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Milí přátelé,  
právě se k Vám dostalo 3. vydání elektronického zpravodaje RADAMBUK. Ve zpravodaji Vám 
přinášíme novinky z RADAMBUK, ICM 
informace, které by Vás mohly zaujmout. Těšíme se na
Posílejte nám na e-mail kancelar@radambuk.cz
na akce, fotografie, zkrátka vše, co

Informace z
 
 
 
 
Máte zájem se prezentovat na BAMBIFESTu, co proto máte udělat?
Pokud máte zájem o prezentaci 
http://budejovice.bambifest.cz/registrace
mail kancelar@radambuk.cz. Podmínkou pro prezentaci ve stánku je, aby byla aktivní 
aby umožnila dětem, nebo účastníkům se zapojit do činnosti. Tato činnost by měla co 
náplň programu Vaší organizace.
ze stanovišť, které bude zařazeno do velké hry pro děti. 
Každý dostane v Infobodu herní kartu s plánem akce 
a umístěním jednotlivých prezentací. Děti pak obcházejí 
jednotlivé organizace a  plní úkoly.
V případě zájmu o prezentaci na pódiu 
vystoupení vyplňte 
http://budejovice.bambifest.cz/registrace
pozvali co nejvíce souborů tanečních, hudebních, 
recitačních, dramatických, sportovních
celé akce. Jako v předchozích letech bude opět zajištěno zastřešené
hloubka 6 m, výška 80 cm), za
vybavení. Nejde o perfektní uměleck
účinkující se většinou jedná o první vystoupení před diváky. Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění 
přihlášky s konkrétním popisem vystoupení a zaslání nejpozději
mail kancelar@radambuk.cz.  
Jestliže se Vaše organizace bude prezentovat jak ve stánku, tak na pódiu, je nutné vyplnit pro každou 
činnost přihlášku zvlášť.  
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Březen 2017 

. vydání elektronického zpravodaje RADAMBUK. Ve zpravodaji Vám 
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. 
kancelar@radambuk.cz do 3. dne v měsíci informace z Vašich ak

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

Informace z RADAMBUK a ICM Č.B.

Máte zájem se prezentovat na BAMBIFESTu, co proto máte udělat?
prezentaci Vaší činnosti ve stánku, 

http://budejovice.bambifest.cz/registrace . Uzávěrka přihlášek je 31. 3. 2017, přihlášky zašlete na e
Podmínkou pro prezentaci ve stánku je, aby byla aktivní 

aby umožnila dětem, nebo účastníkům se zapojit do činnosti. Tato činnost by měla co 
aší organizace. Vaše prezentace pak bude z pohledu celé akce vnímána 

ze stanovišť, které bude zařazeno do velké hry pro děti.  
odu herní kartu s plánem akce 

umístěním jednotlivých prezentací. Děti pak obcházejí 
plní úkoly. 

V případě zájmu o prezentaci na pódiu - pódiové 

http://budejovice.bambifest.cz/registrace .Rádi bychom 
souborů tanečních, hudebních, 

recitačních, dramatických, sportovních aj., které svým vystoupením obohatí, zpestří a oživí program 
předchozích letech bude opět zajištěno zastřešené stabilní pó

hloubka 6 m, výška 80 cm), zastřešený divácký prostor před pódiem a profesionální zvukařské 
Nejde o perfektní umělecký výkon, ale o to představit se široké veřejnosti. Pro mnohé 

účinkující se většinou jedná o první vystoupení před diváky. Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění 
přihlášky s konkrétním popisem vystoupení a zaslání nejpozději do 10.

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

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

. vydání elektronického zpravodaje RADAMBUK. Ve zpravodaji Vám 
spolků RADAMBUK, MŠMT, ČRDM a další 

členských spolků RADAMBUK. 
Vašich akcí, pozvánky 

a ICM Č.B. 

Máte zájem se prezentovat na BAMBIFESTu, co proto máte udělat? 
 vyplňte přihlášku 

přihlášky zašlete na e-
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 
Vaše prezentace pak bude z pohledu celé akce vnímána jako jedno 

obohatí, zpestří a oživí program 
stabilní pódium (délka 8 m, 

diem a profesionální zvukařské 
ý výkon, ale o to představit se široké veřejnosti. Pro mnohé 

účinkující se většinou jedná o první vystoupení před diváky. Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění 
do 10. 4. 2017 na e-

Jestliže se Vaše organizace bude prezentovat jak ve stánku, tak na pódiu, je nutné vyplnit pro každou 
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rozmístění stánků v prostoru akce, případně vyjasnili nějaké nesrov
a bude Vám zaslána pozvánka. Po schůzce vždy všem účastníkům akce rozešleme zápis na e

 
Máme zájem být v týmu organizátorů štábu BAMBFESTU
BAMBIFEST hledá dobrovolníky do týmu organizátorů. 
jsme velmi potěšeni, kontaktujte nás

 
Omluvenky pro organizátory do školy
Organizátoři akce si mohou vyzvednout omluvenku do šk
RADAMBUK, napište na e-mail kancelar@radambuk.cz

 
Povolení vjezdu do areálu
Do prostoru akce mají organizátoři povoleno, že smí vjíždět pouze automobily s
„BAMBIFEST – povolení vjezdu do areálu“
opustit, zaparkovat na parkovišti zezadu Sportovní haly.
Označení si můžete předem vyzvednout u nás v
nebo 11. 5. 2017 na Štábu akce u
v Infobodu. Do kanceláře RADAMBUK na e
auta, které bude do areálu vjíždět, označení Vám připravíme.
Vjezd povolen: stavba čtvrtek od 14 do 19 hodin, pátek do 7:30 hodin, v
bourání v sobotu od 17:30 hodin.
 
Obědy pro organizátory 
V letošním roce máme již podruhé osvědčeného dodavatele obědů 
na Bambošce v roce 2016. Přihlášku na stravu zašlete do kanceláře RADAMBUK nejpozději do
2017 do 16:00 hodin. Cena za
při vyzvednutí stravenek, bez stravenky se oběd nevydává. Lze vystavit pro organizaci také 
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V případě přihlášení po uzávěrkách přihlášek 
již nemůžeme garantovat  uvedení na tištěných 
informačních materiálech. Pokud máte zájem 
přihlásit se po termínu, kontaktujte nás i přes to, 
 budeme situaci řešit individuálně.
akcí probíhá schůzka prezentujících organizací 
a organizátorů akce v areálu akce u 
v Českých 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 
Po schůzce vždy všem účastníkům akce rozešleme zápis na e

týmu organizátorů štábu BAMBFESTU 
BAMBIFEST hledá dobrovolníky do týmu organizátorů.  Pokud byste měli zájem se 
jsme velmi potěšeni, kontaktujte nás  http://budejovice.bambifest.cz/kontakty. 

Omluvenky pro organizátory do školy 
Organizátoři akce si mohou vyzvednout omluvenku do školy na pátek 19. 

kancelar@radambuk.cz.  

Povolení vjezdu do areálu 

Do prostoru akce mají organizátoři povoleno, že smí vjíždět pouze automobily s
povolení vjezdu do areálu“. Z auta je nutné vyložit, naložit materiál a prostor akce 

opustit, zaparkovat na parkovišti zezadu Sportovní haly. 
Označení si můžete předem vyzvednout u nás v kanceláři - Husova třída 45, Č.B. 

Štábu akce u Sportovní haly nebo přímo na míst
kanceláře RADAMBUK na e-mail kancelar@radambuk.cz zašlete

, které bude do areálu vjíždět, označení Vám připravíme. 
k od 14 do 19 hodin, pátek do 7:30 hodin, v sobotu do 8:

30 hodin. 

 
letošním roce máme již podruhé osvědčeného dodavatele obědů  – Michala Doska, který nám vařil 

Přihlášku na stravu zašlete do kanceláře RADAMBUK nejpozději do
Cena za oběd je 75 Kč, úhrada v kanceláři RADAMBUK do

vyzvednutí stravenek, bez stravenky se oběd nevydává. Lze vystavit pro organizaci také 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

V případě přihlášení po uzávěrkách přihlášek  Vám 
uvedení na tištěných 

informačních materiálech. Pokud máte zájem 
přihlásit se po termínu, kontaktujte nás i přes to, 
budeme situaci řešit individuálně. Před samotnou 

zka prezentujících organizací 
reálu akce u Sportovní haly 

To z toho důvodu, 
nformovali všechny zúčastněné 

dali jim prostor na konkrétní dotazy, domluvili 
nalosti. Datum bude upřesněno 

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

měli zájem se  podílet na akci, 
 

 5. 2017 v kanceláři 

Do prostoru akce mají organizátoři povoleno, že smí vjíždět pouze automobily s označením 
auta je nutné vyložit, naložit materiál a prostor akce 

Husova třída 45, Č.B. 
Sportovní haly nebo přímo na místě v průběhu akce 

zašlete do 9. 5. 2017 SPZ 

sobotu do 8:30 hodin, 

Michala Doska, který nám vařil 
Přihlášku na stravu zašlete do kanceláře RADAMBUK nejpozději do 10. 5. 

kanceláři RADAMBUK do 16. 5. 2017 
vyzvednutí stravenek, bez stravenky se oběd nevydává. Lze vystavit pro organizaci také 
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na vyžádání fakturu. Stravu si vyzvednou organizátoři osobně se stravenkou ve st
haly v čase od 12 do 13 hodin. Ve vestibulu Sportovní haly budou připrav
mohou poobědvat. 
http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/dokumenty/dokumenty
pro-organizatory-bambifestu.docx

 
Připojení stánků na elektřinu
Prosíme organizace, spolky, které požadují v přihlášce připojení na elektřinu, aby nám zaslaly 
podepsaná prohlášení, kde potvrdí, že elektrické spotřebiče a zařízení používané na akci BAMBIFEST 
2017 splňují požadavky ČSN a mají platné provedené 
a elektrických spotřebičů, které stanovuje ČSN 33 1600 ed.2.
http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/dokumenty/dokumenty

 
Prohlášení o bezpečnosti
Organizátory - provozovatele soutěží a atrakcí pro děti na akci BAMBIFEST 19.
Budějovicích prosíme o podepsání a zaslání 
pravidel při provozování soutěží a 
http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/dokumenty/dokumenty
 
Záštity  
Záštitu nad akcí BAMBIFEST 2017 v Českých Budějovicích přijali primátor Statutárního města České 
Budějovice Ing. Jiří Svoboda a   
toho vážíme.  
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Stravu si vyzvednou organizátoři osobně se stravenkou ve st
hodin. Ve vestibulu Sportovní haly budou připravené stoly a lavice

http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/dokumenty/dokumenty-2017/zavazna-
bambifestu.docx 

elektřinu 

Prosíme organizace, spolky, které požadují v přihlášce připojení na elektřinu, aby nám zaslaly 
podepsaná prohlášení, kde potvrdí, že elektrické spotřebiče a zařízení používané na akci BAMBIFEST 
2017 splňují požadavky ČSN a mají platné provedené revize elektrického ručního nářadí 

elektrických spotřebičů, které stanovuje ČSN 33 1600 ed.2. 
http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/dokumenty/dokumenty-2017/prohlaseni

Prohlášení o bezpečnosti 
provozovatele soutěží a atrakcí pro děti na akci BAMBIFEST 19. - 20.

