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Milí přátelé,  
připravili jsme pro Vás březnové 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.  

 
Informace o činnosti RADAMBUKu, z kroniky akcí 

 

 
 
 

http://www.radambuk.cz/
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23 let akce Bambiriáda – Bamboška - BAMBIFEST 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RAkpoRyssPA&t=8s 

 
BAMBIFEST 2023 – Přihlášky prezentace ve stánku 
MÁME ZÁJEM SE PREZENTOVAT, CO PROTO MÁME UDĚLAT? 
Pokud máte zájem o prezentaci ve stánku, vyplňte přihlášku Prihlaska-prezentace-ve-stanku-
bambifest-2023 
Uzávěrka přihlášek je 20.4.2023, přihlášky zašlete na e-mai kancelar@radambuk.cz. Podmínkou pro 

prezentaci ve stánku je, aby 
byla aktivní - tedy nejlépe aby 
umožnila dětem, nebo 
účastníkům se zapojit do 
činnosti. Tato činnost by měla 
co nejlépe odrážet náplň 
programu vaší organizace. 
Vaše prezentace pak bude z 
pohledu celé akce vnímána 
jako jedno ze stanovišť, které 
bude zařazeno do velké hry 
pro děti. Děti obdrží v 
Infobodu herní kartu, 
projdou jednotlivé 
organizace ve stáncích a plní 
úkoly, za které dostanou 
razítko do startovní karty. S 

vyplněnou startovní kartou se vrací do Infobodu, kde si vyberou drobnou odměnu. Karty postupují do 
losování o ceny na pódiu. Veškeré aktivity na akci mají děti zdarma.  
https://budejovice.bambifest.cz/informace-pro-organizatory_-prezentujici-organizace 

 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=RAkpoRyssPA&t=8s
https://budejovice.bambifest.cz/userFiles/dsc_0165_2.jpg
https://budejovice.bambifest.cz/userFiles/dsc_0165_2.jpg
https://budejovice.bambifest.cz/userFiles/prihlaska-prezentace-ve-stanku-bambifest-2023.docx
https://budejovice.bambifest.cz/userFiles/prihlaska-prezentace-ve-stanku-bambifest-2023.docx
mailto:kancelar@radambuk.cz
https://budejovice.bambifest.cz/informace-pro-organizatory_-prezentujici-organizace
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BAMBIFEST 2023 - Pódiová vystoupení 

 Pro širokou veřejnost je připraven 

bohatý program ve stáncích, ale také 

na pódiu, které bude centrem 

veškerého dění. Těšit se můžete 

na vystoupení dětských tanečních, 

hudebních, divadelních a pěveckých 

souborů, ale také na divadelní 

představení a hudební koncerty. 

Rádi bychom pozvali co 

nejvíce souborů tanečních, 

hudebních, recitačních, 

dramatických, sportovních aj., které 

svým vystoupením obohatí, zpestří a 

oživí program celé akce. Jako v předchozích letech bude opět zajištěno zastřešené stabilní 

podium (délka 8 m, hloubka 6 m, výška 80 cm) a profesionální zvukařské vybavení. Nejde o perfektní 

umělecký výkon, ale o to představit 

se široké veřejnosti. Pro mnohé 

účinkující se většinou jedná o první 

vystoupení na pódiu před diváky. 

Dovolujeme si Vás požádat o 

vyplnění přihlášky s konkrétním 

popisem vystoupení a zaslání 

nejpozději do 1.5.2023 na e-

mail kancelar@radambuk.cz.  

V případě zájmu o prezentaci na 

pódiu - pódiové vystoupení vyplňte 

přihlášku Prihlaska-prezentace-

podiova-vystoupeni-bambifest-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
mailto:kancelar@radambuk.cz
https://budejovice.bambifest.cz/userFiles/prihlaska-prezentace-podiova-vystoupeni-bambifest-2023.docx
https://budejovice.bambifest.cz/userFiles/prihlaska-prezentace-podiova-vystoupeni-bambifest-2023.docx
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5. 1.  – 9. 2. 2023 - tandemové neformální vzdělávání – Focení je pro každého 
 
Pracovníci RADAMBUKu zrealizovali v období 5. 1. – 9. 2. 2023 v rámci projektu OPVVVV Pod jednou střechou 
II pro 8 dětí 10 lekcí tandemového neformálního vzdělávání s názvem Focení je pro každého. Otevřít 
fotoaparát, rychle vyfotit scénu, zamknout telefon a schovat jej do kapsy, tak takto to děti dělaly, než začaly 
navštěvovat lekce Focení je pro každého. Na lekcích poznaly, že smartphone je ideální pro focení a dokáže 
vykouzlit velmi zajímavé fotografie a výhodou je, že ho máme stále při sobě. Chtěli jsme dětem ukázat, že 
nafotit pěknou fotografii může každý a nemusí mít drahý fotoaparát, ale stačí mu mobilní telefon, který nosí 
u sebe každý. Aktivitu financoval RADAMBUK z projektu OPVVV Pod jednou střechou II. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. 1.  – 8. 2. 2023 - tandemové neformální vzdělávání – Řemeslo je cool 
 

Pracovníci RADAMBUKu zrealizovali v období 4. 1. – 8. 2. 2023 v 
rámci projektu OPVVVV Pod jednou střechou II pro 8 dětí 10 lekcí 
tandemového neformálního vzdělávání s názvem Řemeslo je cool.  
V dnešní době bývají často řemesla opomenuta, nejsou mezi dětmi 
moc známá a tak jsme přispěli ke zvýšení povědomí o řemeslech. 
Děti se naučily pracovat s nářadím řemeslníků, vyzkoušely si 
řemeslo truhláře, kováře a zámečníka na vlastní kůži. Děti jsme 
namotivovali, aby svůj talent, energii a čas věnovali řemeslu, 
protože řemeslo je COOL." Aktivitu financoval RADAMBUK 
z projektu OPVVV Pod jednou střechou II. 

