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Duben 2017 

Milí přátelé,  

právě se k Vám dostalo 4. 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. Přejeme Vám 

všem krásné jarní dny a příjemně prožité Velikonoční svátky. 

 

Informace z RADAMBUK a ICM Č.B. 
 

 
 
Pozvánka BAMBIFEST České Budějovice 19.-20.5.2017 youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=HP46iuOWKT4 

 

Hledáme organizátory do štábu BAMBFESTU 
BAMBIFEST hledá dobrovolníky do týmu organizátorů.  Pokud byste měli zájem se  podílet na akci, 

jsme velmi potěšeni, kontaktujte nás  http://budejovice.bambifest.cz/kontakty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kancelar@radambuk.cz
https://www.youtube.com/watch?v=HP46iuOWKT4
http://budejovice.bambifest.cz/kontakty
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Brýle pro Afriku sběrné místo BAMBIFEST 
Pokud máte doma nepoužívané dioptrické brýle, můžete je odevzdat 
v kanceláři RADAMBUK nebo v Infobodu na akci BAMBIFEST 19.-
20.5.2017 v areálu u Sportovní haly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Návrhy na udělování Březových lístků BAMBIFEST 2017 
Vážení přátelé, 
popřemýšlejte, zda nemáte nějakého vhodného kandidáta, jenž by si zasloužil, aby byl odměněn za 
práci s dětmi a mládeží, za aktivitu a ochotu věnovat čas druhým... 
Podnět k udělení můžete podat kdokoli, návrh na udělení pak zpracují  nositelé BL z Rady dětí a 
mládeže Jihočeského kraje ve spolupráci s navrhovateli (udělovací dekret,  objednání odznaku, 
podpisy navrhovatelů na udělovací dektrety...). Březové lístky budou předány slavnostně na akci 
 BAMBIFEST 2017. 
Své návrhy posílejte na e- mail kancelar@radambuk.cz do 10.4.2017. 
http://www.radambuk.cz/navrhy-na-udelovani-brezovych-listku-na-bambiriade-2014/ 

 

Web www.jihocesketabory.cz – nabídky táborových základen, tábořišť 
a 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 
děti a mládež a majitelům táborových 

základen a tábořišť nabídnout tyto objekty k pronájmům.  
 
Organizátoři táborů, majitelé nebo provozovatelé táborových základen či 
tábořišť mohou registrovat své nabídky zdarma na dobu neomezenou, sami 
si mohou své údaje po zaregistrování se a přihlášení 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. 
 

http://www.radambuk.cz/navrhy-na-udelovani-brezovych-listku-na-bambiriade-2014/
http://www.jihocesketabory.cz/
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Máte zájem se prezentovat na BAMBIFESTu, co proto máte udělat? 
Pokud máte zájem o prezentaci Vaší činnosti ve stánku, vyplňte přihlášku 

http://budejovice.bambifest.cz/registrace . Uzávěrka přihlášek je 31. 3. 2017, přihlášky zašlete na e-

mail 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.  

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 - 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 pódium (délka 8 m, 

hloubka 6 m, výška 80 cm), zastřešený divácký prostor před pódiem 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 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 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 

a bude Vám zaslána pozvánka. Po schůzce vždy všem účastníkům akce rozešleme zápis na e-mail.  

 

 

 

http://budejovice.bambifest.cz/registrace
mailto:kancelar@radambuk.cz
http://budejovice.bambifest.cz/registrace
mailto:kancelar@radambuk.cz
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25.-26.3.2017 – Setkání krajských rad z České a Slovenské republiky 
1. setkání Krajských rad dětí a mládeže z České republiky 
a Asociace krajský rad mládeže se konalo 25.-26.3.2017 
v Trenčíně na Slovensku. Krajské rady představily svou 
činnost, jednaly o spolupráci a společných akcích. Za 
RADAMBUK se zúčastnil předseda Ing. Peter Padúch.  

 

 

 

29.3.2017 – Jednání Předsednictva RADAMBUK 
Ve středu 29.3.2017 přijalo předsednictvo RADAMBUK 4 
nové členské spolky: Jazykové centrum Let's flow, 
Semenec, o.p.s., RODIČE V AKCI o.p.s. a Rodinné 
centrum Beruška Strakonice, z.s. Na programu jednání 
byla příprava akce BAMBIFEST 2017, Výroční zpráva 
RADAMBUK za rok 2016 a účetní uzávěrka RADAMBUK 
za rok 2016. 