Budějovicích prosíme o podepsání a zaslání prohlášení organizátorů o dodržování 
pravidel při provozování soutěží a  atrakcí. 
http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/dokumenty/dokumenty-2017/prohlaseni

Záštitu nad akcí BAMBIFEST 2017 v Českých Budějovicích přijali primátor Statutárního města České 
 Mgr. Petr Podhola - náměstek primátora Č.B. 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

Stravu si vyzvednou organizátoři osobně se stravenkou ve stánku u Sportovní 
ené stoly a lavice, kde 

-prihlaska-na-obedy-

Prosíme organizace, spolky, které požadují v přihlášce připojení na elektřinu, aby nám zaslaly 
podepsaná prohlášení, kde potvrdí, že elektrické spotřebiče a zařízení používané na akci BAMBIFEST 

kého ručního nářadí 

2017/prohlaseni-elektrika.docx 

20. 5. 2017 v Českých 
organizátorů o dodržování  bezpečnostních 

2017/prohlaseni-bezpecnost.docx 

Záštitu nad akcí BAMBIFEST 2017 v Českých Budějovicích přijali primátor Statutárního města České 
 Děkujeme a velmi si 
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Sbírka Brýle pro Afriku pokračuje do 31.

V roce 2016 jsme nasbírali po celé ČR celkem 464 brýlí a 87 pouzder, děkujeme 
všem dárcům!!!!!
sbírku brýlí z roku 2016 organizaci
Rádi bychom Vás informovali o pokračující sbírce Brýle pro Afriku, kterou organizuje 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.
na Slovensku. Máte doma staré nepoužívané dioptrické brýle? Věděli jste, že v
mají hodnotu ročního platu? 

nemohou si je dovolit. Brýle můžete odevzdat v
České Budějovice. Sbírka pokračuje do

RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.
Informační centrum pro mládež České Budějovice 

Husova třída 622/45, České Budějovice 
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Sbírka Brýle pro Afriku pokračuje do 31. 12. 2017!!! 
V roce 2016 jsme nasbírali po celé ČR celkem 464 brýlí a 87 pouzder, děkujeme 
všem dárcům!!!!! Dne 22. 2. 2017 předala Dětská organizace FÉNIX na Slovensku 
sbírku brýlí z roku 2016 organizaci Lions RECYCLE For Sight.  
Rádi bychom Vás informovali o pokračující sbírce Brýle pro Afriku, kterou organizuje 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. s Dětskou organizací Fénix 
na Slovensku. Máte doma staré nepoužívané dioptrické brýle? Věděli jste, že v
mají hodnotu ročního platu? Darujte brýle lidem, kteří je opravdu potřebují, ale 

Brýle můžete odevzdat v kanceláři RADAMBUK, Husova tř. 622/45, 370 05 
pokračuje do 31. 12. 2017. 

 
 
 
 
 
 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

 

V roce 2016 jsme nasbírali po celé ČR celkem 464 brýlí a 87 pouzder, děkujeme 
2017 předala Dětská organizace FÉNIX na Slovensku 

Rádi bychom Vás informovali o pokračující sbírce Brýle pro Afriku, kterou organizuje 
Dětskou organizací Fénix 

na Slovensku. Máte doma staré nepoužívané dioptrické brýle? Věděli jste, že v Keni 
Darujte brýle lidem, kteří je opravdu potřebují, ale 

RADAMBUK, Husova tř. 622/45, 370 05 
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Objednávky z nakladatelství Mravenec do 10.
Zájemci o publikace, materiály z
mail kancelar@radambuk.cz do 10.
www.mravenec.cz 
 

 

 

 

 
 
 
 
Web www.jihocesketabory.cz 
a táborů pro děti a mládež v

Organizátoři táborů, majitelé nebo provozovatelé táborových základen či tábořišť mohou 
své nabídky zdarma na dobu neomezenou, sami si mohou své 
aktualizovat.  

Web www.jihocesketabory.cz 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 táb
aktualizovat.
Aktualizace starého tábora:
Tábory 2016 jsou uložené v archivu. Celá sp
a změny jsou prováděny z administrace webu. Musíte se nahlásit 
přiděleným heslem, které máte. Po rozkliknutí tábora se Vám v adminu
zobrazí v pravé části kolonka Nový tábor s tlačítkem Nový tábor s těmito 
daty. Pokud chcete vytvořit nový tábor a použít tyto data, použijte toto 
tlačítko. Ke smazání starých dat NEDOCHÁZÍ. Zůstávají v archivu.

 
 
 
 
 

RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.
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Objednávky z nakladatelství Mravenec do 10. 3. 2017 

Zájemci o publikace, materiály z nakladatelství Mravenec, pošlete nám své objednávky na e
do 10. 3. 2017. Objednávky spojíme, ušetříte na poštovném.

Web www.jihocesketabory.cz – nabídky táborových základen, tábořišť 
táborů pro děti a mládež v Jihočeském kraji 

RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 
nabízí prostřednictvím webu www.jihocesketabory.cz
zveřejnit organizátorům nabídku letních táborů pro
a mládež a majitelům táborových základen a
nabídnout tyto objekty k pronájmům.
 

Organizátoři táborů, majitelé nebo provozovatelé táborových základen či tábořišť mohou 
na dobu neomezenou, sami si mohou své údaje po zaregistrování se a přihlášení 

Web www.jihocesketabory.cz 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 táb
aktualizovat. 
Aktualizace starého tábora: 
Tábory 2016 jsou uložené v archivu. Celá správa tábora, jeho aktualizace 

změny jsou prováděny z administrace webu. Musíte se nahlásit 
přiděleným heslem, které máte. Po rozkliknutí tábora se Vám v adminu
zobrazí v pravé části kolonka Nový tábor s tlačítkem Nový tábor s těmito 
daty. Pokud chcete vytvořit nový tábor a použít tyto data, použijte toto 
tlačítko. Ke smazání starých dat NEDOCHÁZÍ. Zůstávají v archivu.

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

nakladatelství Mravenec, pošlete nám své objednávky na e-
2017. Objednávky spojíme, ušetříte na poštovném. 

táborových základen, tábořišť 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 
www.jihocesketabory.cz 

bídku letních táborů pro děti 
mládež a majitelům táborových základen a tábořišť 

pronájmům.  

Organizátoři táborů, majitelé nebo provozovatelé táborových základen či tábořišť mohou registrovat 
údaje po zaregistrování se a přihlášení 

Web www.jihocesketabory.cz 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 

ráva tábora, jeho aktualizace 
změny jsou prováděny z administrace webu. Musíte se nahlásit 

přiděleným heslem, které máte. Po rozkliknutí tábora se Vám v adminu 
zobrazí v pravé části kolonka Nový tábor s tlačítkem Nový tábor s těmito 
daty. Pokud chcete vytvořit nový tábor a použít tyto data, použijte toto 
tlačítko. Ke smazání starých dat NEDOCHÁZÍ. Zůstávají v archivu. 
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Vzdělávací středisko MAJÁK 
 
11. - 12. 2. 2017 - kurz Instruktor, rádce oddílu
O víkendu 11. - 12. 2. 2017 pořádal RADAMBUK
pro instruktory a rádce oddílů. Kurz absolvovalo 24 instruktorů, kteří složili úspěšně písemnou 
zkoušku. Lektoři vzdělávacího střediska MAJÁK připravili pro účastníky před
a psychologie, 1. pomoci, hospodaření, základy práva, systém práce v oddíle, bezpečnost a požární 
ochrana, hygiena atd. Na vlastní kůži si mohli účastníci vyzkoušet 
a načerpat inspiraci v hrách, které si zahráli.

 

16. 2. 2017 - Seminář vedení účetnictví ve spolcích 
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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 

kurz Instruktor, rádce oddílu 
2017 pořádal RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. kurz 

instruktory a rádce oddílů. Kurz absolvovalo 24 instruktorů, kteří složili úspěšně písemnou 
Lektoři vzdělávacího střediska MAJÁK připravili pro účastníky před

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 

načerpat inspiraci v hrách, které si zahráli.  

vedení účetnictví ve spolcích - účetní uzávěrka

Ve čtvrtek 16. 2. 2017 připravil RADAMBUK
dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.
účetnictví ve spolcích. Lektorka Markéta Fraitová 
účetní spolku Pionýr z.s. odpovídala na dotazy 
týkající se účetní uzávěrky, daňového přiznání, 
vedení účetnictví a podání účetní uzávěrky 
do spolkového rejstříku. Semináře se zúčastnilo 
8 účetních a zástupců spolků. 