 
 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
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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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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/ 

 

 

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/
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Velikonoční a jarní tvoření s dětmi- nápady 

 

https://www.radambuk.cz/velikonocni-tvoreni-napady/ 

 
 
 
 

Sledujte RADAMBUK 

https://www.radambuk.cz/ 

http://www.icmcb.cz/ 

https://www.jihocesketabory.cz/ 

http://budejovice.bambifest.cz/ 

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

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

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

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

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

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

 
https://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 %. 

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/velikonocni-tvoreni-napady/
https://www.radambuk.cz/
http://www.icmcb.cz/
https://www.jihocesketabory.cz/
http://budejovice.bambifest.cz/
https://jihocesky.mladezkraji.cz/subdom/jihocesky/
https://www.youtube.com/user/radambuk
https://www.instagram.com/radambuk/
https://www.facebook.com/RADAMBUK/
https://www.facebook.com/radambuk.jiznicechy
https://www.facebook.com/radambukmajak/
https://dobromat.cz/podporim/radambuk
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat#_blank
http://dobromat.cz/
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 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.  

 
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/
http://weby.crdm.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/  

http://www.radambuk.cz/
https://lebedahosting.cz/
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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 

 

4. – 5. 2. 2023 – kurz Instruktor, rádce, oddílu č.1  
 
O víkendu 4. - 5. 2. 2023 pořádal RADAMBUK 
vzdělávací kurz pro instruktory a rádce oddílů. Kurz úspěšně 
absolvovalo 22 instruktorů, kteří složili úspěšně písemnou zkoušku. 
Lektoři vzdělávacího střediska MAJÁK připravili pro účastníky 
přednášky z pedagogiky a psychologie, 1. pomoci, hospodaření, 
základy práva, systém práce v oddíle, bezpečnost a požární ochrana, 
hygiena atd. Na vlastní kůži si mohli účastníci vyzkoušet metodiky 
zážitkové pedagogiky a načerpat inspiraci v hrách, které si zahráli.  
 
 

 

18. – 19. 2. 2023 – kurz Vedoucí dětského kolektivu č.1 
Na víkend 18. - 19. 2. 2023 připravil 
RADAMBUK vzdělávací kurz Vedoucí 
dětského kolektivu. Kurz úspěšně 
absolvovalo písemným testem  
vedoucích z dětských a 
mládežnických organizací, kteří byli 
seznámeni s pravidly BOZP, zásadami 
1. pomoci, získali základní znalosti  z 
oblasti pedagogiky a psychologie, 
načerpali inspiraci pro přípravu a 
organizaci her a seznámili se s právními předpisy, kterými se práce s 
dětmi a mládeží řídí. 

 

18. 2. 2023 – Malování a glazování keramiky 
11 vedoucích z členských organizací RADAMBUKu se v sobotu 
18. 2. 2023 zúčastnilo kurzu Malování a glazování keramiky. Kurz 
se konal v keramické dílně Jihočeské krajské organizace Pionýra 
pod vedení lektorky Heleny Irrové.  
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Vzdělávací kurzy zima, jaro 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:  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 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). 
 

Základní kurz pro instruktory inline bruslení 
Výstup: Osvědčení Instruktor inline bruslení BP SPORT, které lze uplatnit ve školské, zájmové a 
komerční organizaci (platnost licence je časově neomezená). 
Pedagogickým pracovníkům po absolvování předmětného kurzu na vyžádání vydáváme akreditované 
osvědčení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a 
tělovýchovy „Základní kurz školního inline bruslení“ (platnost osvědčení je časově neomezená). 
Licenci instruktor inline bruslení BP SPORT lze využít po dovršení 18 let a uplatnění licence ve věku 15 
– 17 let se řídí zvláštními pravidly, které jsou uvedeny níže. Účast na školení není dále nijak 
omezena.Formální odbornost vzdělávacího střediska – Naše vzdělávací instituce je držitelem platné 
akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR. 
Program: Kurz je také vhodný pro začátečníky, kteří se v případě nenárokování licence nemusejí 
účastnit závěrečných zkoušek. Výstroj a výzbroj, údržba vybavení, historie a vývoj, disciplíny a 
bezpečnost. Praktická část – praktická výuka inline skatingu. 
Termín a místo konání I.:26.5. – 28.5.2023 v Praze 
Cena: 3000,- Kč (V ceně je zahrnut organizační a účastnický poplatek, zkoušky vydání licence a 
studijní materiál.). 

http://www.radambuk.cz/
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Základní kurz pro instruktory skalního lezení 
Výstup: Výstup nabízeného kurzu (pro úspěšné absolventy): Osvědčení Instruktor skalního lezení BP 
SPORT, které lze uplatnit ve školské, zájmové a komerční organizaci (platnost licence je časově 
neomezená). 
Pedagogickým pracovníkům po absolvování předmětného kurzu na vyžádání vydáváme akreditované 
osvědčení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a 
tělovýchovy „Základní kurz školního skalního lezení“ (platnost osvědčení je časově neomezená). 
Licenci instruktor skalního lezení BP SPORT lze využít po dovršení 18 let a uplatnění licence ve věku 
15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, které jsou uvedeny níže. Účast na školení není dále nijak 
omezena.Formální odbornost vzdělávacího střediska – naše vzdělávací instituce je držitelem platné 
akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR. 
Program kurzu: Historie, druhy a formy skalního lezení, metodika výuky, technika lezení, druhy 
skalních terénů, technika lezeckých dovedností: uzlování, navazování, jištění, zachycení pádu, 
slaňování, spouštění spolulezce, vytvoření stanoviště a práce na stanovišti, výstup po laně, záchrana a 
bezpečnost, výběr lezeckých cest, obtížnostní stupnice, bezpečnost, výstroj a výzbroj, doplňky, 
údržba, kontrola, opravy vybavení a další důležitá témata této oblasti. Techniky, pravidla a 
materiálové zajištění pro výstupy ve skalním terénu a další témata. Základní vstupní dovednosti a 
znalosti je nutné získat na Kurzu pro instruktory lezení na umělých stěnách, který je podmínkou pro 
účast. 
Termín a místo konání kurzu I.:  3.6. – 4.6.  a 17.6. – 18.6.2023 v Bechyni 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových výukových bloků. 
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. 
 

