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Leden 2017 

Milí přátelé,  

právě se k Vám dostalo 2. vydání elektronického zpravodaje RADAMBUK. Ve zpravodaji Vám 

přinášíme novinky z RADAMBUK, ICM Č.B., členských spolků RADAMBUK, MŠMT, ČRDM a další 

informace, které by Vás mohly zaujmout. Těšíme se na příspěvky z členských spolků RADAMBUK. 

Posílejte nám na e-mail kancelar@radambuk.cz do 3. dne v měsíci informace z Vašich akcí, pozvánky 

na akce, fotografie, zkrátka vše, co chcete o sobě dát vědět.  

Informace z RADAMBUK a ICM Č.B. 

Prodloužení členství v RADAMBUK na rok 2017 

Dle nových stanov - členství v RADAMBUK trvá po dobu registrace. Členové se registrují vždy 

na 1 kalendářní rok.  Členství se prodlužuje zasláním vyplněného formuláře Prohlášení o prodloužení 

členství na kalendářní rok a zaplacením členského příspěvku, vše do 28. 2. 

Spolky, které mají zájem o sjednání pojištění, které nám nabízí ČRDM s Pojišťovnou, zašlou vyplněná 

Prohlášení o prodloužení členství na rok 2017 v originálu s razítkem a podpisem do kanceláře 

RADAMBUK. Ve formuláři označte, zda budete mít zájem o sjednání Pojištění na úraz a Pojištění 

s Kooperativa Pojišťovnou na rok 2017. Více informací naleznete na stránkách RADAMBUK 

http://www.radambuk.cz/prodlouzeni-clenstvi/.  

 

Bamboška se mění v BAMBIFEST 

RADAMBUK podepsal 11. 1. 2017 smlouvu o spolupráci při pořádání festivalu BAMBIFEST s Radou 

dětí a mládeže Moravskoslezského kraje - RADAMOK. Cílem festivalu je umožnit spolkům a 

organizacím pracujícím s dětmi a mládeží prezentaci volnočasových aktivit pro děti a mládež. 

Organizátoři po celé republice budou využívat jednotné logo a webové stránky. Termín Bambifestu 

v Českých Budějovicích si zapište do diářů 19. - 20. 5. 2017. Těšíme se na setkání na společné akci. 25. 

1. 2017 byl spuštěn web http://budejovice.bambifest.cz/ . 

 

Máte zájem se prezentovat na BAMBIFESTu, co proto máte udělat? 
Pokud máte zájem o prezentaci ve stánku, vyplňte přihlášku 

http://budejovice.bambifest.cz/registrace . Uzávěrka přihlášek je 31.3.2017, 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.  

mailto:kancelar@radambuk.cz
http://www.radambuk.cz/prodlouzeni-clenstvi/
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Každý dostane v Infobodu herní kartu s plánem akce a umístěním 

jednotlivých prezentací. Děti pak obcházejí jednotliv organizace a  plní 

úkoly. 

V případě zájmu o prezentaci na pódiu - pódiové vystoupení vyplňte 

http://budejovice.bambifest.cz/registrace .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), zastřešený divácký 

prostor před podiem 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 10.4.2017 na e-mail kancelar@radambuk.cz.  

Jestliže se Vaše organizace bude prezentovat jak ve stánku, tak na pódiu, je nutné vyplnit pro každou 

činnost přihlášku zvlášť.  

V případě přihlášení po uzávěrkách přihlášek  Vám již nemůžeme garantovat  uvedení na tištěných 

informačních materiálech. Pokud máte zájem přihlásit se po termínu, kontaktujte nás i přes to, 

 budeme situaci řešit individuálně. Před samotnou akcí probíhá schůzka prezentujících organizací a 

organizátorů akce v areálu akce u Sportovní haly v Č. Budějovicích. To z toho důvodu, abychom plně 

informovali všechny zúčastněné a dali jim prostor na konkrétní dotazy, domluvili rozmístění stánků v 

prostoru akce, případně vyjasnili nějaké nesrovnalosti. Datum bude upřesněno a bude Vám zaslána 

pozvánka. Po schůzce vždy všem účastníkům akce rozešleme zápis na e-mail.  

Hlasování delegátů Valného shromáždění RADAMBUK per rollam 

9. 1. 2017 vyhlásil předseda RADAMBUK hlasování delegátů Valného shromáždění RADAMBUK 

procedurou per rollam. Delegáti hlasovali o změně ve stanovách, která se týkala počtu členů 

Kontrolní komise RADAMBUK a zvolení 3. člena Kontrolní komise. Návrhy předsedy byly Valným 

shromážděním přijaté. 3. členem Kontrolní komise RADAMBUK byla zvolena Lucie Tomková z Koníček 

o.p.s. Kontrolní komisi nechala kancelář RADAMBUK zapsat do spolkového rejstříku. 

Sbírka Brýle pro Afriku pokračuje do 31. 12. 2017!!! 
Rádi bychom Vás informovali o pokračující sbírce Brýle pro Afriku, kterou 

organizuje RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. s Dětskou 

organizací Fénix na Slovensku. Máte doma staré nepoužívané dioptrické 

brýle? Věděli jste, že v Keni mají hodnotu ročního platu? Darujte brýle lidem, 

kteří je opravdu potřebují, ale nemohou si je dovolit. Brýle můžete odevzdat 

v kanceláři RADAMBUK, Husova tř. 622/45, 370 05 České Budějovice. Sbírka 

pokračuje do 31. 12. 2017!!!! V roce 2016 jsme nasbírali po celé ČR celkem 

40 kg brýlí, děkujeme všem dárcům! 

http://budejovice.bambifest.cz/registrace
mailto:kancelar@radambuk.cz
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Jednání Předsednictva RADAMBUK 

Ve čtvrtek 26. 1. 2017 se sešlo předsednictvo RADAMBUK na svém letošním prvním jednání 

v kanceláři RADAMBUK. Na jednání přijali pozvání zástupci 2 organizací, které poslaly přihlášku 

do RADAMBUK - Svět Fantazie, z.ú. a Do světa z.s. Zástupci organizací představili svou činnost 

a předsednictvo odhlasovalo jejich přijetí za členy. V současné době má RADAMBUK 54 členských 

organizací. Na programu jednání bylo dále přijetí nových směrnic: Směrnice o proplácení příspěvků 

na úhradu cestovních výdajů, Směrnice o platbách kurzů a akcí, Organizační směrnice RADAMBUK 

a novelizace Směrnice o hlasování procedurou per rollam. Předseda Ing. Peter Padúch informoval 

o připravovaných vzdělávacích akcích a akci Bambifest. V 18,30 hodin ukončilo předsednictvo své 

jednání.   