 
 

 

Spuštěn nový web projektu Mládež kraji- kraj Jihočeský  
Na webu budeme zveřejňovat veškeré 
informace k projektu 
http://jihocesky.mladezkraji.cz/ 

 
 

 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva a účetní uzávěrka RADAMBUK za rok 2016 
http://www.radambuk.cz/vyrocni-zpravy/ 

 

http://jihocesky.mladezkraji.cz/
http://www.radambuk.cz/vyrocni-zpravy/
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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 
 
17. - 19. 3. 2017 - kurz Hlavní vedoucí dětského tábora 
O víkendu 17.-19.3.2017 získalo po úspěšném absolvování kurzu 7 Hlavních vedoucích 
táborů akreditované osvědčení MŠMT s neomezenou platností. Cílem vzdělávacího kurzu 
bylo předání účastníkům základních vědomostí a dovedností potřebných pro vykonávání 
funkce Hlavní vedoucí na dětských táborech a připravit je na kvalitní práci s dětmi a 
mládeží. Celkový obsah kurzu byl stanoven na 24 hodin, kurz byl akreditován MŠMT. 
Vedoucí od pátku do neděle vyslechli např. přednášky Řízení a koordinace akce, Diagnostika 
výchovných problémů, Motivování dobrovolníků a pracovníků, Vedení dokumentace a zjišťování 
potřebných povolení a souhlasů, z pedagogiky a psychologie, zdravovědy, krizového a risk 
 managementu.....Kurz zakončili písemným testem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

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/  

 

 

 

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/
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Instruktor vodní turistiky 
Místo konání: Vltava 
Termíny: 18. – 21. 5. 2017 a 15. - 18. 6. 2017 (tyto 2 termíny jsou na výběr). 
Cena kurzu:  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 
dovedností 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 turistiky (platnost licence je časově neomezená). 

Získané osvědčení lze využít pro komerční, školská a zájmová zařízení. Vzdělávací středisko Mgr. 
Lukáš Binter - BP SPORT je držitelem akreditace MŠMT. S licencí Instruktor vodní turistiky lze 
vyučovat po dovršení 18 let a využití ve věku 15 – 17 let podléhá zvláštním pravidlům.  
Výuka vodní turistiky je speciálním oborem v tomto sportu, kde samostatná výkonnost jezdce není 
na prvním místě. Budoucí instruktor musí znát techniku vodního sportu, metodu výuky a didaktiku (to 
vše se naučí na kurzu). Kurz si klade za cíl naučit účastníky vyučovat kanoistiku, kajak, rafting. 
Z 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. 
 
Obsah kurzu 
Výstroj a výzbroj (typy lodí a pádel, údržba), historie a vývoj, disciplíny, bezpečnost, jihočeské řeky 
a orientace v kilometráži vodních toků. Praktická část- praktická výuka vodáckých disciplín probíhá 
na klidné vodě, na jezech a dalších vodních terénech. Pro náročné také na vodním kanále. 
 
Přihlášky na webu:  
1. termín 18. - 21. 5. 2017 http://www.radambuk.cz/akce/18-21-5-2017-instruktor-vodni-turistiky/  
2. termín 15. - 18. 6. 2017 http://www.radambuk.cz/akce/15-18-6-2017-instruktor-vodni-turistiky/ 

 
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 

http://www.radambuk.cz/akce/18-21-5-2017-instruktor-vodni-turistiky/
http://www.radambuk.cz/akce/15-18-6-2017-instruktor-vodni-turistiky/
http://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-aerobiku/
http://www.kurz-instruktor.cz/kurz-indoor-cyklistiky-instruktor-0/
http://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-plavani/
http://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-fitness-centra/
http://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-pilates/
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Kurz pro instruktory powerjógy 
Kurz pro instruktory lezení na umělých stěnách 
Kurz pro instruktory cykloturistiky 
Kurz pro instruktory in-line bruslení 

 
Zájemci o některý z kurzů kontaktujte nás na e-
mailu kancelar@radambuk.cz, domluvíme Vám 
slevu na účastnickém poplatku pro členy 
RADAMBUK, které nám v rámci spolupráce BP Sport 
poskytuje, na kurz Vás přihlásíme. 