 

 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

 

Jihočeského kraje z.s. kurz 
instruktory a rádce oddílů. Kurz absolvovalo 24 instruktorů, kteří složili úspěšně písemnou 

Lektoři vzdělávacího střediska MAJÁK připravili pro účastníky přednášky z pedagogiky 
psychologie, 1. pomoci, hospodaření, základy práva, systém práce v oddíle, bezpečnost a požární 

ky zážitkové pedagogiky 

 

 

 

 

 

 

účetní uzávěrka 

2017 připravil RADAMBUK - Rada 
dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. seminář vedení 
účetnictví ve spolcích. Lektorka Markéta Fraitová – 

z.s. odpovídala na dotazy 
týkající se účetní uzávěrky, daňového přiznání, 

tví a podání účetní uzávěrky 
tříku. Semináře se zúčastnilo 
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25. - 26. 2. 2017 - kurz Vedoucí dětského kolektivu
Na víkend 25. - 26. 2. 2017 připravil RADAMBUK
vzdělávací kurz Vedoucí dětského kolektivu. Kurz úspěšně absolv
a mládežnických spolků, kteří byli seznámeni s pravidly BOZP, zásadami 1. pomoci, získali základní 
znalosti  z oblasti pedagogiky a psychologie, načerpali inspiraci 
a seznámili se s právními předpisy, kter

 
17. - 19. 3. 2017 - kurz Hlavní vedoucí dětského tábora
Termín: 17. - 19. 3. 2017 
Místo konání: Klubovna RADAMBUK, Husova
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
vydaného certifikátu RADAMBUK MŠMT
Hlavního vedoucího dětského tábora s
Věk účastníků: od 18 let. 
Přihlášky zašlete elektronicky do 10.
2017-kurz-hlavni-vedouci-detskeho
 
Kurz Zdravotník zotavovacích akcí 

Potřebujete zdravotníka na akci s dětmi? Jedete
zdravotnické zabezpečení? Nabízíme Vám kurz Zdravotník 
zotavovacích
na dostatečné
situací.
vedoucích Junáka i praktického v
na dětských táborech. Absolvent může vykonávat funkci zdravotníka 
zotavovacích akcí pořádaných státními, nestátními i soukromými 
subjekty, škol v přírodě, při pořá
a sportovních akcích. Kurz je zakončen písemnou a praktickou zkouškou.

RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.
Informační centrum pro mládež České Budějovice 

Husova třída 622/45, České Budějovice 
tel: 775 644 101, e-mail: kancelar@radambuk.cz 

 

KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ Č. 3 
 
 

7 

kurz Vedoucí dětského kolektivu 
2017 připravil RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

vzdělávací kurz Vedoucí dětského kolektivu. Kurz úspěšně absolvovalo 14 vedoucích z dětských 
mládežnických spolků, kteří byli seznámeni s pravidly BOZP, zásadami 1. pomoci, získali základní 

z oblasti pedagogiky a psychologie, načerpali inspiraci pro přípravu a organizaci her 
seznámili se s právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí. 

kurz Hlavní vedoucí dětského tábora 

Místo konání: Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky.
kurzu je předání účastníkům základních vědomostí a dovedností 

potřebných pro vykonávání funkce Hlavní vedoucí na dětských táborech a připravit je ke kvalitní práci 
dětmi a mládeží. Celkový obsah kurzu je stanoven na 24 hodin. Kurz je akreditován MŠMT.

vydaného certifikátu RADAMBUK MŠMT-44632/2015-4. Účastníci obdrží osvědčení k
Hlavního vedoucího dětského tábora s neomezenou platností. 

Přihlášky zašlete elektronicky do 10. 3. 2017 na webu: http://www.radambuk.cz/akce/17
detskeho-tabora/ 

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí 2017 
Potřebujete zdravotníka na akci s dětmi? Jedete na tábor a potřebujete 
zdravotnické zabezpečení? Nabízíme Vám kurz Zdravotník 
zotavovacích akcí akreditovaný MŠMT v rámci DVPP

dostatečné praktické průpravě založené na simulacích reálných 
situací. Lektoři disponují dlouholetými zkušenostmi z oblasti vzdělávání 
vedoucích Junáka i praktického vykonávání funkce zdravotníka 

dětských táborech. Absolvent může vykonávat funkci zdravotníka 
zotavovacích akcí pořádaných státními, nestátními i soukromými 
subjekty, škol v přírodě, při pořádání hromadných společenských 

sportovních akcích. Kurz je zakončen písemnou a praktickou zkouškou.

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 
vedoucích z dětských 

mládežnických spolků, kteří byli seznámeni s pravidly BOZP, zásadami 1. pomoci, získali základní 
pro přípravu a organizaci her 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky. 
kurzu je předání účastníkům základních vědomostí a dovedností 

potřebných pro vykonávání funkce Hlavní vedoucí na dětských táborech a připravit je ke kvalitní práci 
akreditován MŠMT. Č. 

osvědčení k výkonu funkce 

http://www.radambuk.cz/akce/17-19-3-

na tábor a potřebujete 
zdravotnické zabezpečení? Nabízíme Vám kurz Zdravotník 

akcí akreditovaný MŠMT v rámci DVPP. Kurz si zakládá 
praktické průpravě založené na simulacích reálných 

ostmi z oblasti vzdělávání 
ykonávání funkce zdravotníka 

dětských táborech. Absolvent může vykonávat funkci zdravotníka 
zotavovacích akcí pořádaných státními, nestátními i soukromými 

hromadných společenských 
sportovních akcích. Kurz je zakončen písemnou a praktickou zkouškou. 
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Vydaná osvědčení mají platnost neomezenou,
do opakovacího kurzu v délce 7 hodin.
Kurz je určen pro zájemce starší
znalosti a praxi, obdrží Osvědčení o absolvování kurzu bez akreditace.
Termín: 2 víkendy 31. 3. - 2. 4. 2017
Přihlášky na webu do 17. 3. 2017 nebo do vyčerpání kapacity 
http://www.radambuk.cz/akce/kurz
 
13. 5. 2017 - Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí

vykonávání funkce zdravotníka na dětských táborech. Účastníci obdrží
kurzu. Kurz je určen pro zájemce starší
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
Přihlášky na webu do 1. 5. 2017 nebo do vyčerpání kapacity kurzu:
http://www.radambuk.cz/akce/13
 

5. - 8. 5. 2017 - Zážitkový kurz Táborová akademie 

Termín: 5. - 8. 5. 2017 (pátek večer zahájení,
Místo: táborová základna Tampír, Hranice u Nových Hradů, GPS 48.8247336N, 
14.8387392E, https://mapy.cz/s/qKLK

RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.
Informační centrum pro mládež České Budějovice 

Husova třída 622/45, České Budějovice 
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platnost neomezenou, doporučujeme vždy po 4 letech přihlásit se 
délce 7 hodin. 

Kurz je určen pro zájemce starší 18 let. Zúčastnit se mohou i zájemci starší 16 let,
znalosti a praxi, obdrží Osvědčení o absolvování kurzu bez akreditace. 

2017 a 21. - 23. 4. 2017 
2017 nebo do vyčerpání kapacity kurzu: 

http://www.radambuk.cz/akce/kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-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
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 
. Kurz je určen pro zájemce starší 18 let. 

pulmonární resuscitace, život ohrožující stavy, základní obvazová technika, 
táborová legislativa, otázky a odpovědi, sdílení zkušeností. 

16 hodin 
2017 nebo do vyčerpání kapacity kurzu: 

http://www.radambuk.cz/akce/13-5-2017-opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich

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 
kladen na zážitkovou pedagogiku, vycházíme z
že co se naučíme, potřebujeme také prožít sami na sobě. 
Úspěšní absolventi obdrží osvědčení Táborové akademie.
 

večer zahájení, v pondělí po obědě ukončení). 
: táborová základna Tampír, Hranice u Nových Hradů, GPS 48.8247336N, 

https://mapy.cz/s/qKLK   

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

ždy po 4 letech přihlásit se 

starší 16 let, kteří chtějí získat 

Potřebujete obnovit a prodloužit akreditaci Zdravotník 
? Nabízíme Vám Opakovací 

8 hodin. Kurz je určen 
pro Zdravotníky zotavovacích akcí, kteří obdrželi před 4 a více 

ení Zdravotník zotavovacích akcí. Kurz je doporučen 
důvodu procvičení znalostí a dovedností, seznámení se 

aktuálními guidelines Evropské resuscitační rady, ale také 
důvodu legislativních změn ve vyhláškách, kterými se činnost 

borech řídí. Lektoři disponují dlouholetými 
zkušenostmi z oblasti vzdělávání vedoucích Junáka i praktického 

osvědčení o absolvování 

pulmonární resuscitace, život ohrožující stavy, základní obvazová technika, 

zotavovacich-akci/  

 
a mládeže Jihočeského kraje ve spolupráci se 

Českých Budějovicích 
pro instruktory, oddílové vedoucí 

Táborová akademie. 
prodlouženého víkendu. Důraz je 

, vycházíme z předpokladu, 
ujeme také prožít sami na sobě. 

Úspěšní absolventi obdrží osvědčení Táborové akademie. 

: táborová základna Tampír, Hranice u Nových Hradů, GPS 48.8247336N, 
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Věk účastníků: od 15 let 
Doprava: vlastní, automobilem nebo
pěšky. Přihlášky zašlete elektronicky
taborova-akademie-jaro-2017-5-
 
Instruktor vodní turistiky
Místo konání: Vltava 
Termíny: 18. – 21. 5. 2017 a 15. 
Cena kurzu:  členské spolky RADAMBUK 

ostatní účastníci 
(cena zahrnuje ubytování v kempu, účastnický poplatek a zapůjčení lodí, vest, pádel a sudů). 
 

a zájmová zařízení. Vzdělávací středisko Mgr. Lukáš Binter 
S licencí Instruktor vodní turistiky lze vyučovat po do
zvláštním pravidlům.  
Výuka vodní turistiky je speciálním oborem v tomto sportu, kde samo
na prvním místě. Budoucí instruktor musí znát techniku vodního sportu, metodu výuky a 
vše se naučí na kurzu). Kurz si klade za cíl naučit účastníky vyučova
Z hlediska výkonnosti v jízdě na vodních plavidlech, musí být zdatný do té míry, aby byl schopen svým 
budoucím žákům ukázat určité manévry na k
rychlosti, tak aby je žáci z hlediska techniky co nejlépe pochopili. To znamená, že instruktor vodní 
turistiky nemusí být jezdcem, který zvládá velmi náročné vodní terény.
Obsah kurzu 
Výstroj a výzbroj (typy lodí a pádel, údržba), historie a vývoj, disciplín
a orientace v kilometráži vodních toků. Praktická část
na klidné vodě, na jezech a dalších vodních terénech. Pro náročné také na v
 
Přihlášky na webu:  
1. termín 18. - 21. 5. 2017 http://www.radambuk.cz/akce/18
2. termín 15. - 18. 6. 2017 http://www.radambuk.cz/akce/15

RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.
Informační centrum pro mládež České Budějovice 
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automobilem nebo vlakem do zastávky Nové Hrady, odtud na základnu cca 4,5 km 
Přihlášky zašlete elektronicky na webu: http://www.radambuk.cz/akce/zazitkovy

-8-5-2017/. 