 
RADAMBUK má 54 členských spolků 
Seznam členských spolků je ke stažení na http://www.radambuk.cz/clenske-spolky-
radambuk-aktualizace-26-1-2017/.  

Web jihocesketabory.cz 

RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. nabízí organizátorům zveřejnit 

prostřednictvím webu www.jihocesketabory.cz nabídku letních táborů pro děti a mládež 

a majitelům táborových základen a tábořišť nabídnout tyto 

objekty k pronájmu. Organizátoři táborů, majitelé nebo 

provozovatelé táborových základen či tábořišť mohou 

registrovat své nabídky zdarma na dobu neomezenou, sami 

si mohou své údaje po registraci a přihlášení aktualizovat. Web 

Jihočeské tábory je připraven pro vkládání táborů na rok 2017. V nabídce se zobrazují pouze tábory, 

které se budou konat v roce 2017. Můžete vkládat své základny, tábory na rok 2017 nebo tábory 

2016 aktualizovat. 

 

13.2.2017 Valentýnská výtvarná dílna 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje ve spolupráci s Informačním 

centrem pro mládež České Budějovice připravila pro děti a mládež 

na pondělí 13.2.2017 od 15,30 do 17,30 hodin Valentýnskou 

výtvarnou dílnu. Přijďte si s námi vyrobit přáníčka Valentýnky a 

různé další dekorace. Zájemci se mohou přihlásit na e-mailu: 

kancelar@radambuk.cz nebo telefonicky na 775 644 003. 

 

  

http://www.radambuk.cz/clenske-spolky-radambuk-aktualizace-26-1-2017/
http://www.radambuk.cz/clenske-spolky-radambuk-aktualizace-26-1-2017/
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Projekt Mládež kraji 

V roce 2016 zrealizovala Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje spolu s mládežnickými realizátory 

13 úspěšných projektů - http://jihocesky.mladezkraji.cz/mladez-kraji/dulezite/z-realizace/. 

Do projektu Mládež kraji v Jihočeském kraji bylo v roce 2016 zapojeno celkem 992 účastníků 

a 111 organizátorů akcí. Děkujeme všem organizátorům za spolupráci, MŠMT a dalším sponzorům 

za jejich podporu. Závěrečná zpráva projektu ke stažení na http://www.radambuk.cz/msmt-mladez-

kraji/. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje podala MŠMT žádost 

o dotaci na projekt Mládež kraji - Jihočeský kraj 2017. Po zveřejnění 

výsledků dotačního řízení Vás budeme o pokračování projektu v roce 

2017 informovat.  

 
 

Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 

Předsednictvo RADAMBUK schválilo Směrnici o platbách kurzů, akcí č. RVP 

4/2017 ze dne 26. 1. 2017 

Prosíme účastníky kurzů, aby se se schválenou směrnicí seznámili.  

1. Zájemce o účast v kurzu nebo na akci RADAMBUK odešle vyplněnou přihlášku 

prostřednictvím webu www.radambuk.cz. Přijetí přihlášky potvrdí kancelář RADAMBUK 

na zaslaný e-mail a zašle podklady k převodu platby účastnického poplatku na účet 

RADAMBUK. Na vyžádání a zaslání fakturačních údajů vystaví kancelář RADAMBUK fakturu 

k úhradě platby. V kanceláři RADAMBUK je možné uhradit účastnický poplatek také 

v hotovosti do pokladny. 

2. Účastnický poplatek je povinen zaplatit účastník kurzu, akce do 14 kalendářních dnů 

před začátkem kurzu, akce. Zaplacení účastnického poplatku je podmínkou přijetí do kurzu 

nebo na akci. 

3. Storno poplatky 

Při odhlášení se z kurzu po úhradě účastnického poplatku do 14 dnů před kurzem je účastník 

povinen zaplatit 100 Kč storno poplatek. 

Při odhlášení se z kurzu po úhradě účastnického poplatku do 7 dnů před kurzem je účastník 

povinen zaplatit 200 Kč storno poplatek. 

Účastnický poplatek snížený o storno poplatek bude vrácen zpět na účet účastníka kurzu, 

akce. 

Storno poplatek nebude požadován v případě akutního onemocnění doloženého lékařskou 

zprávou. 

  

http://jihocesky.mladezkraji.cz/mladez-kraji/dulezite/z-realizace/
http://www.radambuk.cz/msmt-mladez-kraji/
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11. - 12. 2. 2017 - kurz Instruktor, rádce oddílu 

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, informace 

a inspiraci pro přípravu programu a organizaci her. Účastníci budou seznámeni s pravidly BOZP, 

zásadami poskytnutí první pomoci a základními právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží 

řídí v oddílech, klubech a na dětských pobytových 

a příměstských táborech. Kurz je zakončen v neděli 

písemným testem. Úspěšní účastníci obdrží osvědčení 

o absolvování kurzu. 

Místo: klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České 

Budějovice 

Věk účastníků: od 15 let 

Přihlášky odešlete do 31. 1. 2017 elektronicky 

prostřednictvím 

webu: http://www.radambuk.cz/akce/10-12-2-2017-

kurz-instruktor-radce-oddilu/ 

16. 2. 2017 - Seminář vedení účetnictví ve spolcích - účetní uzávěrka 

RADAMBUK zve spolky ve čtvrtek 16. 2. 2017 od 17 hodin na Seminář vedení 

účetnictví ve spolcích - účetní uzávěrka. Přihlášky naleznete zde: 

http://www.radambuk.cz/akce/16-2-2017-seminar-vedeni-ucetnictvi-ve-

spolcich-ucetni-uzaverka/ . 

Téma semináře: účetní uzávěrka, daňové přiznání 

Účastníci si mohou předem připravit dotazy a zaslat je na e-mail kancelar@radambuk.cz . Dotazy 

budou předány lektorce Markétě Fraitové, aby si připravila odpovědi. 

