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

 
Přejeme všem čtenářům příjemně prožité vánoční svátky a do nového roku 2023 
pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti a dobrých přátel.  
 
 

V čase adventním si můžete vyluštit Vánoční osmisměrku RADAMBUKu     . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
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Informace o činnosti RADAMBUKu, z kroniky akcí… 

 

Přihlašování prodlouženo do 8.12.2022. 

 

 

http://www.radambuk.cz/
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1. 12. 2022 –jednání předsednictvo RADAMBUKu, Temperi o.p.s. jsou 72. 

členem RADAMBUKu 

Předsednictvo RADAMBUKu, které se sešlo 1. 12. 2022 na svém 
posledním letošním jednání, přijalo novou členskou organizaci 
Temperi o.p.s. Zástupci organizace představili předsednictvu svou 
činnost ve prospěch dětí a mládeže. RADAMBUK tedy zastřešuje 72 
členských organizací. 
 
Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je 
všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v 
obtížné životní situaci. Temperi poskytuje sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi, nízkoprahové služby pro děti a mládež a podporu 
pěstounským rodinám za podpory 
dobrovolníků, kteří dětem a 
mládeží věnují svůj čas. První 
společnou akcí RADAMBUKu a 
Temperi o.p.s bylo uspořádání 

vánočního setkání dobrovolníků a spolupracujících organizací 
s divadelním představením Marešovy divadelní společnosti Můj 
sluha Saturnin. Představení se konalo 1. 12. 2022 v Divadle U 
Kapličky. Těšíme se na další společné akce a spolupráci. Informace o 
organizaci naleznete na webu http://www.tempericb.cz/. 

 

1. 12. 2022 – Můj sluha Saturnin – vánoční setkání v divadle 

V adventním čase dne 1. 12. 2022 pozval RADAMBUK 87 vedoucích z členských a spolupracujících organizací 
na vánoční setkání do Divadla U Kapličky na divadelní představení Marešovy divadelní společnosti Můj sluha 
Saturnin. Svérázný sluha Saturnin, který změnil celý život svému pánovi, pobavil celý sál. Děkujeme divadelní 
společnosti za krásné představení.  
 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
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1. 12. 2022 – 22. Valné shromáždění RADAMBUKu 

Celkem 23 delegátů z členských organizací RADAMBUKu se 

sešlo 1. 12. 2022 v klubovně RADAMBUKu na jednání 

Valného shromáždění. Na programu jednání byl Plán 

činnosti RADAMBUK na rok 2023, schválení Výroční zprávy 

RADAMBUK za rok 2021, schválení účetní závěrky za rok 

2021 a zprávy Kontrolní komise RADAMBUK za rok 2021. 

Delegáti volili nové vedení spolku – předsednictvo a 

kontrolní komisi. Předsedou RADAMBUKu na další období 

3 let byl zvolen Ing. Peter Padúch. Výši členského příspěvku 

stanovili delegáti na rok 2023 v nezměněné výši 500 Kč. 

 

1. 12. 2022 – RADAMBUK uděloval ocenění 

Březové lístky 

RADAMBUK v letošním roce již podruhé uděloval slavnostně 
dobrovolníkům z členských organizací ocenění Březové lístky. 
Navrženo a oceněno bylo 10 vedoucích, kteří svůj čas věnují práci s dětmi a mládeží ze spolků 1. 
středisko Zálesák České Budějovice, M- centrum pro mladou rodinu, z.s., POUTNÍCI Kaplice, Spolek 
Medvědí šlápoty Tábor, z.s., T.O. Nová dvojka z.s., Spolek Tábornický Táborák z.s. a Pionýr z.s. – 
Pionýrská skupina Koloušci. Březový lístek 1. stupně byl udělen 7 vedoucím, 4. stupně, 5. a 6. stupně 
obdržel 1 vedoucí.  Děkujeme jim za jejich práci ve prospěch dětí a mládeže. 

 

 

 

 

 

 

 

Brožura členských organizací RADAMBUKu v angličtině – aktualizace 2022 

https://www.radambuk.cz/brozura-clenskych-organizaci-radambuku-v-
anglictine-aktualizace-9-2022/ 

 

 
 
 
 
 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/brozura-clenskych-organizaci-radambuku-v-anglictine-aktualizace-9-2022/
https://www.radambuk.cz/brozura-clenskych-organizaci-radambuku-v-anglictine-aktualizace-9-2022/
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Milí přátelé v našich členských 

organizacích, 

dovolujeme si připomenout důležité 

informace, které se týkají pojištění 

vašich organizací. 

Jak jistě víte, snažíme se, aby 

organizace, které jsou přes nás 

sdružené nebo přes nás sjednávají 

pojištění, měly všechny své údaje a 

dokumenty ve veřejném rejstříku 

řádně uvedené (tak jak ukládají 

zákony). Průběžně procházíme zápisy 

organizací a kontrolujeme. Proces je to 

zdlouhavý, proto jsou zatím pojištěné i 

organizace, které to v pořádku nemají. 

Předpokládáme však, že do konce roku 

projdeme všechny organizace a pokud 

nebudou mít vše v pořádku, nebude 

jim umožněno sjednat pojištění na 

další rok, dokud zápis a uložení 

dokumentů do sbírky nedají do 

pořádku.  

Upozorňujeme zejména na nutnost 

uložení účetních závěrek včetně 

příloh do sbírky listin. Je mnoho 

organizací, které to nemají. Povinnost zveřejňovat mají i organizace, které vedou jednoduché 

účetnictví, přestože to není nazvané účetní závěrka, mají povinnost zveřejnit Přehled o majetku a 

závazcích a přílohu. Tuto povinnost mají spolky od roku 2014, tzn. je potřeba je doložit i zpětně, pokud 

je tam organizace nemají. 

Další věc, na kterou bychom rádi upozornili, je zápis statutárního orgánu. V rejstříku je potřeba provést 

změnu zápisu při volbě nového statutára a to platí i v případě volby "staronového" statutára. Tzn. i 

když se na další období zvolí stejná osoba, je nutné v zápisu nejprve původní zápis vymazat a nechat 

znovu zapsat. Možná se to může zdát jako zbytečnost, ale už se stalo, že si po několika funkčních 

obdobích zvolili v organizaci jinou osobu statutára a soud jim ho nezapsal, dokud nezapsali a nedoložili 

volbu těch předchozích (i když to byla stále ta samá osoba). Podle stanov (či zákona, není-li to určené 

stanovami, pak je to 5 let) je funkční období statutárního orgánu dané a v zápise v rejstříku se promítne, 

je tam zapsaný vznik funkce. Pokud se tam vyskytuje např. rok 2010, je na první pohled zřejmé, že něco 

není v pořádku.  

Podrobnější informace o tom, co a jak má být zapsané a uložené ve veřejném rejstříku, najdete na 

stránkách naší Poradny, zejména v kategorii Rejstřík spolků. 

Eva Beránková, Česká rada dětí a mládeže  

 

http://www.radambuk.cz/
http://poradna.crdm.cz/
http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku
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Datové schránky pro spolky od roku 2023 budou povinné!!!! 