Kurz pro instruktory cykloturistiky 
Výstup nabízeného kurzu (pro úspěšné absolventy): Osvědčení Instruktor cykloturistiky BP SPORT, 
které lze uplatnit ve školské, zájmové a komerční organizaci (platnost licence je časově neomezená). 
Pedagogickým pracovníkům vydáváme po absolvování předmětného kurzu akreditované osvědčení v 
rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a 
tělovýchovy „Základní kurz školní cykloturistiky“ (platnost osvědčení je časově neomezená). 
Definice pedagogického pracovníkaLicenci instruktor cykloturistiky BP SPORT lze využít po dovršení 
18 let a uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, které jsou uvedeny níže. 
Účast na školení není dále nijak omezena.Formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše 
vzdělávací instituce je držitelem platné akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy 
ČR.Program: výstroj a výzbroj (základní rozdělení jízdních kol, údržba jízdních kol, doplňky), historie a 
vývoj, disciplíny, cyklostezky, bezpečnost a základní pravidla silničního provozu . Praktická část – 
praktická výuka cykloturistiky. 
Lektor: Ústřední lektoři 
Termín a místo konání: 25.5. – 28.5.2023 v  Lipně nad Vltavou 
Pokud vám nevyhovují uvedené termíny, tak nám prosím napište e-mailovou zprávu. Budeme vás 
informovat ihned po vypsání dalšího termínu. Nemáme konečný termín přihlášek. Po naplnění kurzu 
instruktora cyklistiky se příjem přihlášek uzavře. Velice těžko se odhaduje, kdy se kurz 
pravděpodobně obsadí. 
Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace MŠMT. 
Cena: 4300,- Kč (cena zahrnuje ubytování, stravu – polopenzi a účastnický poplatek) 
 

 

 

http://www.radambuk.cz/
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Kurz pro instruktory plavání 

Výstup nabízeného kurzu (pro úspěšné absolventy): Osvědčení Instruktor plavání, které lze uplatnit 
ve školské, zájmové a komerční organizaci (platnost licence je časově neomezená). 
Pedagogickým pracovníkům po absolvování předmětného kurzu na vyžádání vydáváme akreditované 
osvědčení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a 
tělovýchovy „Základní kurz školního plavání" (platnost osvědčení je časově neomezená). 
Licenci instruktor plavání lze využít po dovršení 18 let a uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí 
zvláštními pravidly, které jsou uvedeny níže. Účast na školení není dále nijak omezena. 
Formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací instituce je držitelem platné akreditace 
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR. 
Program kurzu: Historie, současnost, druhy a formy v plavání, technika plavání, metodika výuky 
plavání, specifika výuky dětí, bezpečnost při plaveckém výcviku, plavecké průpravy a hry ve vodě. 
. Termín a místo konání kurzu II.:  
Termín a místo konání kurzu .:  1.4. – 2.4. a 22.4. – 23.4.2023 v Praze– jedná se o jeden kurz (4 dny), 
který je rozdělen do 2. bloků.        
Cena: 4500 Kč (V ceně je zahrnut organizační a účastnický poplatek, zkoušky vydání licence a studijní 
materiál.) 
 

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.: 1.4. – 2. 4.  a 15.4. – 16. 4. 2023 v Praze– jedná se o jeden kurz – 4 
dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků.  
Termín a místo konání kurzu II.:  13.5. – 14. 5 a 20.5. – 21.5 . 2023 v Brně– jedná se o jeden kurz – 4 
dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
– 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) 
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Kapacita kurzu naplněna 
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Projekt Mládež kraji – kraj Jihočeský – MŠMT - JčK 

Projekty Mládež kraji – kraj Jihočeský v roce 2023 – 9. ročník projektu  
 
RADAMBUK podal žádost o dotaci na projekty Mládež kraji - kraj Jihočeský pro rok 2023 na MŠMT a 
Jihočeský kraj. Čekáme na výsledky přidělených dotací.  
 
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. 
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Informace z členských organizací RADAMBUKu 

Zachraňme Husovku – prostory, které slouží dětem – Pionýr z.s. 
 
Budovu získal před 20 lety od Fondu dětí a mládeže 
k užívání Pionýr za podmínky provozu budovy pro děti, 
mládež a divadlo. Pod správou Jihočeské krajské 
organizace Pionýra zde z původní hospody plné 
harampádí vzniklo příjemné kulturní centrum s novými 
okny, vchody, fasádou a kotelnou, centrum, kam se 
všichni rádi vracejí. 
Po letech klidného provozu jsme se dozvěděli, že na 
pozemek pod budovou, který není její součástí a patří 

státu, byla vypsána veřejná dražba. Hrozilo reálné nebezpečí konce Husovky – zbourání budovy 
a využití pozemku pod ní pro stavbu bytů… Po skončení veřejné dražby nám byl pozemek nabídnutý 
k odkoupení za cenu nejvyšší dražební nabídky, která přesáhla 5,3 mil Kč. Bylo třeba velice rychle 
jednat, a tak následovalo obtížné rozhodování – nechat Husovku padnout a všechny divadelní spolky, 
kroužky a dětské i další neziskové organizace připravit o domov a zázemí nebo se pokusit získat finance 
potřebné na odkup pozemku pod budovou. 