25. - 26. 2. 2017 - kurz Vedoucí dětského kolektivu 

Cílem kurzu pro vedoucí dětského kolektivu, oddílové 

vedoucí, vedoucí zájmových útvarů je poskytnout 

účastníkům základní znalosti z oblasti pedagogiky 

a psychologie, informace a inspiraci pro přípravu 

programu a organizaci her. Účastníci budou seznámeni 

s pravidly BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci 

a základními právními předpisy, kterými se práce s dětmi 

a mládeží řídí v oddílech, klubech a na dětských 

pobytových a příměstských táborech. Kurz je zakončen 

písemným testem, úspěšní účastníci obdrží osvědčení o 

absolvování kurzu. 

http://www.radambuk.cz/akce/10-12-2-2017-kurz-instruktor-radce-oddilu/
http://www.radambuk.cz/akce/10-12-2-2017-kurz-instruktor-radce-oddilu/
http://www.radambuk.cz/akce/16-2-2017-seminar-vedeni-ucetnictvi-ve-spolcich-ucetni-uzaverka/
http://www.radambuk.cz/akce/16-2-2017-seminar-vedeni-ucetnictvi-ve-spolcich-ucetni-uzaverka/
mailto:kancelar@radambuk.cz
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Místo: klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, 370 05 České Budějovice 

Věk účastníků: od 18 let 

Přihlášky zašlete elektronicky do 5. 2. 2017 na webu: http://www.radambuk.cz/akce/24-26-2-2017-

kurz-vedouci-detskeho-kolektivu/ 

5. - 8. 3. 2017 - Vzdělávací kurzy: Kurz Instruktor lyžování, Doškolovací kurz 

pro instruktory lyžování 

Místo konání: Kozí Pláně u Kaplice http://www.koziplan.cz/ 

Kurz pro instruktory lyžování: 5. - 8. 3. 2017 

Cena: 1 350 Kč pro členy RADAMBUK, ostatní 1 800 Kč. 

 

Doškolovací kurz pro instruktory lyžování: 5. - 7. 3. 2016  

(obnovení propadlé licence). 

Cena: 1 150 Kč pro členy RADAMBUK, ostatní 1 400 Kč. 

Do poznámek přihlášky napište: Doškolovací kurz 

Ceny jsou bez ubytování. Levné ubytování je případně možné objednat. 

 

Přihlášky na: http://www.radambuk.cz/akce/5-8-3-2017-vzdelavaci-kurzy-kurz-instruktor-lyzovani-

doskolovaci-kurz-pro-instruktory-lyzovani/. 

Program: 

Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Výuka je časována na dopoledne a odpoledne. 

Po skončení otevírací doby lanovek a vleků pak kurz navazuje přednáškami. 

Teoretická část: lyžařská výzbroj a výstroj, údržba výzbroje, metodika výuky, organizační a právní 

předpisy, bezpečnost a první pomoc 

Praktická část: praktická výuka lyžování 

Po úspěšném absolvování kurzu instruktor lyžování účastníci obdrží licenci: Instruktor lyžování BP 

SPORT (platnost licence je časově neomezená). Jedná se o osvědčení, které lze využít pro komerční, 

zájmová a školská zařízení. Pro školská zařízení vydáváme na základě absolvování tohoto kurzu 

licenci Instruktor školního lyžování (platnost licence je časově neomezená). Vzdělávací středisko BP 

SPORT Č. Budějovice je držitelem akreditace MŠMT. 

Více info na: http://www.kurz-instruktor.cz/lyzovani/ 

  

http://www.radambuk.cz/akce/24-26-2-2017-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu/
http://www.radambuk.cz/akce/24-26-2-2017-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu/
http://www.koziplan.cz/
http://www.radambuk.cz/akce/5-8-3-2017-vzdelavaci-kurzy-kurz-instruktor-lyzovani-doskolovaci-kurz-pro-instruktory-lyzovani/
http://www.radambuk.cz/akce/5-8-3-2017-vzdelavaci-kurzy-kurz-instruktor-lyzovani-doskolovaci-kurz-pro-instruktory-lyzovani/
http://www.kurz-instruktor.cz/lyzovani/
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5. - 8. 5. 2017 - Zážitkový kurz Táborová akademie - jaro 2017 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje ve spolupráci se 

Salesiánským střediskem mládeže v Českých Budějovicích 

připravila zážitkový kurz pro instruktory, oddílové vedoucí 

a další pracovníky s dětmi a mládeží - Táborová akademie. 

Kurz proběhne během prodlouženého víkendu. Důraz je 

kladen na zážitkovou pedagogiku, vycházíme z předpokladu, 

že co se naučíme, potřebujeme také prožít sami na sobě. 

Úspěšní absolventi obdrží osvědčení Táborové akademie. 

 

Termín: 5. - 8. 5. 2017 (pátek večer zahájení, v pondělí po obědě ukončení). 

Místo: táborová základna Tampír, Hranice u Nových Hradů, GPS 48.8247336N, 

14.8387392E, https://mapy.cz/s/qKLK   

Věk účastníků: od 15 let 

Doprava: vlastní, automobilem nebo vlakem do zastávky Nové Hrady, odtud na základnu cca 4,5 km 

pěšky. Přihlášky zašlete elektronicky na webu: http://www.radambuk.cz/akce/zazitkovy-kurz-

taborova-akademie-jaro-2017-5-8-5-2017/. 

 

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí  
Potřebujete zdravotníka na akci s dětmi? Jedete na tábor a potřebujete 
zdravotnické zabezpečení? Nabízíme Vám kurz Zdravotník 
zotavovacích akcí akreditovaný MŠMT v rámci DVPP. Kurz si zakládá na 
dostatečné praktické průpravě založené na simulacích reálných 
situací. Lektoři disponují dlouholetými zkušenostmi z oblasti vzdělávání 
vedoucích Junáka i praktického vykonávání funkce zdravotníka na 
dětských táborech. Absolvent může vykonávat funkci zdravotníka 
zotavovacích akcí pořádaných státními, nestátními i soukromými 
subjekty, škol v přírodě, při pořádání hromadných společenských a 
sportovních akcích. Kurz je zakončen písemnou a praktickou zkouškou. 
Vydaná osvědčení mají platnost neomezenou, doporučujeme vždy po 4 
letech přihlásit se do opakovacího kurzu v délce 7 hodin. 
Kurz je určen pro zájemce starší 18 let. Zúčastnit se mohou i 

zájemci starší 16 let, kteří chtějí získat znalosti a praxi, obdrží Osvědčení o absolvování kurzu bez 
akreditace. 
Termín: 2 víkendy 31.3.-2.4.2017 a 21.-23.4.2017 
Přihlášky na webu do 17.3.2017 nebo do vyčerpání kapacity 
kurzu: http://www.radambuk.cz/akce/kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2017/. 