Souhrn aktualizovaných informací na webu: 

https://www.radambuk.cz/datove-schranky-pro-nno/ 

10. 11. 2022 – seminář Datové schránky pro NNO 

Ve čtvrtek 10. 11. 2022 se sešli zástupci z členských organizací 
RADAMBUKu v klubovně na Husově třídě v Českých Budějovicích 

na semináři Datové schránky 
pro NNO. RADAMBUK 
uspořádal seminář ve 
spolupráci se spolkem Pionýr z.s. Lektor Dušan Pěchota seznámil 
11 účastníků jak si zřídit datovou schránku, jak se datová schránka 
používá, co je datový trezor, jak si nastavit notifikaci doručených 
zpráv a další praktické informace k využívání datové schránky. Ve 
druhé části semináře seznámil účastníky s elektronickým 
podpisem, kde si ho zřídit, jak jej používat. Děkujeme lektorovi za 
vyčerpávající informace a za odpovědi na dotazy účatníků.  
Video ze semináře můžete shlédnout na: 
https://www.youtube.com/watch?v=xYtxQnjs82k 

 

https://www.facebook.com/events/1233409207242726/?ref=newsfeed  

5. 11. 2022 – projektový den Keltský svátek 

Pracovníci RADAMBUKu zrealizovali 5. 11. 2022 v rámci 
projektu OPVVVV Pod jednou střechou II pro 10 dětí projektový 
den s názvem Keltský svátek.  
Úvod projektového dne probíhal formou přednášky, 
promítáním obrázků a diskuzí o keltském svátku Samhain. 
Většina dětí svátek neznala a nevěděla, že z něj pochází svátky 
Dušičky a Halloween. Tyto dva svátky děti znaly a také jejich 
zvyky. V další části projektového dne jsme připravili výtvarnou 
dílnu. Nejdříve si každý vyrobil strašidelnou masku na obličej, 
pak různé dekorace duchů, pavouků, kostlivců a čarodějnic. 
Informace o svátku Samhain pro většinu dětí byly nové, svátek 
neznaly. Obohatili jsme tak jejich znalosti o tradicích našich 
předků, poznání tradic je důležitou součástí našich životů.  

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/datove-schranky-pro-nno/
https://www.youtube.com/watch?v=xYtxQnjs82k
https://www.facebook.com/events/1233409207242726/?ref=newsfeed
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2. – 30. 11. 2022 - tandemové neformální vzdělávání – Truhlařina to je dřina a 

Malý truhlář 

Pracovníci RADAMBUKu zrealizovali v období 2. 10. - 30. 11. 2022 v rámci projektu OPVVVV Pod jednou 
střechou II pro 16 dětí 5 lekcí tandemového neformálního vzdělávání s názvem Truhlařina to je dřina a 

5 lekcí tandemového neformálního vzdělávání 
s názvem Malý truhlář.  
Starší děti vyráběly podsadové stany, mladší děti 
poličky a věšáčky na klíče. Děti si osvojily základy 
bezpečnosti práce s nářadím, učily se pracovat 
s ruční pilou, hoblíkem, pilníkem, bruskou, aku 
vrtačkou, šroubovákem a dalšími nástroji 
truhláře. Cíl aktivit se nám podařilo splnit, děti 
odcházely s novými znalostmi o práci truhláře, 
zažily si práci truhláře na vlastní kůži, zjistily, jak 
je náročná, ale také krásná. V dnešní době bývají 
často řemesla opomenuta, nejsou mezi dětmi 
moc známá, a tak jsme přispěli ke zvýšení 
povědomí o řemeslu truhláře. 

 

 

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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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 výtvarné tvoření advent 

https://www.radambuk.cz/vytvarne-tvoreni-advent/  

 

 

 

 
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/vytvarne-tvoreni-advent/
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 %. 

 zdarma pro členy ČRDM 
Díky tomuto projektu má každá organizace možnost prezentovat se srozumitelnými a graficky 
povedenými webovými stránkami s jednoduchou a intuitivní administrací.  
Využít této nabídky mohou jak samotné organizace, tak jejich organizační jednotky. V rámci projektu 
je na výběr z několika šablon, které jsou graficky i obsahově  přizpůsobeny oblasti práce s dětmi a 
mládeží. 
Web je možné založit jak na doménách projektu (oddilovyweb.cz, mujoddil.cz, mujspolek.cz…), tak na 
doménách organizací (tomici.cz, skaut.cz, pathfinder.cz…). 
Hosting je zdarma. Weby jsou postaveny na intuitivním Wordpressu a k dispozici jsou návody, jak 
provádět úpravy tak, aby web mohl administrovat i ne tak zkušený uživatel PC.Kompletní informace o 
projektu najdete na webu http://weby.crdm.cz.  

http://www.radambuk.cz/
https://dobromat.cz/podporim/radambuk
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat#_blank
http://dobromat.cz/
http://weby.crdm.cz/
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Základní informace k hostingu 
Služba LEBEDA hosting poskytuje 
prostor pro webové prezentace a 
webové aplikace organizací pracujících s 
dětmi a mládeží (skauti i další spolky 
sdružené v rámci ČRDM). 
Server je provozován v rámci 
společného projektu Junáka – českého 
skauta a České rady dětí a mládeže a 
tyto organizace jsou společně 
poskytovateli služeb. Technickou správu 
serveru zajišťuje profesionální firma. Na 
rozvoji nabízených služeb a podpoře 
uživatelů se podílí také Kancelář ústředí 
Junáka – českého skauta a další určení 

dobrovolníci. 
Projekt LEBEDA hosting poskytující prostor a služby webových stránek pro organizace pracující s 
dětmi a mládeží je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 
Co Lebeda hosting nabízí? 
Mezi klíčové vlastnosti a možnosti patří: 

• bezplatný prostor pro umístění webových stránek či webové aplikace 
• možnost vytvořit si vlastní webové stránky zcela dle vlastní potřeby 
• nebo několika kliknutími si zřídit webové stránky s připravenou šablonou (na redakčním systému 

WordPress) 
• pohodlnou správu webů a jejich nastavení (pro skauty dostupné přihlašování přes skautIS, pro ostatní 

organizace přihlašování účty hostingu Lebeda) 
• bezpečný provoz webových stránek včetně SSL certifikátů (Let’s Encrypt) 
• hezké adresy na několika různých doménách (*.skauting.cz, *.oddilovyweb.cz, *.mujspolek.cz, 

*.nasoddil.cz), případně na libovolné vlastní doméně 
Postup krok za krokem 

1. Přihlaste se svým účtem na LEBEDA hosting 
Skauti se snadno přihlásí svým skautIS účtem. Ostatní si jednoduše založí vlastní účet Lebeda (po 
vyplnění formuláře vám bude zřízení účtu obratem potvrzeno e-mailem). 

