024. 
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024. 

Hlavní prázdniny 
trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024. 
  
Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024. 
  
Mgr. Petr Gazdík v.r. 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
27.5.2022 
Č.j.: MSMT-12071/2022-2 

https://www.adam.cz/prazdniny-ve-skolnim-roce-2023-2024/ 
 

 

Pro rok 2023 vyhlašuje Ministerstvo obrany 
výběrové dotační řízení ve 4 dotačních 
podprogramech: Rozvoj vojenských tradic, Podpora 

branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva, 
Péče o válečné veterány a Příprava občanů k obraně státu. 

o VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 
PRO ROK 2023 (pdf, 347kB) 

ŽÁDOSTI O DOTACE 
Žádosti o dotace se podávájí elektronicky prostřednictvím Jednotného dotačního portálu v rámci 
Rozpočtového informačního systému (RISPF) na stránkách: 

• http://isprofin.mfcr.cz/rispf 
Metodické pomůcky obsahující podrobný návod, jak provést registraci a jak vyplnit online formulář: 

•  
o 14.7.2022 

Registrace a přihlášení žadatelů o dotace (docx, 277kB) 
•  
o 14.7.2022 

Metodika podávání žádostí o dotace (docx, 2980kB) 
  
Do elektronického formuláře přikládají žadatelé vyplněný rozpočet projektu: 

•  
o 14.7.2022 

Rozpočet projektu (xlsx, 27kB) 

http://www.radambuk.cz/
https://www.adam.cz/prazdniny-ve-skolnim-roce-2023-2024/
https://mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/vyzva-k-podani-zadosti-o-dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace-pro-rok-2023.pdf
https://mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/vyzva-k-podani-zadosti-o-dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace-pro-rok-2023.pdf
http://isprofin.mfcr.cz/rispf
https://mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/registrace-a-prihlaseni-zadatelu-o-dotace.docx
https://mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/registrace-a-prihlaseni-zadatelu-o-dotace.docx
https://mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/metodika-podavani-zadosti-o-dotace.docx
https://mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/metodika-podavani-zadosti-o-dotace.docx
https://mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/rozpocet-projektu_1.xlsx
https://mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/rozpocet-projektu_1.xlsx
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Vygenerovaná a opráněnou osobou podepsaná žádost na protálu RISPF včetně všech příloh se 
následně ve vytištěné formě zasílá na adresu: odbor pro válečné veterány Ministerstva obrany, 
náměstí Svobody 471. 160 01 Praha 6, elektronicky prostřednictvím datové schránky hjaavk nebo 
osobně po dohodě s kontaktní osobou, a to do 5 dnů od podání elektronické žádosti. 
Termín podání elektronické žádosti je do 30. září 2022 23:59 hod 
KRITÉRIA HODNOCENÍ 

•  
o 14.7.2022 

1. Rozvoj vojenských tradic - kritéria hodnocení (doc, 72kB) 
•  
o 14.7.2022 

2. Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva - kritéria 
hodnocení (doc, 72kB) 

•  
o 14.7.2022 

3. Péče o válečné veterány - kritéria hodnocení (doc, 70kB) 
•  
o 14.7.2022 

4. Příprava občanů k obraně státu - kritéria hodnocení (doc, 72kB) 
 
https://mocr.army.cz/finance-a-zakazky/dotacni-politika/dotacni-politika-ministerstva-obrany-cr-
51011/ 

 

 
Metodické kurzy 

 
Ve spolupráci s organizací Prázdninová 
škola Lipnice 
Tato pozvánka platí pro všechny, které ještě 
více zajímá metodika: 

 
CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK Metod zážitkové 

pedagogiky / PRAHA 
Soubor pěti navazujících metodických kurzů, které vás provedou metodou zážitkové pedagogiky. 

 
CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK Metod zážitkové pedagogiky / BRNO  

Soubor pěti navazujících metodických kurzů, které vás provedou metodou zážitkové pedagogiky. 
 