 

 

https://mapy.cz/s/qKLK
http://www.radambuk.cz/akce/zazitkovy-kurz-taborova-akademie-jaro-2017-5-8-5-2017/
http://www.radambuk.cz/akce/zazitkovy-kurz-taborova-akademie-jaro-2017-5-8-5-2017/
http://www.radambuk.cz/akce/kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2017/
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13.5.2017 - Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí 
Potřebujete obnovit a prodloužit akreditaci Zdravotník 
zotavovacích akcí a doplnit znalosti? Nabízíme Vám Opakovací 
kurz Zdravotník zotavovacích akcí v délce 8 hodin. Kurz je určen 
pro Zdravotníky zotavovacích akcí, kteří obdrželi před 4 a více 
lety Osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí. Kurz je doporučen 
jednak z důvodu procvičení znalostí a dovedností, seznámení se 
s aktuálními guidelines Evropské resuscitační rady, ale také 
z důvodu legislativních změn ve vyhláškách, kterými se činnost 
zdravotníka na táborech řídí. Lektoři disponují dlouholetými 
zkušenostmi z oblasti vzdělávání vedoucích Junáka i praktického 

vykonávání funkce zdravotníka na dětských táborech. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování 
kurzu. Kurz je určen pro zájemce starší 18 let. 
Obsah kurzu: kardio - pulmonární resuscitace, život ohrožující stavy, základní obvazová technika, 
táborová legislativa, otázky a odpovědi, sdílení zkušeností. 
Termín: sobota 13.5.2017 8 – 16 hodin 
Přihlášky na webu do 1.5.2017 nebo do vyčerpání kapacity kurzu: http://www.radambuk.cz/akce/13-
5-2017-opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci/  

 

17.-19.3.2017 - kurz Hlavní vedoucí dětského tábora 
Termín: 17.-19.3.2017 
Místo konání: Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, 
České Budějovice, budova Divadla U Kapličky. 
Program: Cílem vzdělávacího kurzu je předání účastníkům 
základních vědomostí a dovedností potřebných pro 
vykonávání funkce Hlavní vedoucí na dětských táborech a 
připravit je ke kvalitní práci s dětmi a mládeží. Celkový 
obsah kurzu je stanoven na 24 hodin. Kurz je akreditován 
MŠMT. Č. vydaného certifikátu RADAMBUK MŠMT-
44632/2015-4. Účastníci obdrží osvědčení k výkonu 
funkce Hlavního vedoucího dětského tábora 

s neomezenou platností. 
Věk účastníků: od 18 let. 
Přihlášky zašlete elektronicky do 10.3.2017 na webu: http://www.radambuk.cz/akce/17-19-3-2017-
kurz-hlavni-vedouci-detskeho-tabora/ 

 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/akce/13-5-2017-opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci/
http://www.radambuk.cz/akce/13-5-2017-opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci/
http://www.radambuk.cz/akce/17-19-3-2017-kurz-hlavni-vedouci-detskeho-tabora/
http://www.radambuk.cz/akce/17-19-3-2017-kurz-hlavni-vedouci-detskeho-tabora/
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 

Lednové deskohraní 

Děti ze Základní školy Zahájí se v pátek 13. smůly nebály, 

přišly zkusit štěstí v hraní deskových her. Rozdělily se 

na skupinky, hry si mezi sebou půjčovaly a vzájemně si 

ochotně vysvětlovaly pravidla. Hraní deskových her v ICM 

České Budějovice se zúčastnilo 20 dětí. 

Nové kombinované obory – učňovská zkouška i 

maturita v jednom 

Čím dál více škol zkouší nový kombinovaný obor, kdy student ve třetím ročníku skládá učňovskou 

zkoušku a ve čtvrtém ročníku maturuje. Takové absolventy si díky větší praxi a potenciálu pro další 

vzdělávání velmi chválí firmy. Výhodné je to i pro stát. I když student neudělá maturitu, má alespoň 

výuční list. Dnes končí jen se základním vzděláním. V Česku už tento nový model zkouší padesátka 

škol. Studenti těchto oborů musí absolvovat stejně praxe, jako kdyby byli jen na učebním oboru, 

zároveň mít dost odborných předmětů, aby mohli složit maturitu. Kombinace je možná jen 

u některých oborů, jako je autotronik a automechanik nebo mechanik elektrotechnik a elektrikář.  

Zdroj: http://archiv.ihned.cz/c1-65602840-skoly-zkousi-novinku-obory-s-

maturitou-i-vyucnim-listem 

zPĚT na jedna 
zPĚT na 1 je projekt studentů z Českých Budějovic, který je založen 

na principu bezplatného doučováni, kdy doučovaným je žák základní školy 

a doučujícím student gymnázia. Projekt se snaží řešit nesnáze žáků základních 

škol, kteří mají problémy s učivem a nemají dostatečné prostředky na zaplacení doučování nebo 

zkrátka jejich rodiče nejsou ochotni hradit výdaje s doučováním spojené. Takový žák nebo žákyně se 

mohou zapojit do našeho projektu a bude jim bezplatně přidělen student střední školy, který žáka 

bude doučovat na domluveném místě, tak, aby to vyhovovalo oběma stranám. Více informací 

naleznete zde: http://zpetnajedna.blogspot.cz/. 

Zahraniční stáže 

Stáže v zahraničí přináší spoustu zajímavých zážitků i neocenitelných zkušeností do dalšího života. 

V nabídce je několik nabídek zahrnující krátké dobrovolnické stáže, dlouhodobé a krátkodobé 

profesní stáže. Více informací a aktuální nabídku stáží naleznete zde: http://nastaz.cz/. 

 

http://archiv.ihned.cz/c1-65602840-skoly-zkousi-novinku-obory-s-maturitou-i-vyucnim-listem
http://archiv.ihned.cz/c1-65602840-skoly-zkousi-novinku-obory-s-maturitou-i-vyucnim-listem
http://zpetnajedna.blogspot.cz/
http://nastaz.cz/
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Soutěž: Mladí fotografují památky 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje další ročník 

soutěže „Mladí fotografují památky". Vítězové Národního kola soutěže 

budou slavnostně vyhlášeni u příležitosti Mezinárodního dne památek a 

sídel na Pražském hradě ve Španělském sále dne 18. dubna 2017 a 

postupují do mezinárodní soutěže. Téma soutěže je architektonické 

dědictví. Věkový limit účastníků je 21 let. Uzávěrka pro zasílání 

soutěžních fotografií je 19. 3. 2017. Účastníci musí vkládat fotografie 

přes internet na nové webové stránky Sdružení -www.historickasidla.cz. 

Co vadí mladým Čechům? 