2. V sekci „Moje weby“ požádejte o nový web kliknutím na „Založit nový web“ 
Vyplňte jednoduchý formulář, ve kterém si zvolíte adresu (doménu) vašeho webu, zadáte heslo, 
název vašeho oddílu / jednotky a uvedete stručný popis webu. 

http://www.radambuk.cz/
https://www.skaut.cz/
https://www.skaut.cz/
http://www.crdm.cz/
http://www.msmt.cz/
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3. Zvolte si typ požadovaného webu 
Můžete si vybrat kompletně připravený web 
na šabloně WordPress (vhodné pro 
každého), nebo prázdný webhosting pro 
vlastní tvorbu webových stránek (vhodné 
pro znalé autory webů). 
4. Počkejte na schválení zřízení nového 
webu 
Protože služby Lebeda hostingu jsou určeny 
jen členům oprávněných organizací, dochází 
k ruční kontrole a potvrzování zřízení 
každého nového webu. Na schválení webu 
tedy musíte počkat (bude vám oznámeno e-
mailem) v řádu několika hodin až cca dvou 
dnů. 
5. Začněte používat a tvořit vlastní web 
Přibližně do 15 minut od potvrzení zřízení 
vašeho nového webu dojde k jeho úplnému 
zprovoznění (v případě zřízeného webu s 
WordPress šablonou na zvolené adrese 
najdete kompletně připravený funkční web, 
v případě volby prázdného webhostingu se 
vám aktivuje přístup k FTP/FTPS s prázdnými 
složkami). 
6. Užívejte si svůj nový web 
Nyní vám už nic nebrání začít plnit web 
potřebnými texty a obrázky a naplno se svým 
novým webem prezentovat na internetu. 
Pro více informací 

https://lebedahosting.cz/ 
 

 
Kontakty na organizace sociálních služeb pro seniory, které mohou využít 
organizace dětí a mládeže k aktivitám zaměřeným na mezigenerační dialog v 
Jihočeském kraji. 
Velkým problémem mnohých seniorů je osamocení. Mnohdy nemusí mít na blízku svou rodinu nebo 
přátele, je časté, že je nemají vůbec. Organizace dětí a mládeže mohou v této oblasti udělat velký kus 
práce právě prostřednictvím svých členů a aktivit zaměřených na toto téma. 
 
https://www.radambuk.cz/kontakty-socialni-sluzby-pro-seniory-v-jihoceskem-kraji/ 
 
Kontakty na organizace sociálních služeb pro seniory, které mohou využít organizace dětí a mládeže k 
aktivitám zaměřeným na mezigenerační dialog v Jihočeském kraji. 
Velkým problémem mnohých seniorů je osamocení. Mnohdy nemusí mít na blízku svou rodinu nebo 
přátele, je časté, že je nemají vůbec. Organizace dětí a mládeže mohou v této oblasti udělat velký kus 
práce právě prostřednictvím svých členů a aktivit zaměřených na toto téma. 
Tématu se věnuje například Nadace Krása pomoci ve spojení s dalšími organizacemi v rámci projektu 
O krok blíž https://okrokbliz.cz/ 
 

  

http://www.radambuk.cz/
https://lebedahosting.cz/
https://www.radambuk.cz/kontakty-socialni-sluzby-pro-seniory-v-jihoceskem-kraji/
https://okrokbliz.cz/
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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 

Vzdělávací kurzy podzim 2022, zima 2023 
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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Novinka na trhu! Nejrozsáhlejší kniha o tomto tématu od revoluce. Do knihy přispělo téměř 

20 oddílových vedoucích a odborníků z praxe (včetně lektora kurzu Zapalovač Opičáka). Toto musíte 

mít doma i ve své oddílové knihovničce. Je to táborová Bible! Kupte ZDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://computermedia.cz/velka-kniha-o-taborech
https://computermedia.cz/velka-kniha-o-taborech
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Kapacita kurzu instruktor č. 1je již naplněna. 

http://www.radambuk.cz/
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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. 

 

Charitativní jarmark 27. 11. 2022 O první adventní neděli 27. 11 .2022 jsme uspořádali 

v rámci projektu Mládež kraji – kraji Jihočeský akci Charitativní 

jarmark vánočních výrobků a dekorací. Charitativní jarmark jsme 

uspořádali s cílem přispět nějaké neziskové organizaci v Českých 

Budějovicích na činnost. Na jarmark jsme od září tvořili a vyráběli 

dekorace, které jsme prodávali na jarmarku, který se konal ve 

venkovních prostorách před pronajatým prostorem před 

Komunitním centrem Máj v Českých Budějovicích a bude nadále 

pokračovat celý prosinec až do Vánoc uvnitř pronajatého prostoru 

Mateřského centra Máj. Následně celý výtěžek předáme vybrané 

organizaci - M-centrum 

pro mladou rodinu z.s., 

kterou chceme 

podpořit. Charitativní 

jarmark připravilo 19 

dobrovolníků. Jarmarku se zúčastnilo nejméně 80 

návštěvníků. Výtěžek z Charitativního jarmarku dne 

27.11.2022 činil 7500 Kč.Celkový výtěžek z akce činil 

zveřejníme po Vánocích po sečtení celkové částky. 

 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://jihocesky.mladezkraji.cz/
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21. – 28. 11. 2022 – Staň se na den informatikem  

Ve dnech 21. 11. až 28. 11. 2022 se konala  v rámci projektu Mládež kraji - kraj 
Jihočeský soutěžní online akce nazvaná Staň se na den informatikem, která byla 
určena zejména studentům středních škol z Jihočeského kraje. Přestože se 
jednalo o soutěž, účastníci se mohli seznámit s aktuálními a zajímavými tématy 
z oblasti informatiky. Měli například možnost vyzkoušet si roli hudebního 
skladatele a naučit počítač zahrát známou melodii, ovládat svého robota a naučit 
jej, aby sám prošel klikatou cestu s křižovatkami až do cíle, nebo rozluštit 
neznámou zprávu ze zašifrovaného obrázku či najít tajnou zprávu skrytou v 
textu. V programu projektu byla studentům představena témata, s kterými se 
nesetkávají v běžném životě, ani v rámci školní výuky, kde pro ně není čas. 
V představených tematických sekcích si studenti měli možnost se vším seznámit 
a sami si vyzkoušet příslušné informatické techniky na příkladech. Dle počtu 

zúčastněných 
studentů a 
aktivního plnění 
zadaných úkolů 
soudíme, že jsme 
u nich podnítili 
zvýšený zájem 

o oblast 
informatiky a 

informační technologie. Úkoly soutěže řešilo 
64 studentů.  

 
Projekt Objevujeme nepoznané světy 31.10.2022 – Bylinky ve světě koní 
Druhá část projektu Objevujeme nepoznané světy proběhla dne 31. 10. 2022, kdy se uskutečnila akce 
Bylinky ve světě koní. V průběhu tohoto dne děti společně objevovaly různé bylinky a jejich využití, 
nejen u koní, ale také pro sebe či své blízké. Bylinky byly i součástí jejich tvoření. Akce proběhla na 
statku ve Skřidlech a zúčastnilo se jí celkem 12 dětí. 
 

 

2.  

 

 

 

 
  

http://www.radambuk.cz/
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Informace z členských organizací RADAMBUKu 

Semenec o.p.s. 

Pro začínající babky kořenářky a dědky kořenáře je tu náš Kořenář. 
Nevšední kalendárium, pěkný dárek, který potěší i pomáhá. 
Více informací na https://www.muzeumsemenec.cz/aktuality/korenar 
 

 

 

 

M- tes, z.s. 

Hledáme instruktory lyžování na naši Školu lyžování. 
 
Škola lyžování se koná v rakouském Sandlu od 14.1.2022. 
Jezdí se každou sobotu až do odjetí 5 lekcí. 
Odjezd v 7,15 a příjezd cca v 17,00 hod. 
Nutný platný průkaz instruktora lyžování.  
Odměna: 1.500,- Kč za jednu sobotu 
Obědy /16 eur/ a permanentka/16 eur/ hrazená naší organizací. 
Výcvik je pro děti od 6 do 16 let. Děti jsou rozděleny do skupin cca po 8 dětech a dle pokročilosti. 
Kontakt:              Lenka Balážová 

tel. 603514734 
                               e-mail  info@m-tes.cz 
                               M-tes z.s., U Výstaviště 
1429, České Budějovice 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/radambuk.jiznicechy/
https://www.facebook.com/radambuk.jiznicechy/
https://www.muzeumsemenec.cz/aktuality/korenar?fbclid=IwAR0IgJyc74g7KXbRXITKB9f75LbNwLDDBgm1xdZ0gQj1zgd_P_iGn6Spcg4
mailto:info@m-tes.cz
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Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s. 