ŘÍZENÍ PSYCHICKÉHO RIZIKA 
Zásady první psychické pomoci na zážitkových kurzech pro neprofesionály. 

 
HERNÍ VÍKEND 

sehrávky osvědčených i zbrusu nových prázdninovkových programů 
 

LIDÉ_TÝMY_PROJEKTY 
Zážitková pedagogika při rozvoji měkkých dovedností. 

 
RITUÁL 

Využití rituálu jako specifického programového prostředku v zážitkových programech. 
 

http://www.radambuk.cz/
https://mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/1--rozvoj-vojenskych-tradic---kriteria-hodnoceni.doc
https://mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/1--rozvoj-vojenskych-tradic---kriteria-hodnoceni.doc
https://mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/2--podpora-branne-sportovnich-a-technickych-aktivit-obyvatelstva---kriteria-hodnoceni.doc
https://mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/2--podpora-branne-sportovnich-a-technickych-aktivit-obyvatelstva---kriteria-hodnoceni.doc
https://mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/2--podpora-branne-sportovnich-a-technickych-aktivit-obyvatelstva---kriteria-hodnoceni.doc
https://mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/3--pece-o-valecne-veterany---kriteria-hodnoceni.doc
https://mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/3--pece-o-valecne-veterany---kriteria-hodnoceni.doc
https://mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/4--priprava-obcanu-k-obrane-statu---kriteria-hodnoceni.doc
https://mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/4--priprava-obcanu-k-obrane-statu---kriteria-hodnoceni.doc
https://mocr.army.cz/finance-a-zakazky/dotacni-politika/dotacni-politika-ministerstva-obrany-cr-51011/
https://mocr.army.cz/finance-a-zakazky/dotacni-politika/dotacni-politika-ministerstva-obrany-cr-51011/
http://email-click.petradrahanska.cz/public/open/nlink/?u=032872b2-2a14-11e4-8c35-002590a1e85a&c=7aee92b4-337a-11e5-87cb-002590a1e85a&l=12d76bc2-1ef8-11ed-91ae-ac1f6ba555ed&sid=fe8cb74820b845aab50aacfab29e5ce0
http://email-click.petradrahanska.cz/public/open/nlink/?u=032872b2-2a14-11e4-8c35-002590a1e85a&c=7aee92b4-337a-11e5-87cb-002590a1e85a&l=12d76bc2-1ef8-11ed-91ae-ac1f6ba555ed&sid=fe8cb74820b845aab50aacfab29e5ce0
http://email-click.petradrahanska.cz/public/open/nlink/?u=032872b2-2a14-11e4-8c35-002590a1e85a&c=7aee92b4-337a-11e5-87cb-002590a1e85a&l=12d9764c-1ef8-11ed-96a7-ac1f6ba555ed&sid=fe8cb74820b845aab50aacfab29e5ce0
http://email-click.petradrahanska.cz/public/open/nlink/?u=032872b2-2a14-11e4-8c35-002590a1e85a&c=7aee92b4-337a-11e5-87cb-002590a1e85a&l=12d9764c-1ef8-11ed-96a7-ac1f6ba555ed&sid=fe8cb74820b845aab50aacfab29e5ce0
http://email-click.petradrahanska.cz/public/open/nlink/?u=032872b2-2a14-11e4-8c35-002590a1e85a&c=7aee92b4-337a-11e5-87cb-002590a1e85a&l=12e36a1c-1ef8-11ed-aeb5-ac1f6ba555ed&sid=fe8cb74820b845aab50aacfab29e5ce0
http://email-click.petradrahanska.cz/public/open/nlink/?u=032872b2-2a14-11e4-8c35-002590a1e85a&c=7aee92b4-337a-11e5-87cb-002590a1e85a&l=12e55250-1ef8-11ed-a2cd-ac1f6ba555ed&sid=fe8cb74820b845aab50aacfab29e5ce0
http://email-click.petradrahanska.cz/public/open/nlink/?u=032872b2-2a14-11e4-8c35-002590a1e85a&c=7aee92b4-337a-11e5-87cb-002590a1e85a&l=12e77332-1ef8-11ed-bb52-ac1f6ba555ed&sid=fe8cb74820b845aab50aacfab29e5ce0
http://email-click.petradrahanska.cz/public/open/nlink/?u=032872b2-2a14-11e4-8c35-002590a1e85a&c=7aee92b4-337a-11e5-87cb-002590a1e85a&l=12e90e90-1ef8-11ed-b9c0-ac1f6ba555ed&sid=fe8cb74820b845aab50aacfab29e5ce0
http://email-click.petradrahanska.cz/public/open/nlink/?u=032872b2-2a14-11e4-8c35-002590a1e85a&c=7aee92b4-337a-11e5-87cb-002590a1e85a&l=12eacb72-1ef8-11ed-bd7b-ac1f6ba555ed&sid=fe8cb74820b845aab50aacfab29e5ce0
http://email-click.petradrahanska.cz/public/open/nlink/?u=032872b2-2a14-11e4-8c35-002590a1e85a&c=7aee92b4-337a-11e5-87cb-002590a1e85a&l=12d4dfc4-1ef8-11ed-99ce-ac1f6ba555ed&sid=fe8cb74820b845aab50aacfab29e5ce0
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Rodiny s loňským příjmem do milionu korun hrubého 