 
Kdo stojí za projektem – co se děje 
v Husovce dnes? 
Součástí budovy, kterou v Budějovicích 
znají jako Divadlo u kapličky, je 
divadelní sál pro 150 osob, keramická 
a rukodělná dílna, kterou pro své 
kroužky využívá Jihočeská krajská 
organizace Pionýra, sídlí 
zde RADAMBUK - Rada dětí a mládeže 
Jihočeského kraje z.s. a s ní spojené 
infocentrum pro mládež, už více než 
20 let zde sídlí divadelní spolek J. K. Tyl, 
který působí už 138 let a je nejstarším 

amatérským divadelním spolkem u nás, působí zde divadelní pionýrské oddíly Šramot 
a Šramotík, Spolektiv zde pořádá pravidelné hudební Večery S, tradicí se už stala republiková finále 
Pionýrského Sedmikvítku – Melodie a Divadlo, sídlí zde nezisková organizace Attavena zaměřená na 
vzdělávání a podporu maminek na mateřské dovolené, pořádají se zde kurzy, příměstské tábory. 
Husovka rozhodně nespí a její konec by znamenal velké problémy nejen pro Pionýr, ale pro všechny, 
kdo tady našli svůj prostor pro činnost. 
Kam vybrané peníze poputují? 
V době po vyhlášení veřejné dražby nás tlačil čas, bylo třeba jednat rychle, jinak hrozil konec Husovky 
a její zbourání. Získali jsme úvěr od banky a bezprostřední nebezpečí bylo zažehnáno. Pozemek pod 
budovou je dnes náš a budoucnost Husovky je zajištěna. 
Nyní však potřebujeme získat prostředky na splácení této půjčky, aby divadlo, kultura a činnost 
dětských a vzdělávacích organizací mohly v Husovce bezpečně pokračovat ve své tradici. 
Vedle dalších cest, např. prodeje další pionýrské budovy Vltava, kterou Pionýr vlastní v Českých 
Budějovicích a jehož výtěžek půjde na splacení podstatné části půjčky, hledáme další cesty, kterými 
do spolku vrátíme zbytek peněz. 
Pokud vám využití budovy, která slouží v Českých Budějovicích dětem a mládeži, připadá smysluplné, 
pomozte nám jakoukoli finanční částkou. Pomůže nám každý drobný dar. 
https://www.donio.cz/zachranme-husovku 

http://www.radambuk.cz/
https://www.donio.cz/zachranme-husovku
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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 Českých Budějovicích. 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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Kulturní měsíčník na únor můžete vyzvednout u nás v ICM České Budějovice, ve stojanu vedle 

Knihobudky v Divadle U Kapličky, Husova tř. 45 Č.B. 

Ke stažení https://1url.cz/7rgwh 

 
Erasmus+ Česká republika 
Je vám 18 let a jste připraveni vystoupit ze své komfortní zóny?  

Požádej o cestovní pas #DiscoverEU a začni objevovat více než zemí EU i mimo ni!  

Další kolo přihlášek se otevírá od 15. do 29. března.  
Abyste mohli podat žádost, musíte být 

narozeni 1. července 2004 - 30. června 2005 nebo v tomto období 

legálně pobývat v některém z členských států EU nebo na Islandu , v Lichtenštejnsku , v 

Severní Makedonii , v Norsku , v Srbsku nebo v Turecku . 

jste připraveni na životní dobrodružství . 

Pokud splňujete podmínky, na stránce youth.europa.eu/discovereu se dozvíte více.  

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/icmceskebudejovice?__cft__%5b0%5d=AZWCsGb5Rja38dsA_UWjvMn7YMCbqACQauf-OdCWrOi1tzN21DnqJXDNh4pcJGqobeW6zKTBK-q6LUcMvwoalMRPgs6o4zt2J0qsUzOD918kBhtlzi5evZYeYlyGQM3DvrYOJanvRnt5ptdeBUFmOcjDcY1B4hmWRGI5fGFvCDGUSTzSKOC9RTHyrNtK7cOd_eata5ZSIC2coPf-eZl7VXsr&__tn__=-%5dK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F1url.cz%2F7rgwh%3Ffbclid%3DIwAR1Biaeaj4DVD7UIbhxf3w8RmLfyWxXZtSJgz5hPKCBJqlDx69LDxZ_fR98&h=AT2szoIff5PIBtvzrYomQD7B9zEadkc0zS64ilTfqRheGM-eFcxXH9HYko4Q3uQ0m9ZoocXNv5c0V1qxyXmcHUX19fbX7C0TVn4cCoLrCAscUk8luKdIiyPhb-GmswAX2WxX&__tn__=-UK-y
https://www.facebook.com/erasmusplusCR/?__cft__%5b0%5d=AZVHmbix-UQLSas8q7sHxHIs2OyYoi0VTujBfXtH5xl3Tpu_2SRE4lLfa2oMDpkjOjlbQMIrbXm-weOjg7nsdvXo0hDUQbXnLKA1IA1Z6Na08Ka3GysmnEvr2RdKfPf-QZrSnfZ4Lw7XsFYGXshu98eBN6TMe2EDzhJsPurWc9jEwZJboGM4E_lnQ44m8ZrJ_bUsDk_CdkHXBJMTSWFHxjXK&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/discovereu?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVHmbix-UQLSas8q7sHxHIs2OyYoi0VTujBfXtH5xl3Tpu_2SRE4lLfa2oMDpkjOjlbQMIrbXm-weOjg7nsdvXo0hDUQbXnLKA1IA1Z6Na08Ka3GysmnEvr2RdKfPf-QZrSnfZ4Lw7XsFYGXshu98eBN6TMe2EDzhJsPurWc9jEwZJboGM4E_lnQ44m8ZrJ_bUsDk_CdkHXBJMTSWFHxjXK&__tn__=*NK-y-R
https://youth.europa.eu/discovereu?fbclid=IwAR24H6ecv8Zn8y3rYM78etU3h3kvWcQoAOqvjWfGsbauKmBrHuBkgh0WrNs
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Informace z ČRDM 
 

 
Darujeme kroužky dětem: registrace na druhé pololetí školního roku 
zahájena. Cílem projektu je pomáhat rodinám ve finanční tísni s úhradou nákladů na volnočasové 

aktivity. Rodiče mohou získat příspěvek 2000 Kč na každé dítě a následně určit, které organizaci bude 
příspěvek převeden. Třeba té Vaší, když se registrujete 
1. Otevřeli jsme registraci na druhé pololetí školního roku a upravili jsme podmínky tak, aby na 
podporu dosáhlo ještě více rodičů.  
2. Natočili jsme video návody. Video pro rodiče – jak pořádat o příspěvek a jak ho následně uplatnit. 
A video pro poskytovatele volnočasových aktivit – jak se zaregistrovat a založit aktivity, jak probíhá 
potvrzení přijetí poukazu a funguje vyúčtování.  