Máte už dárky pod stromeček? Myslíme na vše a připravili jsme pro 

Vás Hafíkův diář na rok 2023. Najdete v něm plno tipů, rad a zajímavostí 

nejen pro Vás, ale i pro Vašeho čtyřnohého parťáka. Více najdete na 

našem eshopu https://canisterapie.org/detail-produktu/hafikuv-diar-

2023- 

Pionýr z.s. – Ledové České Budějovice - 

 

https://www.facebook.com/events/553920016574571/?ref=newsfeed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/V%C3%BDcvikov%C3%A9-canisterapeutick%C3%A9-sdru%C5%BEen%C3%AD-Haf%C3%ADk-zs-101883375199672/?__cft__%5b0%5d=AZX8tsTA5jJmPpt4J-XZh1Ok6hEUvEzEvWkP36gOqAWY5jYYySc-9GSpXTjsHQ6zweZsw8IyxJKoWaCoO251z-xQnqlk9PnaZ7wP4Ig0iQ0hPke0La3Zglq-qVjQ-QiZO3ZAk8HMUcvv_DOMkYHdFuoFEiLfdH2Q8sOm28m_VY2YUUwI7M_hdqiIhH3kvbmS2atYGxMZkqQLzkx48Vjv_U1u&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://canisterapie.org/detail-produktu/hafikuv-diar-2023-60?fbclid=IwAR21dY0vLFpRQVR5snhoIkvX1Q-uZ1RWXHijUDUCATdeJFy43ncSoDY7ncc
https://canisterapie.org/detail-produktu/hafikuv-diar-2023-60?fbclid=IwAR21dY0vLFpRQVR5snhoIkvX1Q-uZ1RWXHijUDUCATdeJFy43ncSoDY7ncc
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DO SVĚTA 
 

Co letos věnovat netradiční dárek?  

Překvapte své blízké, kolegy nebo přátele naším unikátním kurzem  
Ježíška najdete na www.dosveta.org 
 

  

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/dosveta?__cft__%5b0%5d=AZVnBxhcFbftGAK8xD1NJQjvWX6bi3thjNeJdQUYpBYLY6QCd8oSMVgP-sKc3FmdlG0JIRlg54wg65xm3kUya61BOVG98-DF7TKl49s04d4mb_Lj3KXdkF0lnJhAshjqVl8nU6UPxmke4wdyqttfSDxSKxV211FNpcPntJE9Ocu6ZeohmOT6jG8ttNd18Rdn2XM6mjsuFZZTXpCkUg7ZmiZo&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/radambuk.jiznicechy/
https://www.facebook.com/radambuk.jiznicechy/
http://www.dosveta.org/?fbclid=IwAR2TfDT3DBpU3wj-U9FdioOqLX6Pox_FSeso0jbkvaAejiXlH9VqWKMuOGo
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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/. 
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ČESKOBUDĚJOVICKÝ ADVENT  
Adventní městečko, stromeček, kluziště kolem Samsonovy 
kašny, věžička s rozhlednou, kolotoč, přílet anděla, koncerty, 
tvůrčí dílničky, ukázky lidových řemesel a poprvé i foto point!

 
Letáček s programem: https://1url.cz/drVlG 
www.c-budejovice.cz/program-ceskobudejovickeho-adventu 
 

Kam za adventem v Českých Budějovicích Tipy naleznete v 
brožuře Vánoce ve městě 2022.  

K dispozici v ICM ČB na Husově tř. 45, v ČB, Divadlo U 

Kapličky nebo online https://1url.cz/OrTSa 
 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F1url.cz%2FdrVlG%3Ffbclid%3DIwAR3hnLKu0JNkLAyxMUd2scJwqNyd7rZlzjpWENcMlMcrWK6q8Io5p2dZAEM&h=AT2KAQkuJwJZJYr0aPdVKJlVXQzZsy2-8aEYaeUM_oA5dZQiRIqRDIzS2M2VdPKg3DkQTfch0T7s9sjZ7wXd0u3ghr2YWeAbfI39bWt-EbaBwYcMY0eWgz5HuaTnPLYI7ZmA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0G2sAg_YhC4xATSDyE2VISKea8tJpU5TRMr0m8zB4d2HT4SpCPYikcfdzBZcHQOea1xO9WkdIg_TFHbufJySW-25OvtIQBB_oIcLindXcTdll6ptWONbzJ-KtswjAR0iRWpJ6AXG-hHs48UYuHZ8BJTtStQ9JfmM8FyaVSeomBnbNTeGJ693Y_L8Y4XNqUlHjFehV9ZYxS7w
http://www.c-budejovice.cz/program-ceskobudejovickeho-adventu?fbclid=IwAR3Z90DAB0t2mLpsRIepixc6focd_3e1UJZ7bUsxgNCbSlvKhZSI1QyNNfY
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SOUTĚŽTE O CENY S PROJEKTEM KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET! 

JIHOČESKÝ KRAJ    

Od letošního října se mohou žáci a studenti základních a 
středních škol ve 13 krajích České republiky vzdělávat v 
oblasti bezpečnosti na internetu a vyhrát hodnotné ceny. 
Projekt Kraje pro bezpečný internet již po osmé spouští 
soutěžní kvíz.  Žáci a studenti se mohou do soutěže 
zapojit až do konce února 2023. Součástí projektu je i 
Jihočeský kraj. 
Pro žáky a studenty jsou připraveny aktualizované e-
learningové lekce a krátké videospoty, kde se dozví 
nejdůležitější informace z oblasti bezpečnosti na 

internetu. Na tyto vzdělávací materiály, které je možné využít ve výuce či k samostudiu, navazuje 
soutěžní znalostní kvíz. Po správném zodpovězení dvaceti otázek jsou soutěžící zařazeni do slosování 
o hodnotné ceny. Žáci a studenti si také mohou po absolvování soutěžního kvízu zasoutěžit i v Kvízu 
PLUS, který je určen pro opravdové znalce problematiky elektronické bezpečnosti. Lekce a soutěžní 
kvíz jsou dostupné na webu www.KPBI.cz.  
O co se hraje? 
Jako každý rok, i letos jsou hlavními partnery soutěžního kvízu společnosti Microsoft a Gordic. 
Vítězové se tak mohou těšit na hi-tech výhry v podobě x-boxů, tabletů nebo fitness náramků. 