mohou od pondělí žádat o příspěvek 5000 korun na 
dítě. Žádosti je možné podávat on-line přes aplikaci na 

webu ministerstva práce, nebo osobně v Czech Pointech. 
Podávání on-line žádostí provázely potíže. Aplikace měla 

výpadky, přihlášení přes elektronickou identitu tak mohla 

trvat déle.  

 Shrnující článek s odkazem na aplikaci ZDE >> 

czch.tv/l0gkZB 

 

 

 

 

K tisku zde: https://centrumlocika.cz/novinky/rodicovsky-kalendar 
#detstvibeznasili 

 

http://www.radambuk.cz/
http://czch.tv/l0gkZB?fbclid=IwAR0KINUx-wO0NFpsWbQNOYk2K-77rB2spJmPLevsVWA-oyjWYfp--gWFrwA
https://centrumlocika.cz/novinky/rodicovsky-kalendar?fbclid=IwAR2nm8tvkhmI0j2d7fsi5sjOg8WDFhAsOoBo_7ukURTgHOAo1vjKmQf1kr8
https://www.facebook.com/hashtag/detstvibeznasili?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWrOFBPaySl_TnmLRGAJpsSW1XQa9dT2RqzZ5Z8AvKjRyVT1O-WAezvZvCyOaiGv5MIkEH72TmKLAohcSDlD_yN56KBrohjiDzDOxLvTZ2FeVFx5Fwz4LoCEodQ9hhXPR-DCxRw7iZPDPbnRMExIk6y3fK9oH4kWyUivs6A17Y9WZx2AgK6qJOX-mLoEzyNhDfE32BQz7Maz7fI6pLF3up3&__tn__=*NK-y-R
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Tvoření s dětmi 

http://krokotak.com/2022/08/paper-fruits-2/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http:/ /krokotak.com/2022/08/back-to-school/ 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
http://krokotak.com/2022/08/paper-fruits-2/?fbclid=IwAR2UzujHnudrIDRjI0AcC3_NAWrjNleQNnTd2-xYM66XXLA35lECwv4T0bw
http://krokotak.com/2022/08/back-to-school/?fbclid=IwAR0OqVUyqXVrgRYkT_LKXphsQNwbvZu9E3dKY3QNfl_9ADDXmuZS33D8S68
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 http://krokotak.com/2022/08/owl-printable-

templates/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://krokotak.com/.../mushroom-free-

printable-templates/ 

 