Nedostatek vody, šikana i to, že nenávidím své rodiče. I takhle vypadají odpovědi mladých lidí od 6 

do 30 let z celého Česka v kampani Nenímitojedno. Pořádá ji největší a nejstarší mládežnická 

organizace YMCA. Cílem je dát hlas mladým lidem. Ti se mimo jiné prostřednictvím sociálních sítí 

či papírových kartiček vyjadřují k tomu, co jim není lhostejné. Akce Nenímitojedno trvá již od léta 

2016. Rozsáhlý průzkum v České republice je součástí celosvětové kampaně Give a Voice YMCA. 

Více informací o kampani naleznete zde: http://www.mediatraining.cz/ojedinely-pruzkum-ymca-

ukazuje-co-vadi-mladym-cechum-zajem-odpovidat-je-velky/. 

 

Informace z ČRDM 

Jak mají děti prázdniny v roce 2017? 

Jednodenní pololetní prázdniny  připadnou na pátek 3. února 2017. 

Jarní prázdniny  v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy 

stanoveny takto: 

 Termín / Okresy, obvody hl. města Prahy 

6. 2. - 12. 2. 2017 

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův 

Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek 

13. 2. - 19. 2. 2017 

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-

západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 

 

http://www.historickasidla.cz/
http://www.mediatraining.cz/ojedinely-pruzkum-ymca-ukazuje-co-vadi-mladym-cechum-zajem-odpovidat-je-velky/
http://www.mediatraining.cz/ojedinely-pruzkum-ymca-ukazuje-co-vadi-mladym-cechum-zajem-odpovidat-je-velky/
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20. 2. - 26. 2. 2017 

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár 

nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál 

27. 2. - 5. 3. 2017 

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, 

Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník 

6. 3. – 12. 3. 2017 

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, 

Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov 

13. 3. - 19. 3. 2017 

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, 

Tachov, Louny, Karviná 

Poznámky k přehledu jarních prázdnin: 

Praha 1 až 5 jsou městské části:  

Praha 1,  Praha 2,  Praha 3,  Praha 4,  Praha 5,  Praha 11,  Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-

Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-

Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín. 

Praha 6 až 10 jsou městské části:  

Praha 6,  Praha 7,  Praha 8,  Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha  

19, Praha  20, Praha  21, Praha  22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-

Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní  Chabry, Praha-Dolní  Měcholupy, Praha-

Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, 

Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-

Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř. 

Velikonoční prázdniny  připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017. 

Hlavní prázdniny  budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017. 

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017. 

Informaci vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pod Č.j.: MSMT- 9467/2015-2, dne 4. 

února 2016 

Zdroj: http://www.adam.cz/clanek-2017010016-jarni-prazdniny-a-2-pololeti-skolniho-roku-2016-

2017.html 

  

Sedm rad od dětí, jak být šťastný 

Hledáte do nového roku recept na štěstí? Zeptejte se dětí! Mají totiž hned jasno. Linka bezpečí si 

nechala poradit od 500 malých hlav, jak být šťastný. Jednoduchost a hloubka jejich odpovědí vás 

překvapí. 

http://www.adam.cz/clanek-2017010016-jarni-prazdniny-a-2-pololeti-skolniho-roku-2016-2017.html
http://www.adam.cz/clanek-2017010016-jarni-prazdniny-a-2-pololeti-skolniho-roku-2016-2017.html
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 Odpověď na tuto otázku nás zajímala, zeptali jsme se proto dětí. Na Lince bezpečí jsme shromáždili 

přibližně 500 dopisů od dětí ze základních škol po celé České republice. Odpovědi jsou překvapivě 

krásné ve své jednoduchosti a zároveň hloubce. 

 

Nejčastěji děti radily:  

1. rada: Buďte s rodinou 

2. rada: Pečujte o zdraví 

3. rada: Hrajte si 

4. rada: Přitulte se 

5. rada: Podporujte se 

6. rada: Se svými problémy se svěřte 

7. rada: Pomozte druhému 

 

Zdroj: http://www.adam.cz/clanek-2017010004-sedm-rad-od-deti-jak-byt-stastny.html 

Jiří Zajíc vydal novou publikaci určenou zejména vedoucím pracujícím s dětmi 

a mládeží 

Společně tvoříme svět je brožura, která v jednotlivých krocích vede k zamyšlení 

o sobě, o nejbližší rodině, okolí, přes přírodu, stát a Evropu až po náš svět, planetu, 

vesmír...Materiál nabízí pedagogovi (oddílovému vedoucímu, vychovateli v družině 

či školním klubu nebo vedoucímu kroužku) cestu zamyšlení a her pro děti na různá 

témata - začíná od dítěte samého, jeho rodiny, jeho bezprostředního okolí a ve stále 

širších okruzích se dostává až k celku naší planety. 

Hned v úvodu autor příručky Jiří Zajíc, který se výchovou dětí a mladých lidí zabývá 

již více než 40 let, uvádí, že mezi zásadami výchovy citelně chybí výzva "nebuď lhostejný". 

Příručka obsahuje 15 témat, každé s několika otázkami, které se víceméně opakují. S jejich pomocí si 

děti všímají svého okolí, jsou vedeny nenásilně k debatám o tom, co je prospěšné a správné a co ne, 

jak se v takových situacích orientovat a jak se zachovat. V každé kapitole jsou na téma navázány 

konkrétní příklady, hry, příběhy s otevřeným koncem, pomocí kterých vedoucí nebo vychovatel 

upoutá pozornost a vede děti k řešení. 

Všemi tématy od jedince, rodiny, oddílu až k přírodě a celosvětovým problémům se prolíná snaha 

snížit míru lhostejnosti mladých lidí ke světu, v němž žijí. Prostřednictvím výzev „všimni si, uvažuj 

o tom a jednej“ se autor snaží vzbudit zájem a ochotu mladých lidí zapojit se a řešit věci, které se jich 

zdánlivě netýkají... 

Společně tvoříme svět je komplexní metodický materiál, který vydal Národní institut dalšího 

vzdělávání (NIDV). 

 

 

http://www.adam.cz/clanek-2017010004-sedm-rad-od-deti-jak-byt-stastny.html
http://www.adam.cz/img/201701261419_Splecne-tvorime-svet-publikace-NIDV-Zajic-obal.jpg
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Zde se můžete podívat na tři ukázky z příručky: 

kapitola Na úvod 

kapitola Rodina 

kapitola Náš svět 

Zdroj: http://www.adam.cz/clanek-2017010063-spolecne-tvorime-svet-prirucka-pro-vedouci-a-

vychovatele.html. 

Zde je příručka ke stažení: https://ulozto.cz/!70zegsO6Rhk7/20161283-metodika-spolecne-tvorime-

svet-kor9-pdf. 