 
Projekt Kraje pro bezpečný internet 
Projekt Kraje pro bezpečný internet je realizován po záštitou Asociace krajů ČR. V rámci svých aktivit 
také úzce spolupracuje s Policií ČR. Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost o rizicích internetu 
a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu jsou kromě e-learningových kurzů pro žáky a 
studenty, připraveny lekce pro učitele, rodiče a veřejnost, sociální pracovníky a policisty a videospoty 
pro rodiče, seniory, pro mládež a pro odbornou veřejnost.  
https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/soutezte-o-ceny-s-projektem-kraje-pro-bezpecny-internet-1 

Prezident se bude volit v lednu, lidé mohou žádat o voličské průkazy 

V pátek 13. ledna a v sobotu 14. ledna 2023 se uskuteční volba 
prezidenta České republiky. Případné druhé kolo se bude konat 
v pátek 27. ledna a v sobotu 28. ledna 2023. Občané mohou 
hlasy odevzdat ve svém volebním okrsku, případně si mohou 
požádat o vydání voličského průkazu. 
„K dnešnímu dni evidujeme 30 žádostí. Voliči je mohou podávat 
elektronicky či písemně do 6. ledna do 16.00 hodin, ale 
samozřejmě i osobně, a to do 11. ledna do 16.00 hodin,“ říká 
Jan Kostík, vedoucí správního odboru magistrátu s tím, že 

kontaktní místo pro podání žádostí voličů s trvalým bydlištěm na území Českých Budějovic je magistrát, 
náměstí Přemysla Otakara č. 1/1, oddělení evidence obyvatel a ohlašovna pobytu v přízemí radnice. 
"Ještě je třeba připomenout, že hlasovací lístky pro první kolo budou doručeny do schránek, ale ty pro 
druhé kolo voliči dostanou přímo ve volební místnosti, tak aby zbytečně nečekali, že se znovu objeví 
v poštovní schránce,“ dodává Jan Kostík. 
Pro první kolo prezidentských voleb v roce 2018 bylo vydáno 1364 voličských průkazů, pro druhé přes 
600. 
 https://www.c-budejovice.cz/prezident-se-bude-volit-v-lednu-lide-mohou-zadat-o-volicske-prukazy 
  

http://www.radambuk.cz/
https://www.kraj-jihocesky.cz/cs
https://www.kpbi.cz/
https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/soutezte-o-ceny-s-projektem-kraje-pro-bezpecny-internet-1
https://www.c-budejovice.cz/prezident-se-bude-volit-v-lednu-lide-mohou-zadat-o-volicske-prukazy
https://www.kraj-jihocesky.cz/sites/default/files/2022-11/plak%C3%A1t%20kv%C3%ADz%202022.png
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Informace z ČRDM 
 
 

Ukrajinským členům vašich oddílů pomůže nově vydané česko-ukrajinské pexeso. 

Díky němu si osvojí specifické názvosloví z oddílu – jako ešus, výprava, plecháček... Není však 
určeno pouze ukrajinským nováčkům, dobře poslouží na schůzkách, do vlaku na výpravu nebo 
jako drobný dárek. Pexeso vydali skauti a je k objednání zdarma.   

Více 

Vydejte se s Prázdninovou školou Lipnice na pouť se Sněžnou 
karavanou. Tento kurz je určen pro rodiče a dítě (ve věku 10–13 let). Na přelomu února a 

března vyrazíte do Rychlebek za zimními dobrodružstvími. Bude se putovat se sněžnicemi i 
lyžemi, spát venku ve stanu i společně v chatě, užijete si večerní posezení u ohně.  
 
Archa číslo 6/2022 dokazuje, že dětským spolkům podzimní splín nehrozí 
https://www.adam.cz/archa-cislo-6-2022-dokazuje-ze-detskym-spolkum-podzimni-splin-

nehrozi/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56. Valné shromáždění ČRDM přijalo dvě nové organizace 
 
O dvě nové organizace s názvy Stužák a 
Agora se rozšířily řady členů České rady 
dětí a mládeže (ČRDM) po jejím 
šestapadesátém valném shromáždění 
(VS). Konalo se 24. listopadu 2022 
v zasedací místnosti Správy majetku 
odborových svazů kultury (SMOSK). 
Delegáti a delegátky při něm kromě jiného 
odsouhlasili návrh rozpočtu na rok 2023, 
vyslechli informace Představenstva ČRDM 
včetně projektových a legislativních a vzali 

na vědomí i zprávu Kontrolní komise ČRDM s příznivým vyzněním. 
Pokud se nováčků týče, Stužák, z.s. je, řečeno slovy Michala Součka z vedení organizace, 
platformou studentských spolků studentů vysokých škol, kteří ve svém volném čase zcela 
zdarma dělají záživnou a interaktivní formou workshopy na středních školách v rámci těch 
oborů, které studují. Aktuálně jde o desítku workshopů, např. z oborů, jako jsou politologie, 
mezinárodní vztahy či sociologie. 
Vojtěch Černý z obecně prospěšné společnosti Agora CE přítomným přiblížil dva pilíře činnosti 
zmíněné ópéesky: jsou jimi občanská participace a participace mladých lidí. Kritické myšlení, 
schopnost debatovat a aktivně se zapojovat do občanského života – to je, oč tu (v programové 

Víc

e 

http://www.radambuk.cz/
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náplni Agory) běží především… Smyslem je podpora občanské vyspělosti a demokratických 
postojů (nejen) u mladých lidí. 
Dlužno poznamenat, že obě zmíněné organizace přijalo VS jednomyslně. 
Pro úplnost je třeba se zmínit i o ambici Církve Bratrské stát se členkou ČRDM. Rozhodnutí o 
této přihlášce, podané krátce před termínem konání 56. VS ČRDM, bylo nicméně odloženo na 
příští VS, aby Představenstvo ČRDM mělo možnost získat o žadatelce více potřebných informací. 
Ve finančně-legislativním bloku se předseda ČRDM Aleš Sedláček zmínil o změnách pro 
organizace v oblasti zákona o zadávání veřejných zakázek (týká se přerozdělování dotačních 
prostředků). Pohovořil také o chystaném zákonu o podpoře práce s dětmi a mládeží s tím, že 
pracovní verze věcného záměru by měla být zveřejněna v lednu. Je to víceméně technická 
záležitost bez významnějšího dopadu na naši činnost, shrnul předseda ČRDM. 
Pozornost věnoval i Národnímu plánu obnovy, jenž je coby dotační program EU post-covidovým 
opatřením pro to, aby se nejvíce zasažené části života v Evropské unii podařilo podpořit. ČRDM 
se tudíž nyní snaží upřít finanční zřetel k dané výseči neziskového sektoru v oblasti digitalizace, 
vzdělávání (jak dětí, tak i vedoucích) a úspor. „Na skepsi je ještě dost času, řekl bych, že částečně 
úspěšní bychom mohli být třeba v těch (energetických) úsporách,“ odhaduje předseda ČRDM. 
Řeč přišla i na tzv. šablony, na neinvestiční dotace MŠMT a výzvy na energie. 
V „hospodářském okénku“ ekonomka ČRDM Marie Konečná okomentovala čerpání rozpočtu na 
rok 20222 a představila návrh rozpočtu na rok 2023. 
Eva Beránková ze Sekretariátu ČRDM spolu s ředitelem Kanceláře České rady Ondřejem Šejtkou 
„promluvili do duše“ zástupcům členských organizací ve věci svědomitého plnění povinností 
týkajících se zápisů ve spolkovém rejstříku. Upozornili na to, že neplnění těchto povinností může 
mít za následek zamezení jejich přístupu k pojištění – obecně ceněnému benefitu členství 
v ČRDM… Ředitel Kanceláře ČRDM dále připomněl blížící se nutnost používání datových 
schránek, jež se týká i členů ČRDM. Odprezentoval rovněž zahraniční aktivity ČRDM (program 
Mladí delegáti do OSN, Evropské fórum mládeže, mládežnická výměna ČR–Izrael apod.). 
Upozornil také na spuštění projektu Darujeme kroužky dětem, financovaném z prostředků 
zapojených nadací. 