 
Chybí vám peníze na 
zaplacení kroužků a 
volnočasových aktivit 
pro děti.Může vám s 
tím pomoct Česká 
rada dětí a mládeže, 
která spustila projekt 
Darujeme kroužky 
dětem, s cílem 
pomáhat rodinám ve 
finanční tísni s 
úhradou nákladů za 
volnočasové aktivity. 
Rodiče můžou získat 

podporu až 

Kč!  
Už je možné žádat o 
příspěvek na druhé 

pololetí. 
Podpoříme rodiny, 
které pobírají 
příspěvek na dítě, 
příspěvek na péči, 

odměnu pěstouna, nebo příspěvek při pěstounské péči. Podporujeme i rodiny ukrajinských uprchlíků 

v tíživé finanční situaci pobývající v ČR na základě víza strpění či víza dočasné ochrany. Příspěvek 
2000 korun lze využít u všech poskytovatelů pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež v 

celé ČR. Podporu je možné použít nejen na členský či oddílový příspěvek, ale také na účastnické 

poplatky např. na soustředění, víkendovou akci, či na nákup potřebného vybavení pro dítě.  

Pro více informací: http://darujemekrouzky.cz/ Tuto pomoc může ČRDM poskytnout díky podpoře 
a štědrosti Nadace Karel Komárek Family Foundation, Nadace České spořitelny, Nadace Albatros, 
SAZKA. Za skvělou spolupráci děkujeme Eduzměna 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.darujemekrouzky.cz/
https://youtu.be/LANaTeU0KYo
https://youtu.be/MnRdcG8bHmE
https://www.facebook.com/crdm.cz/?__cft__%5b0%5d=AZXfUCHe6fBMyD4ivzxwTAThx5T6LCitA2JgRlz-sKoWWVc1n_HZAksfYgvFDvrQIkyf3cu4gNYEkxVE9G0loOVy_0KKeP7ro1_8MYu3sB2O4SFL1LhAHF8DWLnosi4kujLYVx67n4aOVxjM8SJKIFyBssE-Xd6h-Wy57k85sJZRSwKjJNd2uNm95Jl-Yfat34A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/crdm.cz/?__cft__%5b0%5d=AZXfUCHe6fBMyD4ivzxwTAThx5T6LCitA2JgRlz-sKoWWVc1n_HZAksfYgvFDvrQIkyf3cu4gNYEkxVE9G0loOVy_0KKeP7ro1_8MYu3sB2O4SFL1LhAHF8DWLnosi4kujLYVx67n4aOVxjM8SJKIFyBssE-Xd6h-Wy57k85sJZRSwKjJNd2uNm95Jl-Yfat34A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/darujemekrouzkydetem?__cft__%5b0%5d=AZXfUCHe6fBMyD4ivzxwTAThx5T6LCitA2JgRlz-sKoWWVc1n_HZAksfYgvFDvrQIkyf3cu4gNYEkxVE9G0loOVy_0KKeP7ro1_8MYu3sB2O4SFL1LhAHF8DWLnosi4kujLYVx67n4aOVxjM8SJKIFyBssE-Xd6h-Wy57k85sJZRSwKjJNd2uNm95Jl-Yfat34A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/darujemekrouzkydetem?__cft__%5b0%5d=AZXfUCHe6fBMyD4ivzxwTAThx5T6LCitA2JgRlz-sKoWWVc1n_HZAksfYgvFDvrQIkyf3cu4gNYEkxVE9G0loOVy_0KKeP7ro1_8MYu3sB2O4SFL1LhAHF8DWLnosi4kujLYVx67n4aOVxjM8SJKIFyBssE-Xd6h-Wy57k85sJZRSwKjJNd2uNm95Jl-Yfat34A&__tn__=-%5dK-R
http://darujemekrouzky.cz/?fbclid=IwAR0QyIzNCCsPfhmbQQb1Rl2u8b8Y0qMh7QwXeKCBIqmqGH4sngHmGybmeCw
https://www.facebook.com/komarekfoundation?__cft__%5b0%5d=AZXfUCHe6fBMyD4ivzxwTAThx5T6LCitA2JgRlz-sKoWWVc1n_HZAksfYgvFDvrQIkyf3cu4gNYEkxVE9G0loOVy_0KKeP7ro1_8MYu3sB2O4SFL1LhAHF8DWLnosi4kujLYVx67n4aOVxjM8SJKIFyBssE-Xd6h-Wy57k85sJZRSwKjJNd2uNm95Jl-Yfat34A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/nadaceceskesporitelny/?__cft__%5b0%5d=AZXfUCHe6fBMyD4ivzxwTAThx5T6LCitA2JgRlz-sKoWWVc1n_HZAksfYgvFDvrQIkyf3cu4gNYEkxVE9G0loOVy_0KKeP7ro1_8MYu3sB2O4SFL1LhAHF8DWLnosi4kujLYVx67n4aOVxjM8SJKIFyBssE-Xd6h-Wy57k85sJZRSwKjJNd2uNm95Jl-Yfat34A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/nadacealbatros/?__cft__%5b0%5d=AZXfUCHe6fBMyD4ivzxwTAThx5T6LCitA2JgRlz-sKoWWVc1n_HZAksfYgvFDvrQIkyf3cu4gNYEkxVE9G0loOVy_0KKeP7ro1_8MYu3sB2O4SFL1LhAHF8DWLnosi4kujLYVx67n4aOVxjM8SJKIFyBssE-Xd6h-Wy57k85sJZRSwKjJNd2uNm95Jl-Yfat34A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sazka.cz/?__cft__%5b0%5d=AZXfUCHe6fBMyD4ivzxwTAThx5T6LCitA2JgRlz-sKoWWVc1n_HZAksfYgvFDvrQIkyf3cu4gNYEkxVE9G0loOVy_0KKeP7ro1_8MYu3sB2O4SFL1LhAHF8DWLnosi4kujLYVx67n4aOVxjM8SJKIFyBssE-Xd6h-Wy57k85sJZRSwKjJNd2uNm95Jl-Yfat34A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/nadacnifondEduzmena/?__cft__%5b0%5d=AZXfUCHe6fBMyD4ivzxwTAThx5T6LCitA2JgRlz-sKoWWVc1n_HZAksfYgvFDvrQIkyf3cu4gNYEkxVE9G0loOVy_0KKeP7ro1_8MYu3sB2O4SFL1LhAHF8DWLnosi4kujLYVx67n4aOVxjM8SJKIFyBssE-Xd6h-Wy57k85sJZRSwKjJNd2uNm95Jl-Yfat34A&__tn__=kK-R
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Hledáme novou dvojici, která bude na půdě OSN zastupovat zájmy mladých 

lidí z ČR – ČRDM 

 

Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy hledají zájemce pro účast v osmém ročníku Czech UN Youth Delegates/Mladí 
delegáti ČR do OSN. 