EET se může týkat také mládežnických organizací, byť okrajově 

Elektronická evidence tržeb (EET) se za určitých okolností může týkat 

i organizací zastřešovaných Českou radou dětí a mládeže (ČRDM). 

Na základě podnětů z pracovní schůzky zástupců organizací dětí 

a mládeže ze dne 16. 1. 2017 komentoval předseda ČRDM Aleš 

Sedláček dopad elektronické evidence tržeb (EET) pro zpravodajství 

České televize. 

Více informací k tématu najdete zde: http://www.adam.cz/clanek-2017010045-eet-se-muze-tykat-

take-mladeznickych-organizaci-byt-okrajove.html. 

Nominace kandidátů a kandidátek na pozice předsedy či předsedkyně ČRDM 

a do představenstva 2017 - 2020 

Vážení přátelé, dovoluji si, na základě usnesení představenstva, zaslat informace o průběhu 

„předvolební kampaně“ na předsednickou pozici a na pozice členů představenstva ČRDM. 

Nominace na post předsedy či předsedkyně 2017–2020: 

Lidé, kteří kandidují na předsednickou pozici ČRDM, jsou nominováni členskými organizacemi ČRDM. 

Nominace probíhá písemnou formou a měla by obsahovat osobní motivaci, volební vizi a program 

pro následující období 3 let. Kandidující na předsednickou pozici pak sestaví vlastní návrhy 

představenstva a zveřejní je společně se svým návrhem volebního programu. V návrhu mohou vyjít 

ze zaslaných nominací na složení představenstva. To je velmi pravděpodobný, nicméně ne povinný 

postup. Nominace do představenstva od členských organizací jsou užitečným vodítkem zájmu členské 

základny o podíl na správě ČRDM. 

Nominace na pozice v představenstvu ČRDM 2017–2020: 

Každá členská organizace má možnost zaslat nominaci do představenstva ČRDM. Tato nominace 

by měla být písemná, aby se dala zveřejnit na předvolebním webu (viz níže).  Z textu nominace by 

mělo být zřejmé, kdo, kým a z jakého důvodu a na jakou pozici je nominovaný. Nominace se zasílají 

písemně na adresu České rady dětí a mládeže, Senovážné nám. 977/24, 110 00 Praha 1 nebo 

elektronicky na sekretariat@crdm.cz.  

http://www.adam.cz/download.php?soubor=419
http://www.adam.cz/download.php?soubor=420
http://www.adam.cz/download.php?soubor=421
http://www.adam.cz/clanek-2017010063-spolecne-tvorime-svet-prirucka-pro-vedouci-a-vychovatele.html
http://www.adam.cz/clanek-2017010063-spolecne-tvorime-svet-prirucka-pro-vedouci-a-vychovatele.html
https://ulozto.cz/!70zegsO6Rhk7/20161283-metodika-spolecne-tvorime-svet-kor9-pdf
https://ulozto.cz/!70zegsO6Rhk7/20161283-metodika-spolecne-tvorime-svet-kor9-pdf
http://www.adam.cz/clanek-2017010045-eet-se-muze-tykat-take-mladeznickych-organizaci-byt-okrajove.html
http://www.adam.cz/clanek-2017010045-eet-se-muze-tykat-take-mladeznickych-organizaci-byt-okrajove.html
mailto:sekretariat@crdm.cz
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Pro případné dotazy se můžete obracet na Evu Beránkovou ze sekretariátu ČRDM. Hlasování 

proběhne na jarním Valném shromáždění ČRDM dne 6. dubna od 16.30 v K-Centru (SMOSK), 

Senovážné nám. 23, Praha 1. Od 15. 2. 2017 začne kancelář ČRDM zveřejňovat nominace na 

stránkách www.crdm.cz/volby2017. Celý proces běží až do vlastní volby na Valném shromáždění. 

Děkuji za Váš zájem o dění v ČRDM i za odhodlání se podílet na její činnosti. Aleš Sedláček 

Napište nám do Archy o svých zkušenostech s technickými „vychytávkami“ 
Druhé číslo časopisu Archa, vydávaného Českou radou dětí a mládeže, má hlavní téma zaměřené na 

plusy a mínusy různých "civilizačních výdobytků" a jejich využití ve spolkovém prostředí. K tématu 

nazvanému „Čípak je to smartphone…?“ určitě můžeme přiřadit Vaše názory, příhody, postřehy a 

zkušenosti s chytrými mobily, navigacemi, sociálními sítěmi, fenoménem YouTube, stejně jako ty, kde 

figurují PC, notebooky, aj. Co je na nich dobrého a co nikoli, jak na ně nahlížíte, jak je využíváte a jak 

jimi trpíte u Vás v oddíle, družině, na táborech, výpravách, výletech…?  Možná právě Vaše organizace 

může k obsahu této Archy přispět – a sebe tím zároveň prezentovat. Pokud tomu tak je – zašlete 

prosím svůj příspěvek (text + pár velkých doprovodných fotek) na e-mailovou adresu 

redakce: archa@crdm.cz, a to do uzávěrky příspěvků 24. února 2017. 

Pomozte zastavit senátní návrh na likvidaci našich národních parků! Hnutí 

DUHA vyzývá k podpoře společné výzvy poslancům: Zachraňme naše národní 

parky! 
Národní parky, klenoty naší přírody, jsou zcela zásadně ohroženy. Senátoři před pár dny navrhli děsivé destruktivní změny 

v novele zákona o ochraně přírody, které otvírají cestu masivní výstavbě a těžbě dřeva. Vše nyní závisí na poslancích, kteří 

budou brzy rozhodovat. Vyzvěme je k záchraně národních parků. Vyzvěme je, aby zamítli senátní návrh a schválili lepší, 

původní sněmovní verzi.  Dejme spolu poslancům vědět, že na národních parcích záleží skutečně mnoha lidem.  

Jaké máme možnosti: 

1. Připojit se ke společné výzvě.  

2. Společná výzva sama o sobě ale nemusí stačit. Poslance naléhavěji osloví osobní e-maily. Velký počet osobních vzkazů 

nebudou moci ignorovat.  

Jak poslat osobní výzvu poslancům? 