 

 

 
http://krokotak.com/2022/08/75897/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.radambuk.cz/
http://krokotak.com/2022/08/owl-printable-templates/?fbclid=IwAR1-hl9DZ99ahvbN7KE4FRlA-ZTU3nFM59X26a0LuClqf_hXHN5PaBq3Hu4
http://krokotak.com/2022/08/owl-printable-templates/?fbclid=IwAR1-hl9DZ99ahvbN7KE4FRlA-ZTU3nFM59X26a0LuClqf_hXHN5PaBq3Hu4
http://krokotak.com/.../mushroom-free-printable-templates/
http://krokotak.com/.../mushroom-free-printable-templates/
http://krokotak.com/2022/08/75897/?fbclid=IwAR08lrEkOe-rDVDvIPpxJ1NPDeeaRDB66_jICPfzwgwxtGCekM3ZW4HXzZc


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 9 - 2022 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 
 

Hry s dětmi 
 

MINDOK 

UKRAJINSKO-ČESKÁ KRYCÍ 
JMÉNA!  

V Czech Games Edition připravili speciální 
edici Krycích jmen: ukrajinsko-českou 
variantu. V této upravené verzi hry 
naleznete pravidla v ukrajinštině společně 
s kartičkami obsahujícími z jedné strany 

český a z druhé strany ukrajinský výraz, obojí s fonetickým přepisem. Může se tak stát užitečným 
pomocníkem při výuce jazyka a ideálním prostředkem pro pobavení a zahnání nudy. 
Tato speciální edice je k dispozici ZCELA ZDARMA skrze zapojené specializované obchody a další naše 
partnery. Jejich kompletní seznam najdete na oficiálních stránkách, kde je k dispozici návod ke hře: 
https://codenamesgame.com/cz/ 

 

ITÁLIE 
Vytyčíme hřiště přibližně o rozměru poloviny fotbalového hřiště (dle počtu hráčů). Přibližně metr od 
zadní hranice vyznačíme brankoviště o rozměru cca 2x2m. Do tohoto prostoru můžeme umístit molitan 
nebo podobný materiál, jelikož zde budou hráči padat. 
Hráče rozdělíme do dvou družstev. Každý hráč si umístí dozadu za opasek šátek, aby mu alespoň 
polovina koukala. Šátky se nesmí uvazovat, aby je šlo volně vytáhnout. Družstva se postaví ke svému 
brankovišti a do středu hřiště položíme míč. 
Na písknutí družstva vyběhnou a snaží se získat míč. Hráč, který získal míč s ním může utíkat do 
soupeřova brankoviště nebo ho může přihrát některému ze spoluhráčů. Protihráči se snaží zastavit 
hráče s míčem tak, že mu vytáhnou jeho šátek. Pokud mu ho vytáhnou, je hráč vyřazen až do okamžiku 
než padne gól na jakékoliv straně. 
Gól je uznán v okamžiku kdy je míč položen do brankoviště. V žádném případě se za gól nepočítá 
vhození míče. Při pokládání míče do brankoviště se nesmí prorážet, tj. pokud před brankovištěm stojí 
obránce nesmí ho útočník nabrat s sebou do brankoviště. Pokud tak učiní je to faul, hráč je vyloučen a 
míč získává druhá strana. 
Míč získávají soupeři i v okamžiku kdy je hráno nohou a nebo pokud míč opustí hřiště. V tom případě 
se vhazuje z čáry co nejblíže místu incidentu. 
Typ hry 
Běhací 
Hra pro 
Malé skupiny (0-20 dětí) 
Velké skupiny (20 dětí +) 
Umístění 
Hry na ven 
Počasí 
Teplo 
Náročnost přípravy 
Snadná 