Klíčové informace: Věk uchazečů/uchazeček je 18 až 25 let (včetně). Důležitá je výborná znalost 

anglického jazyka (další cizí jazyky výhodou). Měli byste mít zájem o diplomacii a orientaci v 

mezinárodním prostředí.  

Získáte příležitost zastupovat zájmy mladých lidí z České republiky na mezivládních jednáních OSN.  
Vybraní delegáti budou spolupracovat se Stálou misí České republiky při OSN v New Yorku a Stálou 
misí ČR při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizací v Ženevě, včetně účasti na vybraných 

jednáních.  

Delegátský mandát má délku jeden rok. Přihlašování je otevřené do 8. 3. 2023. 
Výběrové řízení je dvoukolové. V případě postupu do druhého kola budete pozváni na osobní 

pohovor (s možností online pohovoru). Pohovory proběhnou dne 29. 3. 2023. Podrobnější 
informace najdete na webu delegátů.https://mladiosn.cz/vyberove-rizeni/ 

 

Poslanecká sněmovna v tajném hlasování zvolila členem Rady ČT 

Tomáše Řeháka, kterého jsme nominovali společně se skauty. „Roli veřejnoprávního 

média považujeme za zásadní. Jsme rádi, že poslanci vybrali tak kvalitního a 

důvěryhodného kandidáta, jakým je Tomáš Řehák,“ říká předseda ČRDM Aleš Sedláček. 

 

Pomáháme potřebným, informuje Archa číslo 1/2023, která právě vyšla. 

Elektronická „listovací“ verze Archy je zde k přečtení: ARCHA č.1/2023 

 

V den smutného výročí zahájení ruského pozemního útoku přímo na srdce Ukrajiny v 

roce 2022 s Vámi sdílíme novou analýzu ČRDM Postoje mladých k válce na 

Ukrajině, která byla realizována v rámci studie Kantar Lifestyle 2022.  

Mladí lidé mají obavy z dopadů války na Ukrajině. Odkládají větší finanční investice, jako 

je hypotéka, zařízení bytu nebo koupě auta.  

40 % mladých lidí se podílí na pomoci ukrajinským uprchlíkům. 30 % pomáhá 

prostřednictvím organizací, zbytek individuálně. Více těch, kteří pomáhají, je mezi členy 

organizací mládeže (52 %) a těmi, kteří se pravidelně věnují dobrovolnickým aktivitám i 

bez ohledu na ukrajinskou krizi (58 %). Celé šetření 

  

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/crdm.cz/?__cft__%5b0%5d=AZUf-hu54eLy0QS9VQRZB0_NOP4C6cM0XzMvjamqtNJlcxzjaPinXTXNl4iyqly9Cyh9ZCfSucyopIwAV0uUZcKe3fJTD5YVY5JDpgpV0YuAXcZWyzu0yDpQbsf7wMcDLlsVPJYo1g5OvkuDHRz63KhN&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mzvcr/?__cft__%5b0%5d=AZUf-hu54eLy0QS9VQRZB0_NOP4C6cM0XzMvjamqtNJlcxzjaPinXTXNl4iyqly9Cyh9ZCfSucyopIwAV0uUZcKe3fJTD5YVY5JDpgpV0YuAXcZWyzu0yDpQbsf7wMcDLlsVPJYo1g5OvkuDHRz63KhN&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/msmtcr/?__cft__%5b0%5d=AZUf-hu54eLy0QS9VQRZB0_NOP4C6cM0XzMvjamqtNJlcxzjaPinXTXNl4iyqly9Cyh9ZCfSucyopIwAV0uUZcKe3fJTD5YVY5JDpgpV0YuAXcZWyzu0yDpQbsf7wMcDLlsVPJYo1g5OvkuDHRz63KhN&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/msmtcr/?__cft__%5b0%5d=AZUf-hu54eLy0QS9VQRZB0_NOP4C6cM0XzMvjamqtNJlcxzjaPinXTXNl4iyqly9Cyh9ZCfSucyopIwAV0uUZcKe3fJTD5YVY5JDpgpV0YuAXcZWyzu0yDpQbsf7wMcDLlsVPJYo1g5OvkuDHRz63KhN&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ProgramMladychDelegatuOSN?__cft__%5b0%5d=AZUf-hu54eLy0QS9VQRZB0_NOP4C6cM0XzMvjamqtNJlcxzjaPinXTXNl4iyqly9Cyh9ZCfSucyopIwAV0uUZcKe3fJTD5YVY5JDpgpV0YuAXcZWyzu0yDpQbsf7wMcDLlsVPJYo1g5OvkuDHRz63KhN&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ProgramMladychDelegatuOSN?__cft__%5b0%5d=AZUf-hu54eLy0QS9VQRZB0_NOP4C6cM0XzMvjamqtNJlcxzjaPinXTXNl4iyqly9Cyh9ZCfSucyopIwAV0uUZcKe3fJTD5YVY5JDpgpV0YuAXcZWyzu0yDpQbsf7wMcDLlsVPJYo1g5OvkuDHRz63KhN&__tn__=-%5dK-R
https://mladiosn.cz/vyberove-rizeni/?fbclid=IwAR3tORLrZoOtiKXvgXPmOwgnCTvhc5iRCN-yAyBH3bUVHq8Qey3OKHMCT5c
https://www.adam.cz/pomahame-potrebnym-informuje-archa-cislo-1-2023-a-ukazuje-jak/
https://crdm.cz/clanky/aktuality/postoje-mladych-k-valce-na-ukrajine/
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Další informace 
 