Projekt pomáhá rodinám ve finanční tísni s úhradou 
nákladů na volnočasové aktivity. Rodiče mohou díky 
němu získat podporu až ve výši 2000 Kč na pololetí. 
Jakub Sotl zevrubně referoval o Vzdělávačkách, 
zmínil se o jejich projektových záměrech pro příští 
rok a nastínil podstatu výzvy pro podporu tzv. 
nescholarizované ukrajinské mládeže. Cílovou 
skupinou jsou podle něj patnácti- až devatenáctiletí 
ukrajinští mládežníci – středoškoláci, kteří ale u nás 
až na jednu výjimku nedocházejí do školy. Jde o to, 

aby prostřednictvím vytipovaných aktivit (vzdělávací kroužek, skupinová aktivita aj.) mohlo i tak 
probíhat jejich vzdělávání spojené s integrací a socializací. 
Do výčtu dílčích návrhů, o nichž delegáti a delegátky VS hlasovali, náleží ještě změna Stanov 
ČRDM, týkající se účasti členů kontrolní komise na jednání Představenstva ČRDM a nový Jednací 
řád Kontrolní komise ČRDM. V prvém případě změna navržená Kontrolní komisí ČRDM 
odsouhlasena nebyla. Ve druhém případě po drobné textové úpravě naopak ano: odsouhlasený 
Jednací řád Kontrolní komise ČRDM byl přepracovanou verzí řádu již notně zastaralého… 
56. Valné shromáždění ČRDM trvalo dvě a půl hodiny. Bylo dělné, věcné a probíhalo v 
bezkonfliktní a přátelské atmosféře. 
https://www.adam.cz/56-valne-shromazdeni-crdm-prijalo-dve-nove-
organizace/?fbclid=IwAR1R7HZ7q08puhsutXX3MrKshvXAQLP46iCd0KdUboeNU6O0oJYtfwTUX
Vc 
 

http://www.radambuk.cz/
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Vážení přátelé z organizací, 
 
Česká rada dětí a mládeže spouští projekt, jehož cílem je pomáhat rodinám ve finanční tísni 
s úhradou nákladů na volnočasové aktivity. Projekt Darujeme kroužky dětem umožní 
rodičům získat podporu až ve výši 2000 Kč na pololetí! Zaregistrujte svou organizaci a 
umožněte dětem a rodičům využít příspěvek právě u vás! 
 
Projekt organizuje Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s Nadačním fondem Eduzměna. 
Projekt finančně podporuje řada nadací a dalších institucí, např. Karel Komárek Family 
Foundation, Nadace České spořitelny. O Další podpoře jednáme s Nadací Albatros, SAZKA, 
a.s., UNICEF a MŠMT. Nadace doposud přispěly částku 6 mil. Kč, která bude využita během 
školního roku 2022/2023. 
 
V pilotní fázi si rodiče mohou vybírat mezi organizacemi ČRDM, krajských rad mládeže, 
DDM, ZUŠ a Sokolem. Nabídka organizací se bude rozšiřovat v dalším pololetí. 
 
Finanční podpora 2000 Kč/dítě/pololetí bude putovat od ČRDM přímo do vašich organizací. 
Abychom podpořili motivaci k účasti na aktivitách, podílejí se na financování aktivit také 
rodiče, minimálně ve výši 20 % celkové částky.  
 
Výzvu spouštíme na 1. pololetí školního roku 2022/2023. O podporu je tedy možné zažádat 
i zpětně za první půlrok, který již v září započal. Pokud již rodiče příspěvek uhradili, je možné 
přijmout podporu a příspěvek jim následně vrátit. O příspěvek bude možné zažádat až do 
31.12.2022 nebo do vyčerpání peněz. 

Podrobněji  

Kdo může žádat o příspěvek na volnočasové aktivity? 
• Rodiny s dětmi ve věku 3–18 let z celé ČR, které se nacházejí v tíživé finanční 
situaci a pobírají dávku „Přídavek na dítě“. 
• Rodiny ukrajinských uprchlíků s dětmi ve věku 3–18 let, které pobývají v ČR 
na základě “Víza za účelem strpění” či “Víza za účelem dočasné ochrany” a jejich 
příjem nepřevyšuje 3,4násobek životního minima. 

Jak probíhá proces žádosti? 
• Rodič se zaregistruje na stránce www.aktivnimesto.cz, prokáže se 
potřebnými dokumenty (potvrzení o přiznání dávky „Přídavek na dítě“, příp. 
doložení „Víza za účelem strpění“ či „Víza za účelem dočasné ochrany“). 
• Rodič získá 2 vouchery po 1000 Kč a ty následně uplatní u poskytovatelů 
aktivit (volnočasové organizace, DDM apod.), kteří jsou v systému registrováni. 
Může uplatnit každý voucher u jiné organizace, nebo oba u jedné. 
• Organizátor potvrdí, že dítě do aktivity přijalo, že přijímá příspěvek ve výši 
1000 Kč nebo 2000 Kč, a že rodič dítěte uhradil min. 20% částky aktivity 
z vlastních prostředků. 
• Peníze putují od ČRDM přímo k organizátorovi aktivity. 

Jak se zaregistrovat?  
• Zaregistrujte svou organizaci (základní údaje, sídlo, IČ, bankovní účet, web) 

v portálu Aktivní město (https://moje.aktivnimesto.cz/registrace/poskytovatel). 
• Vytvoříte aktivitu (např. Turistický oddíl v 1. pololetí, Oddílové schůzky + 

výpravy…). 

http://www.radambuk.cz/
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• Aktivitu přiřadíte pod tzv. příspěvek s názvem „Darujeme kroužky dětem (ČR)“ 
pro přihlášení českých dětí a „Darujeme kroužky dětem (UA)“ pro přihlášení 
ukrajinských dětí. 

• Počkáte na potvrzení od ČRDM resp. Aktivního města, že byla aktivita schválena. 
• Vaši aktivitu bude možné vyhledat v systému a rodiče u vás budou moci uplatnit 

příspěvky. 

Příspěvek je možné využít na celu řadu aktivit, které se v organizacích konají. Můžete ho 
použít na úhradu členského příspěvku, úhradu účastnického poplatku za některou z výprav, 
nákup vybavení pro dané dítě apod. Platí pouze pravidlo, že si rodič musí min. 20% ceny 
aktivity zaplatit z vlastních zdrojů. U příspěvku 1000 Kč se jedná o 250 Kč, u příspěvku 2000 
Kč pak o částku 500 Kč. Příspěvek bude organizaci následně poskytnut ve formě daru a 
nebude se vyúčtovávat. 
 
Informační rozcestník projektu naleznete na stránce www.darujemekrouzky.cz 
K registračnímu systému připravujeme i návodná videa.  
V příloze zasíláme informační leták. 
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu 
info@darujemekrouzky.cz, nebo telefonu 773 772 202. 
 
Hezký den přeje 
 
Ondřej Šejtka, ředitel Kanceláře ČRDM 

 

 

 
  

http://www.radambuk.cz/
http://www.darujemekrouzky.cz/
mailto:info@darujemekrouzky.cz


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 12 - 2022 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 
 

 
Další informace 

 

http://www.radambuk.cz/
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Skauti Modřice 

KAPSÁŘ: dnes Vám přináším tip na dlouhé zimní večery  

 

Kapsář je na táboře jednou z důležitých věcí, která nám pomáhá neztrácet věci, udržet pořádek a mít 

po ruce to, co používáme každý den a nepřehrabávat kvůli tomu batoh s oblečením. 