Instruktor vodní turistiky 

15. - 18. 6. 2017 (tyto 2 termíny jsou na výběr). 
členské spolky RADAMBUK  2 150 Kč  
ostatní účastníci   2 700 Kč 

(cena zahrnuje ubytování v kempu, účastnický poplatek a zapůjčení lodí, vest, pádel a sudů). 

V kurzu pro instruktory vodní turistiky 
poskytneme účastníkům mnoho možností 
k získání kvalitních znalostí a dove
k vedení vodáckých kurzů. Kurzy instruktora 
vodní turistiky probíhají jako školení 
o prodlouženém víkendu a jsou pro ně 
vybírány různé terény od snadno sjízdných 
po náročné. 
Výstup z kurzu: 
Po úspěšném absolvování účastníci obdrží 
licenci: Instruktor vodní 
licence je časově neomezená)
osvědčení lze využít pro komerční, školská 

zájmová zařízení. Vzdělávací středisko Mgr. Lukáš Binter - BP SPORT je držitelem 
S licencí Instruktor vodní turistiky lze vyučovat po dovršení 18 let a využití ve věku 15 

Výuka vodní turistiky je speciálním oborem v tomto sportu, kde samostatná výkonnost jezdce není 
prvním místě. Budoucí instruktor musí znát techniku vodního sportu, metodu výuky a 

vše se naučí na kurzu). Kurz si klade za cíl naučit účastníky vyučovat kanoistiku, kajak, rafting. 
hlediska výkonnosti v jízdě na vodních plavidlech, musí být zdatný do té míry, aby byl schopen svým 

budoucím žákům ukázat určité manévry na klidnější vodě. Předvést je musí pomalu a v nízké 
rychlosti, tak aby je žáci z hlediska techniky co nejlépe pochopili. To znamená, že instruktor vodní 
turistiky nemusí být jezdcem, který zvládá velmi náročné vodní terény. 

lodí a pádel, údržba), historie a vývoj, disciplíny, bezpečnost, jihočeské řeky 
orientace v kilometráži vodních toků. Praktická část- praktická výuka vodáckých disciplín probíhá 

klidné vodě, na jezech a dalších vodních terénech. Pro náročné také na vodním kanále.

http://www.radambuk.cz/akce/18-21-5-2017-instruktor
http://www.radambuk.cz/akce/15-18-6-2017-instruktor

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

vlakem do zastávky Nové Hrady, odtud na základnu cca 4,5 km 
http://www.radambuk.cz/akce/zazitkovy-kurz-

(cena zahrnuje ubytování v kempu, účastnický poplatek a zapůjčení lodí, vest, pádel a sudů).   

V kurzu pro instruktory vodní turistiky 
eme účastníkům mnoho možností 

získání kvalitních znalostí a dovedností 
vedení vodáckých kurzů. Kurzy instruktora 

istiky probíhají jako školení 
rodlouženém víkendu a jsou pro ně 

vybírány různé terény od snadno sjízdných 

Po úspěšném absolvování účastníci obdrží 
Instruktor vodní turistiky (platnost 

licence je časově neomezená). Získané 
využít pro komerční, školská 

BP SPORT je držitelem akreditace MŠMT. 
využití ve věku 15 – 17 let podléhá 

statná výkonnost jezdce není 
prvním místě. Budoucí instruktor musí znát techniku vodního sportu, metodu výuky a didaktiku (to 

t kanoistiku, kajak, rafting. 
hlediska výkonnosti v jízdě na vodních plavidlech, musí být zdatný do té míry, aby byl schopen svým 

lidnější vodě. Předvést je musí pomalu a v nízké 
rychlosti, tak aby je žáci z hlediska techniky co nejlépe pochopili. To znamená, že instruktor vodní 

y, bezpečnost, jihočeské řeky 
vodáckých disciplín probíhá 

odním kanále. 

instruktor-vodni-turistiky/  
instruktor-vodni-turistiky/ 
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Vzdělávací sportovní kurzy BP Sport
Vzdělávacího střediska BP Sport pořádá vzdělávací kurzy:

Kurz pro instruktory aerobiku 

Kurz pro instruktory indoor cyklistiky

Kurz pro instruktory plavání 

Kurz pro instruktory fitcentra 

Kurz pro instruktory Pilates 

Kurz pro instruktory powerjógy 

Kurz pro instruktory lezení na umělých stě

Kurz pro instruktory cykloturistiky

Kurz pro instruktory in-line bruslení

 
Zájemci o některý z kurzů kontaktujte nás na e
na účastnickém poplatku pro členy RADAMBUK, které nám v
na kurz Vás přihlásíme. 

  

RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.
Informační centrum pro mládež České Budějovice 

Husova třída 622/45, České Budějovice 
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Vzdělávací sportovní kurzy BP Sport 
Vzdělávacího střediska BP Sport pořádá vzdělávací kurzy: 

Kurz pro instruktory indoor cyklistiky 

 

rz pro instruktory lezení na umělých stěnách 

Kurz pro instruktory cykloturistiky 

line bruslení 

kontaktujte nás na e-mailu kancelar@radambuk.cz, domluvíme Vám slevu 
poplatku pro členy RADAMBUK, které nám v rámci spolupráce BP Sport po

 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

, domluvíme Vám slevu 
rámci spolupráce BP Sport poskytuje, 
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Informační centrum pro mládež České Budějovice

Informační centrum pro mládež České Budějovice 

13. 3. 2017 – Kyberšikana
Rozvoj digitálních technologií nám přináší řadu možností, zároveň ale přichází také nová skrytá 
nebezpečí, se kterými si neumíme poradit. V
na problematiku Kyberšikany z
hrozbám, které na nás ve virtuálním světě čekají.
 
Kde: ICM Č. B., Husova 45, České Budějovice
Kdy: v pondělí 13. 3. 2017   

 
 
 
 
 
 
 
20. 3. 2017 – Quilling v ICM
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Informační centrum pro mládež České Budějovice

České Budějovice Vás zve na následující akce: 

Kyberšikana a virtuální svět 
Rozvoj digitálních technologií nám přináší řadu možností, zároveň ale přichází také nová skrytá 
nebezpečí, se kterými si neumíme poradit. V pondělí 13. 3. 2017 navštíví ICM Č. B. odborník 

problematiku Kyberšikany z organizace Theia. Přijďte si poslechnout informace věnující se 
hrozbám, které na nás ve virtuálním světě čekají. 

Kde: ICM Č. B., Husova 45, České Budějovice 
  16 – 18 hodin 

ICM 
Že neznáte Quilling? Jste kreativní a 
výtvarné techniky? Tak se stavte do ICM Č. B.
společně s námi 20. března první jarní den.
od 15 do 17 hodin. Akce je určena pro mládež a dospělé.
Quilling je výtvarná technika vycházející ze stáčení
proužků do spirálek. Ze spirálek je možné skládat jak 
jednoduché tvary, tak nádherné trojrozměrné dekorace, záleží 
pouze na Vaší fantazii. 

 
 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

Informační centrum pro mládež České Budějovice 

Rozvoj digitálních technologií nám přináší řadu možností, zároveň ale přichází také nová skrytá 
pondělí 13. 3. 2017 navštíví ICM Č. B. odborník 

řijďte si poslechnout informace věnující se 

 rádi se učíte nové 
CM Č. B. a přivítejte 

námi 20. března první jarní den. Tvořit budeme 
Akce je určena pro mládež a dospělé. 

Quilling je výtvarná technika vycházející ze stáčení papírových 
proužků do spirálek. Ze spirálek je možné skládat jak 
jednoduché tvary, tak nádherné trojrozměrné dekorace, záleží 
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Valentýnská výtvarná dílna
Děti z Dětského diagnostického ústavu a Střediska výchovné péče si přišly 
vyrobit dárečky z lásky pro své blízké. Kreativní tvoření se dařilo, děti odcházely se spoustou krásných 
výtvorů – přáníčka, zápichy do květináčů, závěsné ozdoby. Vyrobenými výtvory chtějí potěšit své 
lásky, přátelé, rodiče a vychovatele, kteř

 

„Tvůj hlas může rozhodnout
V pondělí 20. 2. 2017 dostal v Českých Budějovicích 
příležitost další projekt Strukturovaného dialogu "Tvůj hlas 
může rozhodnout". Vzdělávací proj
Erasmus+ a dotací MŠMT organizovalo ICM Jindřichův 
Hradec z.s. od 9:00 do 15:00 v prostorách Informační 
centra pro mládež v Českých Budějovicích a me
účastníky patřili žáci 3. a 4. ročníků Střední školy, s. r. o. 
Emy Destinové. Celým projektovým dnem prováze
Slavíková, Michaela Babická a také
České Budějovice. 
Pro účastníky byl připraven pestrý program doplněný zajímavými hos
na probuzení a seznámení zvolili aktivitu Hodiny 
politici a následně diskutovat mezi sebou na otázky. Poté dostal slovo Mgr. Otto Eibl, Ph.D. z katedry 
politologie na FSS MU v Brně. Společně se žáky se věnoval hlavně p
ho vůbec využívat. Žáky informoval i
podporou demokracie.  
Mezi druhé hosty patřili čtyři zástupci z projektu Podporujeme d
a svědomí z Prahy. Ti se žáky pracovali ve čtyřech skupinkách a 
důležitost EU či NATO apod. 

RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.
Informační centrum pro mládež České Budějovice 

Husova třída 622/45, České Budějovice 
tel: 775 644 101, e-mail: kancelar@radambuk.cz 
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Valentýnská výtvarná dílna 
Dětského diagnostického ústavu a Střediska výchovné péče si přišly v 

lásky pro své blízké. Kreativní tvoření se dařilo, děti odcházely se spoustou krásných 
přáníčka, zápichy do květináčů, závěsné ozdoby. Vyrobenými výtvory chtějí potěšit své 

vychovatele, kteří se o ně starají. 

Tvůj hlas může rozhodnout“ v Českých Budějovicích 
2017 dostal v Českých Budějovicích 

příležitost další projekt Strukturovaného dialogu "Tvůj hlas 
může rozhodnout". Vzdělávací projekt podpořený grantem 

a dotací MŠMT organizovalo ICM Jindřichův 
Hradec z.s. od 9:00 do 15:00 v prostorách Informační 
centra pro mládež v Českých Budějovicích a mezi jeho 

3. a 4. ročníků Střední školy, s. r. o. 
Emy Destinové. Celým projektovým dnem provázely Iveta 

víková, Michaela Babická a také Dana Vitásková z ICM 

Pro účastníky byl připraven pestrý program doplněný zajímavými hosty. Hned v úvodní části jsme 
probuzení a seznámení zvolili aktivitu Hodiny - žáci si plánovali schůzky s

politici a následně diskutovat mezi sebou na otázky. Poté dostal slovo Mgr. Otto Eibl, Ph.D. z katedry 
politologie na FSS MU v Brně. Společně se žáky se věnoval hlavně podstatě volební práva a proč 

vůbec využívat. Žáky informoval i o studentském projektu Democracy Go, jenž se zabývá 

Mezi druhé hosty patřili čtyři zástupci z projektu Podporujeme demokratické strany a Politika 
svědomí z Prahy. Ti se žáky pracovali ve čtyřech skupinkách a diskutovali nad otázkam

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

 pondělí 13. 2. 2017 
lásky pro své blízké. Kreativní tvoření se dařilo, děti odcházely se spoustou krásných 

přáníčka, zápichy do květináčů, závěsné ozdoby. Vyrobenými výtvory chtějí potěšit své 

 

 

 

 

 

ty. Hned v úvodní části jsme 
stejně, jako to dělají 

politici a následně diskutovat mezi sebou na otázky. Poté dostal slovo Mgr. Otto Eibl, Ph.D. z katedry 
odstatě volební práva a proč 

o studentském projektu Democracy Go, jenž se zabývá 

emokratické strany a Politika 
diskutovali nad otázkami jako je 
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Poté následovala interaktivní část, v níž žáci pracovali ve skupinkách a 
a diskuze nad otázkami jako - Demokracie a MY, Lákadla k volbám, Co 
s dnešní politickou situací. Interaktivní část nám přinesla spoustu úžasných projektových výstupů, 
které budeme moci využít i v budoucnu.
Jednalo se o zdařený Strukturovaný dialog, jelikož žáci se nebáli diskut
a odnesli si nové informace. Těšíme se na další s

 
Procestujte Evropu se Schwarzkopf Foundation
Schwarzkopf Foundation opět vypisuje grant na cestovatelské výlohy.
tak mohou požádat o přidělení grantu na cestování po evropských zemích. Prostřednictvím stipendia 
se Schwarzkopf Foundation snaží o to, aby mladí lidé získali větší povědomí o Evropě a evropské 
integraci. Více informací najdete v

 
Nadace O2 spustila již šestou vlnu přihlášek do projektu SmartUp
A s ní hned několik novinek. Nově se mohou do první úrovně programu hlásit mladí lidé, kterým je 
15 – 29 let. Druhou novinkou je možnost projekt z části spolufinancovat i z jiných zdrojů.
SmartUp je program, který podporuje nápady mladých lidí, kteří chtějí
k lepšímu. Přihlášky je možné posílat až do 31. 3. 2017. Podrobnosti najdete
https://www.o2smartup.cz/ 

 
Zajímá Vás osobní rozvoj? Přihlaste se na školení pro leadery dobrovolnických 
projektů! 
Chcete posunout vlastní hranice? Zdokonalit své leaderovské
procvičit motivování lidí nebo zlepšit své vystupování před
školicí cyklus pro vedoucí dobrovolnických projektů neziskové organizace Tamjdem. 
Podrobnosti zde: http://www.adam.cz/clanek
skoleni-pro-leadery-dobrovolnickych

RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.
Informační centrum pro mládež České Budějovice 

Husova třída 622/45, České Budějovice 
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Poté následovala interaktivní část, v níž žáci pracovali ve skupinkách a jejímž cílem bylo zamyšlení se 
Demokracie a MY, Lákadla k volbám, Co mi vadí či Škála spokojenosti 

kou situací. Interaktivní část nám přinesla spoustu úžasných projektových výstupů, 
které budeme moci využít i v budoucnu. 
Jednalo se o zdařený Strukturovaný dialog, jelikož žáci se nebáli diskutovat, přispívali svými názory 

Těšíme se na další setkání, která se uskuteční již v dubnu!

Za ICM Jindřichův Hradec 

 
 
 
 

Procestujte Evropu se Schwarzkopf Foundation 
Schwarzkopf Foundation opět vypisuje grant na cestovatelské výlohy. Mladí lidé ve věku 17
tak mohou požádat o přidělení grantu na cestování po evropských zemích. Prostřednictvím stipendia 
se Schwarzkopf Foundation snaží o to, aby mladí lidé získali větší povědomí o Evropě a evropské 
integraci. Více informací najdete v příspěvku na FB ČRDM: https://www.facebook.com/crdm.cz

spustila již šestou vlnu přihlášek do projektu SmartUp
ní hned několik novinek. Nově se mohou do první úrovně programu hlásit mladí lidé, kterým je 

t. Druhou novinkou je možnost projekt z části spolufinancovat i z jiných zdrojů.
SmartUp je program, který podporuje nápady mladých lidí, kteří chtějí změnit cokoli v jejich okolí 

lepšímu. Přihlášky je možné posílat až do 31. 3. 2017. Podrobnosti najdete

Zajímá Vás osobní rozvoj? Přihlaste se na školení pro leadery dobrovolnických 

Chcete posunout vlastní hranice? Zdokonalit své leaderovské schopnosti a organizační dovednosti, 
procvičit motivování lidí nebo zlepšit své vystupování před skupinou? Přihlaste se na

vedoucí dobrovolnických projektů neziskové organizace Tamjdem. 
http://www.adam.cz/clanek-2017020069-zajima-te-osobni-

dobrovolnickych-projektu.html 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

cílem bylo zamyšlení se 
mi vadí či Škála spokojenosti 

kou situací. Interaktivní část nám přinesla spoustu úžasných projektových výstupů, 

ovat, přispívali svými názory 
v dubnu! 

 
Za ICM Jindřichův Hradec Michaela Babická 

 

Mladí lidé ve věku 17 – 27 let 
tak mohou požádat o přidělení grantu na cestování po evropských zemích. Prostřednictvím stipendia 
se Schwarzkopf Foundation snaží o to, aby mladí lidé získali větší povědomí o Evropě a evropské 

https://www.facebook.com/crdm.cz 

spustila již šestou vlnu přihlášek do projektu SmartUp 
ní hned několik novinek. Nově se mohou do první úrovně programu hlásit mladí lidé, kterým je 

t. Druhou novinkou je možnost projekt z části spolufinancovat i z jiných zdrojů. 
změnit cokoli v jejich okolí 

lepšímu. Přihlášky je možné posílat až do 31. 3. 2017. Podrobnosti najdete zde: 

Zajímá Vás osobní rozvoj? Přihlaste se na školení pro leadery dobrovolnických 

organizační dovednosti, 
skupinou? Přihlaste se na seberozvojový 

vedoucí dobrovolnických projektů neziskové organizace Tamjdem.  
-rozvoj-prihlas-se-na-
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Informace

Témata a termíny uzávěrek časopisu Archa v roce 2017

V roce 2017 vyjde postupně celkem šest čísel časopisu Archa, vydávaného Českou radou dětí 
a mládeže. Níže naleznete přehled témat jednotlivých čísel Archy a
příspěvků: 
č. 1: Máme dveře otevřené (uzávěrka 20. 1., tiskem vyjde 24. 2.)
č. 2: Čípak je to smartphone…? (uzávěrka 24. 2., tiskem vyjde 31. 3.)
č. 3: Mládež Evropě / Evropa mládeži (uzávěrka 31. 3., tiskem vyjde 5. 5.)
č. 4: Nejsme škola, a přece učíme (
č. 5: Z prázdninových kronik (uzávěrka 15. 9., tiskem vyjde 20. 10.)
č. 6: Dobro volně (uzávěrka 3. 11., tiskem vyjde 8. 12.)
Archa je název nekomerčního bezplatného zpravodaje o
a využití volného času dětí a mládeže, který od
Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Archa vychází v
a v elektronické verzi, uveřejňované na
ADAM.cz. Svým obsahem Archa plní především roli „výkladní skříně“ 
ČRDM, jejích členských organi
Jedinečnost Archy tkví v tom, že dlouhodobě a
mapuje události důležité pro mikrosvět spolkové práce s
a mládeží, ale přichází i s vlastními tématy, k
organizací. 
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Informace z ČRDM 

Témata a termíny uzávěrek časopisu Archa v roce 2017 

V roce 2017 vyjde postupně celkem šest čísel časopisu Archa, vydávaného Českou radou dětí 
mládeže. Níže naleznete přehled témat jednotlivých čísel Archy a termíny uzávěrek pro

č. 1: Máme dveře otevřené (uzávěrka 20. 1., tiskem vyjde 24. 2.) 
č. 2: Čípak je to smartphone…? (uzávěrka 24. 2., tiskem vyjde 31. 3.) 
č. 3: Mládež Evropě / Evropa mládeži (uzávěrka 31. 3., tiskem vyjde 5. 5.) 

přece učíme (uzávěrka 12. 5., tiskem vyjde 16. 6.) 
prázdninových kronik (uzávěrka 15. 9., tiskem vyjde 20. 10.) 