Klikněte sem: http://www.hnutiduha.cz/zachranme-narodni-parky/ 

Nebo se přečtěte článek na ADAM.cz:  

http://www.adam.cz/clanek-2017010078-pomozte-zastavit-senatni-navrh-na-likvidaci-nasich-narodnich-parku.html 

 

Radost z levnějšího lyžovaní Vám věnuje Evropská karta mládeže EYCA. U nás, 

na Slovensku, v Polsku i v dalších lyžařských střediscích po Europě 

Příznivci zimních sportů s EYCA kartou v kapse můžou využít pestrou a 

pravidelně aktualizovanou nabídku slev na lyžování, snowbording a další 

zimní sporty. Více najdete na webových stránkách http://www.eyca.cz/eyca-

tip/hory-s-kartou-eyca-0  

http://www.crdm.cz/volby2017
mailto:archa@crdm.cz
http://www.hnutiduha.cz/zachranme-narodni-parky/
http://www.adam.cz/clanek-2017010078-pomozte-zastavit-senatni-navrh-na-likvidaci-nasich-narodnich-parku.html
http://www.eyca.cz/eyca-tip/hory-s-kartou-eyca-0
http://www.eyca.cz/eyca-tip/hory-s-kartou-eyca-0
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Albert v nové sběratelské kampani nabízí sedm her pro děti i dospělé 

Sběratelská kampaň, kterou obchodní řetězec Albert spouští 18. ledna 

2017, cílí na volný čas dětí i jejich rodičů. Během kampaně, jež potrvá 

do 28. března, si mohou zákazníci, kteří splní dané podmínky, vybírat 

ze sady oblíbených her od firmy Hasbro. Nabídka přitom zahrnuje 

nejen tradiční hry, hrané už našimi prarodiči pod školní lavicí, ale 

i tituly o poznání modernější.  

http://www.adam.cz/clanek-2017010031-albert-v-nove-sberatelske-kampani-nabizi-sedm-her-pro-

deti-i-dospele.html 

 

Informace z členských spolků 

TVOR z. s. - akce leden, únor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adam.cz/clanek-2017010031-albert-v-nove-sberatelske-kampani-nabizi-sedm-her-pro-deti-i-dospele.html
http://www.adam.cz/clanek-2017010031-albert-v-nove-sberatelske-kampani-nabizi-sedm-her-pro-deti-i-dospele.html
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SALI CB - kurzy šití pro děti i dospělé 

 

SaSM - DDM Č. B. - 11. 2. 2017 - 26. Salesiánský ples 

26. Salesiánský ples se uskuteční v sobotu 11. 2. 2017 od 19:30 v KD Vltava v Českých 

Budějovicích. Pro letošní ročník si pořadatelé zvolili ústřední témata „PŘÁNÍ – SEN“, a tak se díky 

tomuto tématu stane večer na 26. Salesiánském plese nocí 

splněných přání.  

Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na recepci 

Střediska na Čtyráku (Emy Destinové 1): 

 pondělí  – čtvrtek, každou neděli od 11:00 – 11:30 hod. 

Cena vstupenky je 250,- Kč / studenti 150,- Kč (po předložení 

studentského průkazu). 

http://www.sasmcb.cz/aktuality/salesiansky-ples-se-stane-

noci-splnenych-prani/ 

  

http://www.sasmcb.cz/aktuality/salesiansky-ples-se-stane-noci-splnenych-prani/
http://www.sasmcb.cz/aktuality/salesiansky-ples-se-stane-noci-splnenych-prani/
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25. 3. 2017 - 3. ročník Medvědího turnaje ve vybíjené o Putovní pohár 

RADAMBUK 

RADAMBUK a Spolek Medvědí šlápoty Tábor zvou dětské 

kolektivy na turnaj ve vybíjené. Turnaj se koná v sobotu 25. 3. 

2017 v Táboře. Bližší informace a přihlášky ke stažení 

na webu: http://www.radambuk.cz/3-rocnik-medvediho-

turnaje-ve-vybijene-o-putovni-pohar-radambuku-tabor-25-3-

2017/. 

 

 

 

Nabídky letních táborů M- tes 

Letní pobytové tábory http://m-tes.cz/index.php/letni-pobytove-tabory 

Letní příměstské tábory http://m-tes.cz/index.php/primestske-tabory 

 

 

Salesiánské středisko – DDM Č.B. 

Pobytové letní chaloupky http://www.sasmcb.cz/nase-cinnost/letni-tabory-

chaloupky/pobytove-tabory/ 

Příměstské tábory http://www.sasmcb.cz/nase-cinnost/letni-tabory-

chaloupky/primestske-tabory/ 

 

Svět Fantazie, z.ú. zve na spolky dětí a mládeže na výlet 
Více informací na webu www.svetfantaziezu.cz nebo 

http://houbovypark.cz/skoly/vylet-k-nam/ nabídka výletů pro kolektivy 

dětí na našem webu http://www.radambuk.cz/tip-na-vylet-s-detmi-svet-

fantazie-z-u/. 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/3-rocnik-medvediho-turnaje-ve-vybijene-o-putovni-pohar-radambuku-tabor-25-3-2017/
http://www.radambuk.cz/3-rocnik-medvediho-turnaje-ve-vybijene-o-putovni-pohar-radambuku-tabor-25-3-2017/
http://www.radambuk.cz/3-rocnik-medvediho-turnaje-ve-vybijene-o-putovni-pohar-radambuku-tabor-25-3-2017/
http://m-tes.cz/index.php/letni-pobytove-tabory
http://m-tes.cz/index.php/primestske-tabory
http://www.sasmcb.cz/nase-cinnost/letni-tabory-chaloupky/pobytove-tabory/
http://www.sasmcb.cz/nase-cinnost/letni-tabory-chaloupky/pobytove-tabory/
http://www.sasmcb.cz/nase-cinnost/letni-tabory-chaloupky/primestske-tabory/
http://www.sasmcb.cz/nase-cinnost/letni-tabory-chaloupky/primestske-tabory/
http://www.svetfantaziezu.cz/
http://houbovypark.cz/skoly/vylet-k-nam/
http://www.radambuk.cz/tip-na-vylet-s-detmi-svet-fantazie-z-u/
http://www.radambuk.cz/tip-na-vylet-s-detmi-svet-fantazie-z-u/
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Další informace 

Novinky pro rok 2017 týkající se mezd zaměstnanců 

Informace od naší účetní firmy PRODIMO naleznou členské spolky na webu 

http://www.radambuk.cz/novinky-pro-rok-2017-tykajici-se-mezd-zamestnancu/ . 