 

Za dobu co jezdím na tábory jsem jich už viděla hodně a dají se také jednoduše koupit. Letos si však 

někteří mí kamarádi vyrobili tenhle systém, který mne nadchnul a na příště si ho sama vyrobím. 

 

Co je na něm super? 

Přihrádky si můžete vyrobit podle vlastních předmětů, které používáte, a mít je "na míru". To se 

opravdu hodí v tak minimálním prostoru, jako je stan . Vleze se toho více a je to přehlednější. 

 

Systém s protažením klacku v horní části (který si snadno vyrobíme) ho oproti klasickým systémům s 

poutky parádně vyztuží, a umožňuje nám snadnou manipulaci (např. ho bez vyndávání věcí rychle 

sundat, když začne pršet a my potřebujeme oddělat věci od celty). 

 

Navíc vyztužený nahoře klackem a dole daný přes podsadu dovnitř se při malém dešti ani nemusí 

sundávat, protože jeho kontakt s celtou je minimální. 

https://www.facebook.com/SkautiModrice  

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/SkautiModrice?__cft__%5b0%5d=AZVUX_LMzhSKTR66SjaMBW6-Ztt7KhD7y5QRtEGZTpNpIwXYxExWXyePFWLsrgqgKPgm3gMhzjQLWLmnsqKIRtWqPMIZh3iuHoIesycacMSbvMIX3kx5_pxU5GlyGinJUiFF9F0nN-NmPtQJjAlWFavORilju6r_X4zVyIHw5MvtFoUrXfO01uupi1VZmBT_2uvmcGZQ86Emwg1ohxmwae6hVY9dJZg1WKde40bmMIKUSQ&__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/SkautiModrice
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Město České Budějovice 
Bezva zpráva pro milovníky bruslení  

O svátcích bude bruslení zdarma  
Bezplatné veřejné bruslení v Budvar aréně během vánočních 
svátků schválila rada města. 

„Do tréninkové haly se tak zájemci mohou vypravit v sobotu 
24. prosince od 10.00 do 12.00 hodin a odpoledne od 13.00 do 
15.00 hodin a ve stejných časech také následující sobotu na 

Silvestra 31. prosince. Vše si mohou zopakovat i na Nový rok 1. ledna 2023, a to od 12.00 do 14.00 
hodin a také v podvečer od 16.00 do 18.00 hodin,“ říká 1. náměstek primátorky Petr Maroš s tím, že 
jde o vánoční dárek pro všechny, kteří si rádi zabruslí. 
 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/Radnice/?__cft__%5b0%5d=AZVCxaX-KB1njT2aaSQmOWaOFXEWiGOKsRCINMC9IiV1gzW_pL_s-iW0e-y7_dtf0lU-N0kUaLdFPHk7SRalFZm1xoDz4JqmNSKEqA9LqD4vFJjqcjDPMba-GZU47kCJu_aCFkWa2hmEuFbt0Yd9gGE5-QPL3jLVtqOYcvCgRwrmAl2LH7zJa8WhQ2nh2vA4DwW8FatSRekvEVto9Xt_QegV&__tn__=-UC%2CP-y-R
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TALENT JIHOČESKÉHO KRAJE 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dům dětí a mládeže České Budějovice vyhlašuje již 22. ročník ankety Talent Jihočeského kraje 
2022. Úspěšné žáky a studenty ve všech vyhlašovaných kategoriích mohou navrhovat učitelé, 
vychovatelé, vedoucí kroužků, rodiče, příbuzní, kamarádi atd. Pokud znáte ve svém okolí některého 
žáka či studenta, který v roce 2022 dosáhl nějakých význačných úspěchů, přihlaste ho prosím do této 
ankety. 
Slavnostní vyhlášení ankety proběhne dne 22. 2. 2023 od 16. hodin v koncertní síni Otakara 
Jeremiáše v Českých Budějovicích. 
Poznámky k přihlašování: 

• Přihlášku, kterou po vyplnění zašlete v elektronické podobě na emailovou adresu 
sedlakova@ddmcb.cz, posílejte POUZE ve formátu MS Excel. Neposílejte přihlášku v jiném 
formátu například v PDF. Data z přihlášky jsou dále zpracovávána a jiné formáty nelze použít. 

• Přílohy (výsledkové listiny, diplomy a jiné) můžete poslat i elektronicky, ale stačí i v tištěné 
podobě.  

Podepsané přihlášky a přílohy v tištěné podobě, poté prosím zašlete nebo doručte na adresu:  
DDM U Zimního stadionu 
U Zimního stadionu 1 
370 01 České Budějovice 
Přihlášku i informace k anketě naleznete i na webových stránkách DDM (www.ddmcb.cz) 
 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.kraj-jihocesky.cz/sites/default/files/inline-files/2020/Prihlasky_talent_2022.xls
https://www.ddmcb.cz/
https://www.kraj-jihocesky.cz/sites/default/files/2022-11/DDMBC.png
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Tvoření s dětmi 
 

Kunčická.cz 
 

  ·  

Je libo něco pěkného, lehkého a levného na ozdobu nebo na školkové a školní trhy? Zkuste si s námi 

vyrobit "hvězdičky" z ruliček  Hvězdičk můžete různě barvit či zdobit. 
UŽ VÍTE, CO BUDETE TVOŘIT NA TRHY VY?  
Co budete potřebovat:  

Ruličky od toaletního papíru 

Tužku 

Nůžky 

Pravítko 

Šňůrku 

Korálek (není nutný) 
Postup: 
Ruličky si nejdříve zplacetíme a rozměříme po 2 cm. Pruhy ustřihneme a z každé strany ještě 
vystřihneme malé trojúhelníčky (začínáme dál od kraje, aby držely proužky pohromadě).  
Poté už stačí jen proužky do sebe zasunout viz fotka, slepit a navázat provázky s korálekem nebo bez. 
 

https://youtu.be/3m71EY6uGCA 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/kuncickacz?__cft__%5b0%5d=AZVDSqqBtmyjcXpk3yCBNgRVUPqQyFijeMNJdl_m-qqI8gAs6mk9GxSdzu0JJ9sQkriP9Kh8FbFu_3P3Wyef9rGlAiEfdchMdVY2y3Zb75r03M8WRe7UqKjPdNp7ihy6cryi5XfLNfuMLS-cYPYZLk21UdP6xX-cnDWVPsXc2eHr1HtkngB9UAHWUqLpfQaZqIg1Oc9PX_rRhfaLHKR_dVNv&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/radambuk.jiznicechy/
https://www.facebook.com/radambuk.jiznicechy/
https://youtu.be/3m71EY6uGCA?fbclid=IwAR2SFhpx2_oPL-eFivYFJKezFmQ_2aiVaD5oKkyog4D5QkgedEcyp-Dmpbw
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  ·  

 

http://krokotak.com/2022/11/candles/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://krokotak.com/2022/12/nativity-scene/ 

 

http://www.radambuk.cz/
http://krokotak.com/2022/11/candles/?fbclid=IwAR3hnObV5yQEdOQN_skzQPaYTcXgRsR2biQU4gzcNCsQV6v6F4_8ZdTTaVQ
http://krokotak.com/2022/12/nativity-scene/
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Hry s dětmi  

Hry s vánoční tématikou 
Hledej kaprovy šupiny 
• Potřeby: papírový kapr a šupiny, lepidlo 
 
Předem si nachystáme papírového kapra a šupiny různých barev - 
každá barva bude mít jinou hodnotu. 
  