č. 6: Dobro volně (uzávěrka 3. 11., tiskem vyjde 8. 12.) 
Archa je název nekomerčního bezplatného zpravodaje o výchově 

mládeže, který od roku 1999 vydává 
mládeže (ČRDM). Archa vychází v tištěné podobě 

v elektronické verzi, uveřejňované na internetovém serveru 
ADAM.cz. Svým obsahem Archa plní především roli „výkladní skříně“ 
ČRDM, jejích členských organizací a jejich rozmanitých aktivit. 

tom, že dlouhodobě a soustavně nejen 
mikrosvět spolkové práce s dětmi 

s vlastními tématy, k nimž hledá – a nachází – „zpětnou vazbu“ ze zmíně

 

Mozaika Pionýra - článek o vývoji ČRDM
 
http://mozaika.pionyr.cz/ceska-rada
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

V roce 2017 vyjde postupně celkem šest čísel časopisu Archa, vydávaného Českou radou dětí 
termíny uzávěrek pro zasílání 

„zpětnou vazbu“ ze zmíněných 

článek o vývoji ČRDM 

rada-deti-a-mladeze/ 
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Program ESO (Ekonomická správa oddílu)
Posíláme informaci z ČRDM  o programu
oddílu), který je vhodný pro vedení 
agendy spolků a oddílů (podvojné i jednoduché účetnictví).
https://eso.skeleton.cz/Welcome.aspx
11. 2. 2017 - Byla spuštěna nová verze aplikace. Cena 
https://eso.skeleton.cz/Public/Pricelist.aspx
Skeleton ESO online je aplikace určená pro správu účetní a oddílové agendy ne
Aplikace byla vytvořena jako pomocník pro administrativní činnost oddílů. V současné době si aplikace 
klade za cíl nejen zjednodušení administrativní činnosti základních článků neziskových organizací, ale 
hlavně vedení specifického podvojného i jednoduchého účetnictví pr
na oblast dětí a mládeže. 
Skeleton ESO obsahuje několik navzájem provázaných modulů:

 Členové - databáze členů s předdefinovanými i volitelnými údaji, možností synchronizace se 
skautISem či tomíckou evidencí.

 Účetnictví - jednoduché i podvojné účetnictví, vše přizpůsobeno pro účely subjektů pracujících 
s dětmi a mládeží, kdy se účtová osnova nezaobírá tématy jako mzdy nebo DPH, ale počítá 
naopak s nutností evidence dotací, nákladů na akce, táb
i možnost účtování v kompletní účtové osnově pro neziskové organizace. Pro lehčí správu jsou 
předdefinovány desítky předkontací mířené na dětské oddíly (výběr členských příspěvků, 
účastnické poplatky na akci, příjem 

 Akce - databáze akcí, schůzek a výprav, samotné akce lz
a kalendářem. 

 Cestovní náhrady - kompletní správa cestovních náhrad 
ukládání technických průkazů apod.

 Majetek - správa vlastního 
 a několik dalších modulů…

Chcete si zdarma vyzkoušet, jaké možnosti Skeleton ESO nabízí?
Uživatelské jméno "demo", heslo "demo
 
Senátní návrh ohrožuje přírodu národních parků 
je proti 

Zdroj: http://www.adam.cz/clanek

RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.
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ESO (Ekonomická správa oddílu) 
programu ESO (Ekonomická správa 

, který je vhodný pro vedení  administrativní a účetní 
(podvojné i jednoduché účetnictví). 

https://eso.skeleton.cz/Welcome.aspx 
nová verze aplikace. Cena je od 660 Kč do 1200 Kč.  

https://eso.skeleton.cz/Public/Pricelist.aspx 
Skeleton ESO online je aplikace určená pro správu účetní a oddílové agendy ne
Aplikace byla vytvořena jako pomocník pro administrativní činnost oddílů. V současné době si aplikace 
klade za cíl nejen zjednodušení administrativní činnosti základních článků neziskových organizací, ale 

dvojného i jednoduchého účetnictví pro tento sektor, se zaměřením 

Skeleton ESO obsahuje několik navzájem provázaných modulů: 
databáze členů s předdefinovanými i volitelnými údaji, možností synchronizace se 

omíckou evidencí. 
jednoduché i podvojné účetnictví, vše přizpůsobeno pro účely subjektů pracujících 

s dětmi a mládeží, kdy se účtová osnova nezaobírá tématy jako mzdy nebo DPH, ale počítá 
naopak s nutností evidence dotací, nákladů na akce, tábory apod. Samozřejmě je zajištěna 

možnost účtování v kompletní účtové osnově pro neziskové organizace. Pro lehčí správu jsou 
předdefinovány desítky předkontací mířené na dětské oddíly (výběr členských příspěvků, 
účastnické poplatky na akci, příjem dotací,… 

databáze akcí, schůzek a výprav, samotné akce lze provázat s rozpočtem, členy 

kompletní správa cestovních náhrad - smlouvy, cestovní deníky, možnost 
ukládání technických průkazů apod. 

správa vlastního majetku včetně inventárních čísel. 
modulů… 

jaké možnosti Skeleton ESO nabízí? Přihlaste se na testovací jednotku: 
Uživatelské jméno "demo", heslo "demo1". 

Senátní návrh ohrožuje přírodu národních parků – Česká rada dětí a mládeže 

http://www.adam.cz/clanek-2017020043-senatni-navrh-ohrozuje-prirodu-
ceska-rada-deti-a-mladeze-je-proti.html

Proti senátnímu návrhu změn v
o národních parcích se vymezila i
a mládeže (ČRDM). 
Této „střešní“ organizaci, jednající jménem stovky 
dětských a mládežnických spolků, vadí zejména priority, 
které senátní návrh sleduje. Navrhovaná legislativní 
úprava totiž jednoznačně upřednostňuje rozvoj obcí

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

Skeleton ESO online je aplikace určená pro správu účetní a oddílové agendy neziskových organizací. 
Aplikace byla vytvořena jako pomocník pro administrativní činnost oddílů. V současné době si aplikace 
klade za cíl nejen zjednodušení administrativní činnosti základních článků neziskových organizací, ale 

o tento sektor, se zaměřením 

databáze členů s předdefinovanými i volitelnými údaji, možností synchronizace se 

jednoduché i podvojné účetnictví, vše přizpůsobeno pro účely subjektů pracujících 
s dětmi a mládeží, kdy se účtová osnova nezaobírá tématy jako mzdy nebo DPH, ale počítá 

apod. Samozřejmě je zajištěna 
možnost účtování v kompletní účtové osnově pro neziskové organizace. Pro lehčí správu jsou 

předdefinovány desítky předkontací mířené na dětské oddíly (výběr členských příspěvků, 

e provázat s rozpočtem, členy 

smlouvy, cestovní deníky, možnost 

na testovací jednotku: 

Česká rada dětí a mládeže 

-narodnich-parku-
proti.html 

Proti senátnímu návrhu změn v novele zákona 
národních parcích se vymezila i Česká rada dětí 

organizaci, jednající jménem stovky 
mládežnických spolků, vadí zejména priority, 

které senátní návrh sleduje. Navrhovaná legislativní 
úprava totiž jednoznačně upřednostňuje rozvoj obcí 
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před
přesvědčení zástupců ČRDM právě naopak.
„Pokud někdo v
nad
parků,“ míní předseda ČRDM Aleš Sedláček. „Proč bychom je jinak

mít, když ne pro zachování alespoň malé části naší přírody v
členské organizace se snaží děti vést mimo jiné k
eliminaci,“ dodal Aleš Sedláček. 
ČRDM hájí zájmy více než 200.000 lidí, sdružovaných v
spolcích a dalších typech organizací. Některé z

do budoucna ale i
„Věříme, že poslanci se přikloní k
jak ekologické organizace, tak Ministerstvo životního prostředí, je pro
dobrým signálem vyjednaného komp
Senátní návrhy jednoznačně odmítá i
Brabec.
 

1. 3. 2017 - Poslanci odmítli senátní verzi novely zákona týkajícího se 
národních parků 
Poslanecká sněmovna potvrdila původní verzi novely zák
stanovisku prezidenta Miloše Zemana. Informovala o
Aktuálně.cz. Ten připomněl, že čerstvě odmítnutý senátní návrh b
ke konci národních parků jako nejcennějších chráněných území. Předloha nyní zamíří k
prezidentu Zemanovi, který ovšem již avizoval, že ji bude vetovat.
Více na: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/poslanci
parky-k/r~60d2e464fe6f11e68af8002590604f2e/
 
Archa číslo 1/2017 otevřela dveře k
Zdroj: http://www.adam.cz/clanek
obsahu.html 
Máme dveře otevřené – k tomuto námětu se vztahuje řada tematických příspěvků publikovaných 
v prvním čísle 18. ročníku časopisu Archa.
 
Granty Nadace VIA – pospěšte, 
http://www.adam.cz/clanek-2017020033
brezna-2017.html 

 
Hlasujte pro Evropský strom roku 2017
http://www.adam.cz/clanek-2017020040
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před ochranou přírody, přičemž u národních parků tomu má být
přesvědčení zástupců ČRDM právě naopak. 
„Pokud někdo v souvislosti s ochranou přírody nadřazuje lokální zájem 
nad zájem celospolečenský, v lepším případě nepochopil roli národních 
parků,“ míní předseda ČRDM Aleš Sedláček. „Proč bychom je jinak

zachování alespoň malé části naší přírody v pokud možno neporušeném stavu? Naše 
členské organizace se snaží děti vést mimo jiné k respektu a úctě k volné krajině, ne k

 
ČRDM hájí zájmy více než 200.000 lidí, sdružovaných v rozmanitých dětských a

dalších typech organizací. Některé z nich mají i stoletou tradici. Právě kontinuita, v
budoucna ale i poučení z minulosti formují názory jejich členů.

„Věříme, že poslanci se přikloní k původní vládní verzi. To, že ji podporují 
jak ekologické organizace, tak Ministerstvo životního prostředí, je pro
dobrým signálem vyjednaného kompromisu,“ doplňuje Aleš Sedláček. 
Senátní návrhy jednoznačně odmítá i ministr životního prostředí Richard 
Brabec. 