Statutární město České Budějovice – dotace oblast ochrany životního 
prostředí 

Statutární město České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí 
zveřejňuje dotační program na podporu ochrany životního prostředí v roce 
2017. Opatření č. 1 – Výchova občanů města Českých Budějovic k citlivému 
a uvážlivému přístupu k přírodě a k ochraně živočichů žijících v naší blízkosti. 

http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/dotace/zivotni-prostredi/stranky/zivotni-prostredi.aspx 
Termín zahájení přijímání žádostí: 19. 1. 2017 
Termín uzávěrky příjmu žádostí: 20. 2. 2017   

Nadace VIA vydala průvodce Jak uspořádat benefici 

Vydali jsme průvodce Jak uspořádat benefici, 

který usnadňuje dětem, mladým lidem i dalším 

zájemcům pořádání benefiční akce. Průvodce 

vydáváme jako součást našeho programu 

Dobro-druzi, kterým podporujeme filantropii 

u dětí a mládeže. 

Dobro-druzi pomáhají lidem ve svém okolí. 

Jsou to děti a mladí lidé do 26 let, kteří se 

rozhodli uspořádat benefiční akci například 

pro nemocného spolužáka. 

V Nadaci Via rozvíjíme filantropii v Česku – a nedílnou součástí je vedení k filantropii už od dětství. 

Dětem a mladým lidem v programu Dobro-druzi ukazujeme, co vše mohou pro své okolí udělat 

a za který konec to vzít. Navíc týmům výtěžky jejich beneficí zdvojnásobujeme. 

Právě proto jsme vydali Průvodce. Obsahuje řadu tipů, jak zaujmout veřejnost, jak zapojit přátele 

a ukazuje, kolik různých podob benefiční akce může mít – od charitativního prodeje triček, 

přes uměleckou aukci až po třeba běh pro dobrou věc. Publikace obsahuje také informace o zdanění 

darů či o tom, jak vystavit potvrzení o daru. Průvodce jsme sepsali jednoduchým jazykem tak, aby byl 

srozumitelný pro každého, a obsahuje řadu návodných obrázků ilustrátorky Pavly Jenkové. 

Pruvodce lze stáhnout jako pdf na odkaze: http://www.nadacevia.cz/dobro-druzi/pruvodce-jak-na-

benefice/. Zdroj: http://www.adam.cz/clanek-2016120046-nadace-via-vydala-pruvodce-jak-

usporadat-benefici.html  

http://www.radambuk.cz/novinky-pro-rok-2017-tykajici-se-mezd-zamestnancu/
http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/dotace/zivotni-prostredi/stranky/zivotni-prostredi.aspx
http://www.nadacevia.cz/dobro-druzi/
http://www.nadacevia.cz/
http://www.nadacevia.cz/dobro-druzi/pruvodce-jak-na-benefice/
http://www.nadacevia.cz/dobro-druzi/pruvodce-jak-na-benefice/
http://www.adam.cz/clanek-2016120046-nadace-via-vydala-pruvodce-jak-usporadat-benefici.html
http://www.adam.cz/clanek-2016120046-nadace-via-vydala-pruvodce-jak-usporadat-benefici.html
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Klapíkova inspirace 

Tvoření pro děti – Sněhuláci z ponožek 

Materiál: bílá ponožka, rýže, gumičky nebo provázky, 

vzorované barevné ponožky, zbytky látek, korálky, očička, 

knoflíky, nůžky, tavná pistole, případně další ozdoby, které 

doma najdete, kousek oranžové plsti anebo modelovací 

samotvrdnoucí hmoty (případně Fimo) na vytvoření nosu 

Postup: Bílou ponožku rozstřihněte na 2 části (v horní části za 

patou). Špičku ponožky dejte bokem. Horní část přetáhněte na 

rub. Vezměte motouzek a pořádně svažte na straně paty její 

konec. S provázkem rozhodně nešetřete. Ponožku opět přetáhněte zpět. Vznikne vám tímto 

způsobem „pytlíček“. Takto svázanou ponožku naplňte rýží. Nechte si pouze prostor na zavázání. 

Provázkem pořádně v horní části svažte. V dalším kroku rukama vytvarujte hlavičku. Naplněný pytlík 

vytvarujte do tvaru hrušky, a pak s pomocí provázku vytvořte hlavičku. Vázání skryjte pod šálu ze 

zbytku látek, starého oblečení anebo třeba tenké plsti. Špičku ponožky poskládejte a nasaďte 

sněhulákovi na hlavičku jako čepici. Knoflíky, korálky a kousek plsti použijte na vytvoření kabátku a 

obličeje. Dozdobit můžete i čepici. Zdroj: http://www.bydleni-interier.cz/snehulaci-z-ponozek/ 

Hra do sněhu - Eskymácká honička 

Pravidla: Dva nebo tři chytači se snaží pochytat ostatní, potíž je v tom, že se všichni pohybují jen 

v předem vyšlapaných cestičkách… Nejprve je třeba do sněhu vyšlapat bludiště - různé cestičky, 

zákoutí, slepé uličky a křižovatky. Oblíbené jsou zejména dlouhé zakroucené cestičky, které končí 

slepě. Velikost a rozsáhlost závisí na počtu hráčů. Během hry se pak hráči smí pohybovat jen 

po těchto cestičkách. Určí se dva nebo tři 'chytači', kteří se dotykem snaží vyřadit ostatní. Ti utíkají… 

Chycení se odebírají mimo bludiště tak, aby jej nepoškodili. Chytačům se může měřit čas, za jak 

dlouho bludiště vyklidí, a pak porovnávat s výsledky ostatních. Pointa je pochopitelně ve spolupráci 

chytačů, v tom, aby si hráče nadběhli každý z jedné strany cestičky nebo aby je nahnali do slepé 

uličky… Zdroj: http://www.hranostaj.cz/ 

Táborove-hry.cz 

I když to vypadá, že je léto ještě daleko, je právě teď ten správný čas začít přemýšlet 

nad táborem.  Na webu najdete kompletně zpracované táborové hry. Vybranou hru si 

můžete rovnou stáhnout do počítače. Můžete ji pak použít v celku jako tábor nebo 

jednotlivé hry na různé akce během roku. V každé z nich najdete tematické hry, 

diplomy, systém bodování, fotky a mnoho dalšího. http://www.taborove-hry.cz/. 

http://www.bydleni-interier.cz/snehulaci-z-ponozek/
http://www.hranostaj.cz/
http://www.taborove-hry.cz/?email_id=17&user_id=1225&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy50YWJvcm92ZS1ocnkuY3ovcG9kcm9ibmUtdGFib3JvdmUtaHJ5P3V0bV9zb3VyY2U9bmV3c2xldHRlciZhbXA7dXRtX21lZGl1bT1lLW1haWwmYW1wO3V0bV9jYW1wYWlnbj1uZXdzbGV0dGVyMjAxNQ%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.taborove-hry.cz/
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Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