VÝZVA Č. 2 V RÁMCI PROGRAMU 133 720 ROZVOJ MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ 
ZÁKLADNY MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE 
– ROK 2023 
Odbor investic vyhlašuje Výzvu č. 2 v rámci programu 133 720 
Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a 
mládeže podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a 

o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.  
Věcným zaměřením výzvy je podpora investičních akcí stavebního charakteru (pouze práce 
rekonstrukční povahy) za účelem technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 
zejména z pohledu řešení neuspokojivého stavebně – technického stavu objektů  základen, kluboven 
a dalších staveb, který může vést k další destrukci či zvyšování rizika z hlediska rozsahu dalších škod 
na majetku a vyžaduje provedení neodkladných opatření, která zamezí těmto rizikům. Bude kladen 
důraz na opatření vedoucí k provozním úsporám, odstranění havarijních a předhavarijních stavů 
hlavních konstrukcí (zateplení vnějších stěn, zateplení střech nebo stropu půdy, výměna výplní 
otvorů, rekonstrukce zdroje a rozvodů tepla, regulace vytápění, rekonstrukce osvětlení atd.), jejíž 
neřešení by znamenalo v daném čase uzavření dané infrastruktury a omezení činnosti organizace. 
Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace: 31. 5. 2023 
NNO vkládají své žádosti o poskytnutí investiční dotace prostřednictvím elektronického informačního 
systému (ISPROM) na adrese https://isprom.msmt.cz/. 
Po kompletaci formuláře žádosti v elektronickém systému ISPROM žadatel vygeneruje žádost. 
Následně zasílá žadatel vygenerovanou žádost prostřednictvím informačního systému datových 
schránek, ID datové schránky: vidaawt nebo doručuje tištěnou žádost na adresu MŠMT. 
Výzva č. 2 - program 133 720.docx 
Příloha č. 1 výzvy - vzor Investičního záměru.doc 
Příloha č. 2 výzvy - Podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace.docx 
Příloha č. 3 výzvy - Prováděcí pokyn pro závěrečné vyhodnocení akce.docx 
Příloha č. 4 výzvy - Čestné prohlášení.docx 
https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-c-2-v-ramci-programu-133-720-rozvoj-
materialne?fbclid=IwAR0rDV9h5RoN2p-f2E2Mn03IkbO5BF9k-WQhIi8K1AgKY_v8QT2FW-CnGAc 
 

Statutární město České Budějovice - Dotace v oblasti ochrany životního 
prostředí 
Charakteristika 
Dotační program je zaměřen na ochranu životního prostředí a je rozdělen na 
tři opatření: 
• opatření č. 1 - projekty přímo přispívající ke zlepšení životního prostředí 

města 
• opatření č. 2 - projekty environmentální výchovy 
• opatření č. 3 - projekty včelařské se zaměřením na zlepšení životního prostředí pro včely a 

jiné opylovače, a včelařské projekty pro environmentální výchovu 
  
Harmonogram přípravy a realizace 
vyhlášení programu: leden 2023  
příjem žádostí: 13. únor - 13. březen 2023 
rozhondutí o žádosti: duben 2023 
Informace k dotačnímu programu 2023 z úřední desky / více 
https://www.c-budejovice.cz/dotace-v-oblasti-ochrany-zivotniho-prostredi 

http://www.radambuk.cz/
https://isprom.msmt.cz/
https://www.msmt.cz/file/59301/
https://www.msmt.cz/file/59300/
https://www.msmt.cz/file/59299/
https://www.msmt.cz/file/59298/
https://www.msmt.cz/file/59297/
https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-c-2-v-ramci-programu-133-720-rozvoj-materialne?fbclid=IwAR0rDV9h5RoN2p-f2E2Mn03IkbO5BF9k-WQhIi8K1AgKY_v8QT2FW-CnGAc
https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-c-2-v-ramci-programu-133-720-rozvoj-materialne?fbclid=IwAR0rDV9h5RoN2p-f2E2Mn03IkbO5BF9k-WQhIi8K1AgKY_v8QT2FW-CnGAc
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OOZP/zverejneni_dotacniho_programu_2023.pdf
https://www.c-budejovice.cz/dotace-v-oblasti-ochrany-zivotniho-prostredi
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Český červený kříž České Budějovice - DNE 13.3.2023 HROMADNÉ DAROVÁNÍ 
Máš srdce na správném místě a dostatek zdravé krve?  

Přidej se k nám a pojď darovat kus sebe pro ty, kteří to opravdu potřebují.  

Hromadné krvebraní, protože ve více lidech se daruje lépe.  
Pokud se chceš stát statečným dárcem, před svou návštěvou prosím zavolej na číslo 800 603 333  
https://www.facebook.com/events/1116272322400977/?notif_id=1676481524770523&notif_t=plan
_admin_added&ref=notif 

 

 
  

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/CeskyCervenyKrizCeskeBudejovice?__cft__%5b0%5d=AZUUXQrhEbx1l1rbaGcPpvwrrfQaxX-70MwhRZ6O0Sg9VaMolMfE7i07vL-420hgfeMmY7HEYKdLNk24CopY14NebE4tbDWPZNrk2zKK_a_Hc8Jy_UTg6s5FEcgZaheJ3wTmdFzjLwvNl4CGGNmmG2cP75wOEgsSUnoYGE9fsB0Irq0pZGxdN76a9q7imwSXZiPX_-0M_0_mlJOovfR3PIAU&__tn__=-%5dC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/events/1116272322400977/?__cft__%5b0%5d=AZUUXQrhEbx1l1rbaGcPpvwrrfQaxX-70MwhRZ6O0Sg9VaMolMfE7i07vL-420hgfeMmY7HEYKdLNk24CopY14NebE4tbDWPZNrk2zKK_a_Hc8Jy_UTg6s5FEcgZaheJ3wTmdFzjLwvNl4CGGNmmG2cP75wOEgsSUnoYGE9fsB0Irq0pZGxdN76a9q7imwSXZiPX_-0M_0_mlJOovfR3PIAU&__tn__=-UK-y-R
https://www.facebook.com/events/1116272322400977/?__cft__%5b0%5d=AZUUXQrhEbx1l1rbaGcPpvwrrfQaxX-70MwhRZ6O0Sg9VaMolMfE7i07vL-420hgfeMmY7HEYKdLNk24CopY14NebE4tbDWPZNrk2zKK_a_Hc8Jy_UTg6s5FEcgZaheJ3wTmdFzjLwvNl4CGGNmmG2cP75wOEgsSUnoYGE9fsB0Irq0pZGxdN76a9q7imwSXZiPX_-0M_0_mlJOovfR3PIAU&__tn__=-UK-y-R
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Tvoření s dětmi 
 