Poslanci odmítli senátní verzi novely zákona týkajícího se 

Poslanecká sněmovna potvrdila původní verzi novely zákona o ochraně přírody a
stanovisku prezidenta Miloše Zemana. Informovala o tom řada médií, například internetový server 
Aktuálně.cz. Ten připomněl, že čerstvě odmítnutý senátní návrh by podle kritiků mohl vést až 

jako nejcennějších chráněných území. Předloha nyní zamíří k
prezidentu Zemanovi, který ovšem již avizoval, že ji bude vetovat. 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/poslanci-odmitli-senatni-upravy-pravidel
e464fe6f11e68af8002590604f2e/ 

Archa číslo 1/2017 otevřela dveře ke svému obsahu 
http://www.adam.cz/clanek-2017020042-archa-cislo-1-2017-otevrela-dvere

tomuto námětu se vztahuje řada tematických příspěvků publikovaných 
prvním čísle 18. ročníku časopisu Archa. 

pospěšte, uzávěrky jsou již začátkem března 2017
2017020033-granty-nadace-via-pospeste-uzaverky-

Hlasujte pro Evropský strom roku 2017 
2017020040-hlasujte-pro-evropsky-strom-roku-2017.html

 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

národních parků tomu má být podle 

ochranou přírody nadřazuje lokální zájem 
lepším případě nepochopil roli národních 

parků,“ míní předseda ČRDM Aleš Sedláček. „Proč bychom je jinak měli 
pokud možno neporušeném stavu? Naše 

volné krajině, ne k její postupné 

rozmanitých dětských a mládežnických 
stoletou tradici. Právě kontinuita, vize 

minulosti formují názory jejich členů. 
původní vládní verzi. To, že ji podporují 

jak ekologické organizace, tak Ministerstvo životního prostředí, je pro nás 
romisu,“ doplňuje Aleš Sedláček. 

ministr životního prostředí Richard 

Poslanci odmítli senátní verzi novely zákona týkajícího se 

ochraně přírody a krajiny, navzdory 
tom řada médií, například internetový server 

y podle kritiků mohl vést až 
jako nejcennějších chráněných území. Předloha nyní zamíří k posouzení 

pravidel-pro-narodni-

dvere-k-svemu-

tomuto námětu se vztahuje řada tematických příspěvků publikovaných 

uzávěrky jsou již začátkem března 2017 
-jsou-jiz-zacatkem-

2017.html 
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Informace z

TVOR z. s. – jarní příměstský tábor

25. 3. 2017 - 3. ročník Medvědího turnaje ve vybíjené o Putovní pohár 
RADAMBUK 
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Informace z členských spolků 

jarní příměstský tábor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

očník Medvědího turnaje ve vybíjené o Putovní pohár 

RADAMBUK a Spolek Medvědí šlápoty Tábor zvou dětské 
kolektivy na turnaj ve vybíjené. Turnaj se koná v
25. 3. 2017 v Táboře. Bližší informace a přihlášky ke stažení 
na webu: http://www.radambuk.cz/3
turnaje-ve-vybijene-o-putovni-pohar-radambuku

2017/. 
 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

očník Medvědího turnaje ve vybíjené o Putovní pohár 

RADAMBUK a Spolek Medvědí šlápoty Tábor zvou dětské 
kolektivy na turnaj ve vybíjené. Turnaj se koná v sobotu 

rmace a přihlášky ke stažení 
http://www.radambuk.cz/3-rocnik-medvediho-

radambuku-tabor-25-3-
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Jihočeský kraj vyhlašuje soutěž VIII. Letní olympiády dětí a mládeže České 
republiky-  „Společně, ne vedle sebe“

Krátký film/
utkají soutěžící, jejichž úkolem je natočit a zpracovat video na dané téma. 
Nejlepší soutěžící pak postoupí na Letní olympiádu dětí a mládeže (LODM) 
v Jihomoravském kraji. V

dění v průběhu her na LODM. Z
reprezentovat Jihočeský kraj v soutěžní kategorii „umělecká soutěž“.
Termín uzávěrky: do 31. 3. 2017
Téma soutěžních snímků: „Společně, ne vedl
sportu, jde o zachycení tohoto motta v
Soutěžící: jednotlivci 
Věková kategorie: ročníky 2002 
- 24. 6. 2017 a hranici 15 let splňuje do doby ukončení LODM 
Délka soutěžního snímku: do 2 minut (včetně vizuální prezentac
30 vteřin) 
Médium: mobil, tablet, kamera, fotoaparát, …
Zpracování: v běžných formátech (např. avi, mp4, …)
http://www.radambuk.cz/jihocesky
republiky-spolecne-ne-vedle-sebe/
 
"Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování Koncepce 
MŠMT" 

Dne 17. 2. 2017 vyhlásil Jihočeský kraj d
s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování Koncepce MŠMT". Tento 
program je spoluf

kraji ve výši 423 302 Kč z dotačního programu "Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské 
úrovni". Celková alokace programu činí 605 302 Kč.
V dotačním programu mohou žádat spolky, ústavy a obecně 
ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží a pravide
a mládeží, dotaci na podporu zdravého životního stylu dětí a mláde
s omezenými příležitostmi do pravi
rukodělných a řemeslných aktivit.
Pravidla pro žadatele a formulář žádosti o dotaci naleznete od 17. 2. 2017
menu Dotace a fondy EU, rubrika Programové dotace 
jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm
Uzávěrka příjmu žádostí je 29. 3. 2017
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Další informace 
Jihočeský kraj vyhlašuje soutěž VIII. Letní olympiády dětí a mládeže České 

„Společně, ne vedle sebe“ 
Krátký film/ video - Soutěž je pořádána dvoustupňově. V
utkají soutěžící, jejichž úkolem je natočit a zpracovat video na dané téma. 
Nejlepší soutěžící pak postoupí na Letní olympiádu dětí a mládeže (LODM) 

Jihomoravském kraji. V republikovém kole bude úkolem soutěžících natáčet 
průběhu her na LODM. Z natočeného materiálu pak sestříhají krátký film, který bude 

soutěžní kategorii „umělecká soutěž“. 
do 31. 3. 2017 

„Společně, ne vedle sebe“ (motto LODM), video nemusí být z
sportu, jde o zachycení tohoto motta v běžném životě 

ročníky 2002 – 2005 (12 let musí soutěžící dovršit nejpozději v den zahájení LODM 
splňuje do doby ukončení LODM - 29. 6. 2017) 
do 2 minut (včetně vizuální prezentace vlastní osoby v

mobil, tablet, kamera, fotoaparát, … 
běžných formátech (např. avi, mp4, …) 

http://www.radambuk.cz/jihocesky-kraj-vyhlasuje-soutez-viii-letni-olympiady-deti
sebe/ 

"Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování Koncepce 

Dne 17. 2. 2017 vyhlásil Jihočeský kraj dotační program "Podpora práce 
mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování Koncepce MŠMT". Tento 

program je spolufinancován ze státní dotace MŠMT poskytnuté Jihočeskému 
kraji ve výši 423 302 Kč z dotačního programu "Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské 
úrovni". Celková alokace programu činí 605 302 Kč. 
V dotačním programu mohou žádat spolky, ústavy a obecně prospěšné společnosti, které mají 

svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží a pravidelně celoročně pracují s
mládeží, dotaci na podporu zdravého životního stylu dětí a mládeže, zapojování dětí a mládeže 
omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit, participace a tvořivosti v oblasti 

rukodělných a řemeslných aktivit. 
Pravidla pro žadatele a formulář žádosti o dotaci naleznete od 17. 2. 2017 na www.kraj

a fondy EU, rubrika Programové dotace - aktuální výzvy.
jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm 

. 3. 2017. 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

Jihočeský kraj vyhlašuje soutěž VIII. Letní olympiády dětí a mládeže České 

Soutěž je pořádána dvoustupňově. V krajském kole se 
utkají soutěžící, jejichž úkolem je natočit a zpracovat video na dané téma. 
Nejlepší soutěžící pak postoupí na Letní olympiádu dětí a mládeže (LODM) 

em soutěžících natáčet 
natočeného materiálu pak sestříhají krátký film, který bude 

(motto LODM), video nemusí být z oblasti 

2005 (12 let musí soutěžící dovršit nejpozději v den zahájení LODM 

e vlastní osoby v délce max. 

deti-a-mladeze-ceske-

"Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování Koncepce 

otační program "Podpora práce 
mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování Koncepce MŠMT". Tento 

inancován ze státní dotace MŠMT poskytnuté Jihočeskému 
kraji ve výši 423 302 Kč z dotačního programu "Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské 

ěšné společnosti, které mají 
lně celoročně pracují s dětmi 
že, zapojování dětí a mládeže 

delných volnočasových aktivit, participace a tvořivosti v oblasti 

www.kraj-jihocesky.cz, 
aktuální výzvy. http://www.kraj-
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Výsledky programů státní podpory
programy č. 3 a 4 

MŠMT schválilo rozdělení státních dotací v
v rámci Programů státní podpory práce s
neziskové organizace na rok 2017.
Pro tyto dva programy MŠMT vyčlenilo částku 22.290.000 Kč. Podpořeno bude 
celkem 89 projektů nestátních neziskových organizací (NNO), z
v Programu pro NNO s
pobočných spolků (č. 4).

http://www.msmt.cz/file/39939/
http://www.msmt.cz/file/39940/
http://www.msmt.cz/mladez/vysledky
 
Výsledky rozdělení státních dotací 
materiálně-technické základny

http://www.msmt.cz/mladez/vysledky
programu-

Ministerstvo školství mládeže a těl
rozdělení státních dotací v
základny mimoškolních aktivit.
V rozpočtu byla pro tuto oblast pro rok 2017 vyčleněna částka 25

Tato částka byla navýšena o nároky z
S ohledem na závazky pokračujících projektů byly rozdělovány prostředky pro rok 2017 ve výši 
19 037 802,73 Kč. 
O státní dotaci požádalo v roce 2017 
72 investičních akcí (záměrů). MŠMT v
bodů (celkově bylo možno získat až 80 bodů, přičemž max. počet bodů jedné žádosti je 40 a každá 
žádost byla hodnocena 2 hodnotiteli). Blíže viz tabulka.
http://www.msmt.cz/file/39992/
 