Hnědá- 1 bod 
Zelená - 3 bod 
Oranžová - 5 bodů 
Žlutá- 10 bodů 
  
Než děti zavoláme, do místnosti schováme šupiny. Podle barvy šupin 

určíme náročnost schovky. Poté si děti rozdělíme do skupin a každé skupině dáme kapříka a lepidlo. 
Děti na povel začnou hledat šupiny. Když nějakou najdou, zanesou ji ke kaprovi a nalepí ji. Děti 
můžou nosit pouze po jedné šupině. Po určitém čase hru ukončíme a děti si spočítají body - dle barvy 
a počtu šupin. Která skupina bude mít více bodů, vyhrála. 
 
Zde si můžete stáhnout podklady pro tisk kapra 
  
Co je to za dárek 

• Potřeby: krabice, mašle, různé předměty v tašce (propiska, ponožky, příbor, kniha,...) tužky, 
papíry 

  
Děti si rozdělíme do skupinek, nebo je necháme jako jednotlivce. Poté jim rozdáme papíry a tužky. 
Do krabice dáme nějaký předmět, který máme v tašce, a zavážeme ho mašlí. Potom ho dáme dětem, 
aby s ním zatřepaly a zkusily hádat, co to může být za dárek. Svůj tip si každý napíše na papír. Až 
budou mít všichni své tipy napsané, může se dárek rozbalit a podívat se, co v něm je. Kdo dárek 
uhodl, napíše si bod. Potom vedoucí opět nenápadně něco zabalí do krabice a dá ji dětem. Postup se 
pak opakuje několik kol. Na závěr se sečtou body a kdo má nejvíce, vyhrál. 
Předměty v krabici by neměly být křehké a předem si zkuste, jestli se daný předmět vleze do krabice. 
  
Čí je to dopis Ježíškovi? 

• Potřeby: papíry a výtvarné potřeby 
  
Dětem dáme za úkol, aby namalovaly jeden dárek, který chtějí nejvíce dostat od Ježíška. Ale pozor, 
nikdo nesmí vidět, co děti kreslí. Až to budou mít hotové, 2x papír přehnou a zanesou ho vedoucímu. 
Potom se výtvory ukáží navzájem a hádá se, čí je to dopis pro Ježíška. 
  
Nazdob vánoční stromeček 

• Potřeby: hvězdičky nebo kolečka na lepícím papíře, stopky, šátek 
Dobrovolníkovi (vedoucímu) zavážeme oči. Stane se z něj strom - nohy má stále na jednom místě, 
jinak se může hýbat, jak chce. Dětem rozdáme stejný počet samolepek (cca 4 - 6), ty představují 
ozdoby na stromeček. 
Děti se snaží nalepit na strom co nejvíce samolepek, ale strom se hýbe a když někoho chytne, 
dotyčný musí jít stranou a udělat 10 pěkných dřepů. Strom může nálepky ze sebe klidně i setřást, ale 
nesmí k tomu používat ruce. Samolepky můžou děti klidně vzít i ze země a nalepit znovu. Po uplynutí 

http://www.radambuk.cz/
https://www.taborovky.cz/user/documents/upload/ZDARMA/kapr%20v%C3%A1noce.pdf
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časového limitu (cca 3 minuty) zastavíme hru a spočítáme, kolik nálepek na stromu zůstalo. Tato hra 
by měla probíhat v tichosti.  
  
Tip1: Při velkém počtu dětí vytvořte družstva - každý zdobí svůj stromeček. 
Tip2: Lze hrát i jako soutěž, kdy si děti napíší na nálepky iniciály (obrázek), a pak lze určit, kdo ozdobil 
stromeček nejvíce. 
  
Paní máma a cukroví 

• Potřeby: cukroví 
  
Děti jsou na jedné straně místnosti a na druhé straně je talířek s cukrovím. Děti mají za úkol se dostat 
k talířku a sníst jeden kousek cukroví. 
Jenže je v prostoru paní máma, která cukroví hlídá, aby zbylo až do Vánoc, ale už je trochu slepá, a 
tak vidí jen osoby které se hýbou.  
Děti tedy musí jít velmi opatrně! Tak, aby je paní máma neviděla se hýbat. Pokud někoho uvidí, vrátí 
ho zpět na začátek, a tam musí za trest udělat nějaký úkol - např.10 kliků. 
  
Pokud chceme udělat hru delší, děti budou mít za úkol vzít si cukroví z talířku a vrátit se zpět do 
bezpečí (kde začínaly) a až tam si svůj kousek cukroví smí sníst. 

 
 
24 dní, 6 LESOaktivit, 6 videočlánků, 6 
zvýhodněných LESObalíčků + 2 LESOpoukazy + 4 
překvapení 
Na adventním stromu postupně 24x kliknete 
na kouli. 
Od 1. do 24. prosince vám každé ráno v 5.55 
přistanete e-mail ve vaší schránce. V každé kouli je 
ukrytý tip za objevováním a tvořením pod korunami 
stromů nebo můžete využít jednodenní slevu 
na LESOpomůcky či LESOhadříky, po kterých 
pokukujete. A navíc vás čekají překvapení 
od spřízněných tvůrkyň LESObjevování. 

CHCI LESOKALENDÁŘ ZDARMA  

https://lesobjevovani.cz/lesokalendar/?fbclid=IwAR0w9kezaQEzmp1vmhJ440ux_zQxKqbH-
uWFR4a_PecZCY39yW5bQIZUDYA 
 

http://www.radambuk.cz/
https://lesobjevovani.cz/lesokalendar/?fbclid=IwAR0w9kezaQEzmp1vmhJ440ux_zQxKqbH-uWFR4a_PecZCY39yW5bQIZUDYA#form
https://lesobjevovani.cz/lesokalendar/?fbclid=IwAR0w9kezaQEzmp1vmhJ440ux_zQxKqbH-uWFR4a_PecZCY39yW5bQIZUDYA
https://lesobjevovani.cz/lesokalendar/?fbclid=IwAR0w9kezaQEzmp1vmhJ440ux_zQxKqbH-uWFR4a_PecZCY39yW5bQIZUDYA
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Šifrovací adventní kalendář 2022 
 

Pro letošek si CRYPTOMANIA připravila netypický adventní kalendář. 
Jak to funguje? 
Na každý den od 1. do 24. prosince máte připraven jeden šifrovací úkol. Kalendář je potřeba si 
vytisknout (hlavně všech 6 listů se šiframi) a nastříhat. Je na vás, jakou podobu kalendáři dáte – 
někteří z nás máme rádi šifry objevující se každý den zavěšené na šňůrce se světýlky, někdo po bytě 
ukrývá obálky či úhledné ruličky s čísly. 
V každém případě je však v kalendáři na každý prosincový den připravený jeden úkol a jeho 
výsledkem je vždy jedno smysluplné české slovo. 
Pro koho je kalendář určen? 
Kalendář je připraven tak, aby příjemně vyplnil malý kousek společného času rodičů a jejich dětí. 
Samostatně je mohou řešit starší školní děti, u všech šifer určitě dokáží pomáhat i mladší děti. 
Kde ho najdu? 
https://www.cryptomania.cz/sifrovaci-adventni-kalendar-2022/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.cryptomania.cz/sifrovaci-adventni-kalendar-2022/
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