 
JARNÍ přání 
http://krokotak.com/2023/02/spring-cards/ 

 
 

http://krokotak.com/2023/02/spring-flower-dolls/ 
¨ 

 

http://www.radambuk.cz/
http://krokotak.com/2023/02/spring-cards/?fbclid=IwAR3ky7fstq2qUhgMlt3nRDYuto_I3jL6YkTA43v1pTmmPjcg1E0Duv-HYBI
http://krokotak.com/2023/02/spring-flower-dolls/?fbclid=IwAR3-oukf_I03EMBbKW7a-LHAh1gSjosqqSdxmec5SAu5RekTM6mk4CitfgY
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Hry s dětmi  

 

333 her pro malé i velké skupiny 
Hledáte nápady na zábavné odpoledne nebo prázdninový 
program? Zkušený odborník na hry Hans 
Hirling představuje 333 her pro malé i velké skupiny. 
Více než stovka nápadů funguje také jako štafetové hry a 
obohacuje školní nebo městské slavnosti a další sportovní akce. 
Další desítky her obsahují herní stanoviště a dají se využít 
například na letních táborech. 333 osvědčených her v sobě 
zahrnuje rozmanité nápady pro malé i velké skupiny – praktické 
tipy pro plánování a úspěšnou realizaci. 
Kniha osloví vedoucí dětských oddílů, táborů a kempů. 
Autor knihy Hans Hirling byl více než 30 let dobrovolným 
vedoucím mládeže a volnočasových aktivit. Nyní předává své 
zkušenosti z více než 1000 skupinových lekcí a z více než 700 dní 
strávených na prázdninových táborech: jeho knihy o hře oslovují 
širokou veřejnost a jsou standardní součástí mnoha kurzů pro 
vedoucí mládeže. Jeho webové stránky www.praxis-
jugendarbeit.de jsou jednou z nejobsáhlejších sbírek materiálů a 
nápadů pro práci s mládeží. 

• hry pro dětí ve věku 8-14 let 
• Překlad: Hubková, Jindra 
• Nakladatel: Portál 
• ISBN:978-80-262-1991-0 
• Počet stran / vazba:176 / Brožovaná 
• Rok vydání:2023 

https://www.adam.cz/333-her-pro-male-i-velke-skupiny/ 
 

Zmatek s příslovími a pranostikami 
  
Děti se rozdělí do skupin. Jedna skupina jde bokem a jedno přísloví či 

pranostiku si rozdělí - každý člen si "vezme" jedno slovo (pokud je více dětí, tak některé děti mají dvě 
slova stejné). 
Potom jdou ke zbytku skupinek a všichni najednou začnou opakovat své slovo. Ostatní skupiny mají 
za úkol uhodnout, jaké přísloví si skupina vybrala. 
Inspirace: https://www.hranostaj.cz/hra4583 
  

Vědecká přísloví  
Tohle mi přijde opravdu skvělá aktivita i pro děti druhého stupně.  
Zkuste přepsat klasická přísloví do "vědeckého" duchu. Každé dítě se zamyslí a zkusí vymyslet 
takovéto vědecké přísloví. Poté ho řekne ostatním a ti hádají, o jaké přísloví se může jednat. 
  
Příklady: 
Člověk s fobií nemůže jít do porostu jehličnatých stromů. (Kdo se bojí, nesmí do lesa) 
Malý pták, který ukončí spánek brzo ráno, má více energie a tudíž je schopen překonávat delší 
vzdálenosti pomocí svých končetin. (Ranní ptáče, dál doskáče) 
Kdo vytvoří výkop za účelem znepříjemnit život někomu jinému, tento výkop znepříjemní život jemu. 
(Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá) 
Inspirace: https://www.hranostaj.cz/hra306 

http://www.radambuk.cz/
https://www.adam.cz/333-her-pro-male-i-velke-skupiny/
https://www.hranostaj.cz/hra4583?fbclid=IwAR2naCNiFiQc7yJKKmOeLQY7KkJLHi2mKDMCVQz70hgnCywuN-cD_f5oF1s
https://www.hranostaj.cz/hra306
https://www.adam.cz/2021/wp-content/uploads/2023/02/333-her-portal-obal.jpg
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Hledačka a poznávačka 
 Prostor:  lepší místnost 
Potřeby:  několik předmětů (musí být vždy 2 stejné), krabice, 2 šátky 
 Tato hra se skvěle hodí pro pocvičení hmatu a postřehu. 
Předem si nachystáme do krabice dvojici stejných předmětů (nůžky, papuče, hřebínky, papírové 
kapesníky, hrnky, svíčky,aj.). Děti si rozdělíme do dvou skupin. jedna celá skupinka půjde na konec 
místnosti a stoupne si do řady. Prvnímu se zavážou oči, vedoucí do prostoru umístí dva předměty 
(mohou být různě daleko) a odstartuje hru. Slepci se pomocí navigace svého kolegy, který stál v řadě 
za nimi (zbytek skupinky mlčí), dostanou k předmětu. Nyní si slepci musí věci sami osahat a 
uhádnout, o co jde. Jakmile řekne správnou odpověď, vedoucí mu jí odsouhlasí, skupinka získává bod 
a slepec si může sundat šátek a zavázat oči kolegovi, který ho navigoval. Druhá skupinka si slepce taky 
vymění a až mají oči zavázané, vedoucí umístí další předmět a postup se opakuje. Vítězem se stává to 
družstvo, které získá více bodů. 
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