Výsledky dotačního programu na podporu
v roce 2017 

MŠMT schválilo rozdělení státních dotací v
Informačních center pro mládež v
Podpořeno bude celkem
http://www.msmt.cz/file/39938/
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programů státní podpory práce s dětmi a mládeží 

MŠMT schválilo rozdělení státních dotací v Programech č. 3 a 4 vyhlášených 
rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní 

neziskové organizace na rok 2017. 
Pro tyto dva programy MŠMT vyčlenilo částku 22.290.000 Kč. Podpořeno bude 
celkem 89 projektů nestátních neziskových organizací (NNO), z

Programu pro NNO s pobočnými spolky (č. 3) a 72 v Programu pro NNO bez 
ných spolků (č. 4). 

http://www.msmt.cz/file/39939/ - výsledky Program 3 
http://www.msmt.cz/file/39940/ - výsledky Program 4 
http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-programu-statni-podpory-prace-s-detmi-a

Výsledky rozdělení státních dotací v rámci programu 133 710 
technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-rozdeleni-statnich-dotaci
-133-710-1 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy schválilo dne 21. 2.
rozdělení státních dotací v rámci programu Rozvoj materiálně technické 
základny mimoškolních aktivit. 

rozpočtu byla pro tuto oblast pro rok 2017 vyčleněna částka 25
nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2016 ve výši 1

ohledem na závazky pokračujících projektů byly rozdělovány prostředky pro rok 2017 ve výši 

roce 2017  34 nestátních neziskových organizací, kt
investičních akcí (záměrů). MŠMT v roce 2017 podpoří 17 investičních akcí dle přiděleného počtu 

bodů (celkově bylo možno získat až 80 bodů, přičemž max. počet bodů jedné žádosti je 40 a každá 
hodnotiteli). Blíže viz tabulka. 

http://www.msmt.cz/file/39992/ - rozdělení investičních dotací 

Výsledky dotačního programu na podporu informačních center pro mládež 

MŠMT schválilo rozdělení státních dotací v Programu 
Informačních center pro mládež v roce 2017. 
Podpořeno bude celkem 21 projektů v celkové výši 5 742 
http://www.msmt.cz/file/39938/ - výsledky dotace ICM 2

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

 pro rok 2017 - 

Programech č. 3 a 4 vyhlášených 
dětmi a mládeží pro nestátní 

Pro tyto dva programy MŠMT vyčlenilo částku 22.290.000 Kč. Podpořeno bude 
celkem 89 projektů nestátních neziskových organizací (NNO), z toho 17 

Programu pro NNO bez 

a-mladezi-pro 

133 710 – rozvoj 
mimoškolních aktivit dětí a mládeže 

dotaci-v-ramci-

ovýchovy schválilo dne 21. 2. 2017 
rámci programu Rozvoj materiálně technické 

rozpočtu byla pro tuto oblast pro rok 2017 vyčleněna částka 25 194 000 Kč. 
nespotřebovaných výdajů roku 2016 ve výši 1 643 702,73 Kč. 

ohledem na závazky pokračujících projektů byly rozdělovány prostředky pro rok 2017 ve výši 

iskových organizací, které předložily 
roce 2017 podpoří 17 investičních akcí dle přiděleného počtu 

bodů (celkově bylo možno získat až 80 bodů, přičemž max. počet bodů jedné žádosti je 40 a každá 

informačních center pro mládež 

Programu na podporu 

742 152 Kč. 
2017 
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Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby
Termín letošního ročníku: 20. – 28. května 2017
Registrace je možná na: 
http://www.amaterskatvorba.cz/
 

Změny názvu spolků 
30. 12. 2016 - zákon č. 460/2016 Sb
 
Výjimka se týká pouze historických spolků
vyjadřuje spolkovou povahu nebo připojit zkratku z.

https://twitter.com/HonzaBurda/status/836533196854554624

 

První novelizace nového občanského zákoníku v
http://www.adam.cz/clanek-2017030
bodech.html 

RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.
Informační centrum pro mládež České Budějovice 

Husova třída 622/45, České Budějovice 
tel: 775 644 101, e-mail: kancelar@radambuk.cz 

 

KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ Č. 3 
 
 

20 

uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby 
28. května 2017 

http://www.amaterskatvorba.cz/ 

zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ckých spolků - vzniklých do 31. 12. 2013. Ostatní musí mít 
vyjadřuje spolkovou povahu nebo připojit zkratku z. s. 

https://twitter.com/HonzaBurda/status/836533196854554624 

První novelizace nového občanského zákoníku v 8 bodech 
2017030006-prvni-novelizace-noveho-obcanskeho-

V účinnost vstoupí první novela „nového” občanského 
zákoníku. Přinese drobné změny do
se vás některá z nich? Osm novelizovaných bodů najdete 
v článku: 

http://www.podnikatel.cz/clanky/prvni
noveho-obcanskeho-zakoniku-v-8-bodech/

 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Ostatní musí mít název, který 

-zakoniku-v-8-

V účinnost vstoupí první novela „nového” občanského 
zákoníku. Přinese drobné změny do řady oblastí. Netýká 

vaných bodů najdete 

http://www.podnikatel.cz/clanky/prvni-novelizace-
bodech/ 
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Tvoření pro děti - Ovečka 
Na ovečku potřebujeme tři papírové kapesníčky a černý papír.
do obloučku. Pak je svážeme všechny uprostřed podle obrázku. Oddělíme jednotlivé vrstvy 
kapesníků, tím se nám vytvoří koule. Z černého papíru vystřihneme hl

 

Hra - Na hamounka 

Jedli jste někdy čokoládu? Příborem? V zimním oblečení? A měli jste na to jen pár sekund stresu? 
Pojďte to zkusit! Cílem hry je sníst víc čokolády než všichni ostatní a získat čestný titul hamounka
Není to sice zrovna morální, ale je to hra pro zasmání 

Hráči si sednou do kruhu, doprostřed se položí rozbalená tabulka čokolády. Začínající hráč hodí 
kostkou, pokračuje hráč po jeho pravici, dokud někdo 
šťastlivec se co nejrychleji musí obléknout do rukavic, kulichu a šály, c
do čokolády - samozřejmě ji krájí po jednou dílku. Ostatní hráči mezitím dál hází kostkou. Padne
někomu šestka, hráč, který právě jí (nebo se teprve obléká) musí okamžitě přestat a odevzdat 
nástroje a oblečení tomu, co hodil šestku. A takhle to trvá až do vyčerpání čokolády.
TIP: Pro zvýšení obtížnosti použijte rukavice bez prstů (jen s palcem), co nejtlustší a nej
větší velikost. 

Zdroj: https://www.hranostaj.cz/hra3713
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Klapíkova inspirace 

Ovečka z ubrousků 
ovečku potřebujeme tři papírové kapesníčky a černý papír. Kapesníčkům ustřihneme rohy 

obloučku. Pak je svážeme všechny uprostřed podle obrázku. Oddělíme jednotlivé vrstvy 
kapesníků, tím se nám vytvoří koule. Z černého papíru vystřihneme hlavu a nohy a přilepíme k tělu. 

 

Jedli jste někdy čokoládu? Příborem? V zimním oblečení? A měli jste na to jen pár sekund stresu? 
Cílem hry je sníst víc čokolády než všichni ostatní a získat čestný titul hamounka

Není to sice zrovna morální, ale je to hra pro zasmání a pro milovníky čokolády velmi emocionální 

Hráči si sednou do kruhu, doprostřed se položí rozbalená tabulka čokolády. Začínající hráč hodí 
kostkou, pokračuje hráč po jeho pravici, dokud někdo nehodí šestku. Když se tak stane, onen 
šťastlivec se co nejrychleji musí obléknout do rukavic, kulichu a šály, chopit se příboru a pustit se 

samozřejmě ji krájí po jednou dílku. Ostatní hráči mezitím dál hází kostkou. Padne
hráč, který právě jí (nebo se teprve obléká) musí okamžitě přestat a odevzdat 

nástroje a oblečení tomu, co hodil šestku. A takhle to trvá až do vyčerpání čokolády.
TIP: Pro zvýšení obtížnosti použijte rukavice bez prstů (jen s palcem), co nejtlustší a nej

https://www.hranostaj.cz/hra3713 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

Kapesníčkům ustřihneme rohy 
obloučku. Pak je svážeme všechny uprostřed podle obrázku. Oddělíme jednotlivé vrstvy 

avu a nohy a přilepíme k tělu.  

 

Jedli jste někdy čokoládu? Příborem? V zimním oblečení? A měli jste na to jen pár sekund stresu? 
Cílem hry je sníst víc čokolády než všichni ostatní a získat čestný titul hamounka. 

a pro milovníky čokolády velmi emocionální :-). 

Hráči si sednou do kruhu, doprostřed se položí rozbalená tabulka čokolády. Začínající hráč hodí 
nehodí šestku. Když se tak stane, onen 

hopit se příboru a pustit se 
samozřejmě ji krájí po jednou dílku. Ostatní hráči mezitím dál hází kostkou. Padne-li 

hráč, který právě jí (nebo se teprve obléká) musí okamžitě přestat a odevzdat 
nástroje a oblečení tomu, co hodil šestku. A takhle to trvá až do vyčerpání čokolády.  
TIP: Pro zvýšení obtížnosti použijte rukavice bez prstů (jen s palcem), co nejtlustší a nejlépe i o něco 
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Pexeso.net - tvoříme, hrajeme, sdílíme

http://www.pexeso.net/pexeso-
 
Vítejte v galerii pexes, které vytvořili návštěvníci webu. Ta
nebo online zahrát.  

   

 

Děkujeme za podporu a spolupráci
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tvoříme, hrajeme, sdílíme 

-info 

é vytvořili návštěvníci webu. Tato pexesa si můžete

  

  

 

 

Děkujeme za podporu a spolupráci
 
 

 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

to pexesa si můžete zdarma stáhnout 
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