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/hry.mindok/?__cft__%5b0%5d=AZWlNlh4D1mEtBCHDO9TJZEAGq-xbWpxJVcKIEIuL_heKKuc6PHYDHc7B9G_3OEKkDfJ1WUuICH15fp9c59dwpBYf8_m7irDr0m7JqPMWU8dY784E2Tbfa-eUA7Vb3FFPVivL0tRo7VUe-_VmUsrhAQttHPOtlFYjSs_hTWClRIgZxV2zT8duq-y7vmUt_K84yZedFDIDf1zUYvCpf9yC7ch2CV76h8k34DT1swQ57PwSk-y0_pc2TFZde7_6nD_g1w&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/CzechGames/?__cft__%5b0%5d=AZWlNlh4D1mEtBCHDO9TJZEAGq-xbWpxJVcKIEIuL_heKKuc6PHYDHc7B9G_3OEKkDfJ1WUuICH15fp9c59dwpBYf8_m7irDr0m7JqPMWU8dY784E2Tbfa-eUA7Vb3FFPVivL0tRo7VUe-_VmUsrhAQttHPOtlFYjSs_hTWClRIgZxV2zT8duq-y7vmUt_K84yZedFDIDf1zUYvCpf9yC7ch2CV76h8k34DT1swQ57PwSk-y0_pc2TFZde7_6nD_g1w&__tn__=kK-y-R
https://codenamesgame.com/cz/?fbclid=IwAR2km0yN5aLlpibrG7aNivcWvEEUOjOr9CLzD4VFIBpn3sTkE0UeqjpNZNc
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Skákačka s kamínkem 
Hráči se postaví do řady za startovní čáru, zvednou nad zem pravé chodidlo, na jeho nárt položí plochý 
oblázek a na znamení začnou postupovat kupředu poskoky po levé noze. Komu spadne kamínek z nártu 
nebo se pravou nohou dotkne země, zůstane stát. 
Kdo doskáče nejdál? 
Opakujte tuto zkoušku obratnosti ještě několikrát, podruhé hráči ponesou oblázek na nártu zvednuté 
levé nohy, potřetí na temeni hlavy (od chvíle, kdy ho tam položí, nesmějí se ho už dotknout rukou). 
Tentokrát je povoleno měnit během skákání po jedné odrazovou nohu. 
Ve čtvrtém kole nesou skokani oblázek na pravém rameni, v pátém na levém rameni. Každé kolo je 
malou samostatnou soutěži, při níž hned vyhlásíte vítěze -toho, kdo se dostane od čáry nejdál. 
  
Typ hry 
Výplňovka 
Hra pro 
Malé skupiny (0-20 dětí) 
Velké skupiny (20 dětí +) 
Umístění 
Hry na ven 
Hry dovnitř 
Hry do klubovny 
Počasí 
Teplo 
Zima 
Náročnost přípravy 
Bez přípravy 
 

Černá a červená 
Potřeby : Vhodně vymyšlený příběh 
Hráči se rozdělí na dva stejně početné týmy a oba týmy se postaví proti sobě uprostřed hřiště do řad a 
to ve vdálenosti asi 1.5 metru. 
Určí se, kam každý z týmů utíká (za sebe), neboli domeček. Jeden z týmů bude červený, druhý černý. 
Pak vedoucí, který stojí trochu bokem začne vyprávět příběh. Kdykoli se v příběhu objeví barva 
nějakého týmu, ten tým, který tuto barvu má, honí a druhý tým utíká do domečku. 
Kdo byl chycen, přechází do druhého týmu.Vyhrává tým, kde je na konci více lidí. 
Vhodné by bylo, aby příběh obsahoval hodně slov začínajících na “če”. Je potřeba kreativní vedoucí 
  
Typ hry 
Výplňovka 
Běhací 
Hra pro 
Malé skupiny (0-20 dětí) 
Velké skupiny (20 dětí +) 
Umístění 
Hry na ven 
Hry dovnitř 
Počasí 
Teplo 
Náročnost přípravy 
Snadná 

http://www.radambuk.cz/
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