 
 
 

Informační centrum pro mládež České Budějovice 

20. 3. 2017 – Quilling v ICM 
V pondělí 20. 3. 2017 jsme v ICM České Budějovice přivítali jaro tvořivým odpolednem. 
Účastníci se seznámili s výtvarnou technikou - quillingem. Z papírových spirálek vznikly 
obrazce ve tvaru květin, výtvory byly inspirovány nadcházejícím jarem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-powerjogy/
http://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-lezeni-na-umele-stene/
http://www.kurz-instruktor.cz/kurz-instruktora-cykloturistiky-a-cyklistiky/
http://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-inline-brusleni/
mailto:kancelar@radambuk.cz
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Informační centrum pro mládež České Budějovice Vás zve na následující akce: 

3.4.2017 – Kyberšikana a virtuální svět  

10.4.2017 - ICM Č.B. Velikonoční tvoření 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národní konference o mládeži 2017 

http://www.adam.cz/clanek-2017030033-narodni-konference-o-mladezi-2017.html 
Konference se za ICM Č.B. zúčastnila Dana Vitásková, Dis. 
 

Vize ČR 2050 
Umíte si představit, jak by to mohlo v ČR vypadat v roce 2050? Podělte se o svoji vizi a vyhrajte až 
40.000 korun. Termín odevzdání je do 16. dubna 2017. 
Jednotlivé kategorie jsou pojaté široce. Není třeba pokrýt všechny aspekty dané oblasti, úplně postačí 
vybrat si jedno konkrétní téma, kterému se budete věnovat: 
1) Česko a svět 
2) Ekonomika a technologie 
3) Zemědělství a ekologie 
4) Sociální politika 
5) Regionální rozvoj 
Další informace jsou zde: http://vizecr2050.cz/ 
 

http://www.adam.cz/clanek-2017030033-narodni-konference-o-mladezi-2017.html
http://vizecr2050.cz/
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INEX - Sdružení dobrovolných aktivit - otevírá dobrovolnickou sezónu pro rok 

2017 

Zájemci o mezinárodní dobrovolnictví si mohou vybrat z 2000 veřejně prospěšných projektů po celém 
světě. Zapojte se do příprav festivalu ve francouzské vesnici nebo do oprav středověkého hradu v 
Německu... Výběr je pestrý. 
Chcete zažít něco netradičního a přitom neopouštět naši zemi? Zapojit se do workcampů můžete i v 
Česku jako účastník nebo vedoucí. Můžete obnovovat staré hrady, kosit chráněné louky Bílých 
Karpat, připravovat program pro děti i seniory, organizovat místní kulturní akce i festivaly... 
Připravených je i 34 českých workcampů. 
Více na: https://www.inexsda.cz/ 
 

Nejaktivnější středoškolák 2017  
„Na střední můžeš objevit svůj talent. Nebo ho taky pohřbít na zbytek života,“ uvádějí organizátoři 
projektu Nejaktivnější středoškolák 2017. 
Projekt Pro středoškoláky pořádá již třetí ročník soutěže, ve kterém oceňuje studenty, kteří se ve 
svém volném čase věnují mimoškolním aktivitám. Porota vybere dvacet nejaktivnějších 
středoškoláků, jejichž profily zveřejní s úmyslem představit jejich příběhy a inspirovat ostatní 
studenty. 
„Věříme, že pokud žák získává zkušenosti i mimo školu, lépe se rozhoduje o svém budoucím povolání, 
efektivněji a smysluplněji se učí, a tříbí tím i svou osobnost,“ míní organizátoři akce. „Chceme 
rodičům, učitelům a politikům ukázat, že vzdělávání mimo školu dává smysl a zaslouží si pozornost. 
Zároveň chceme rozhýbat i doposud méně aktivní středoškoláky tím, že jim ukážeme inspirativní 
příběhy svých vrstevníků.“ 
Více najdete zde: http://www.epochtimes.cz/2017022423546/Soutez-Nejaktivnejsi-stredoskolak-
2017-pomaha-rozvijet-talenty-studentu.html 
 

Fotosoutěž akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017 vyhlášena 
Zapojit se do ní mohou všichni účastníci úklidových akcí bez omezení. Letos jsou vyhlášeny následující 
soutěžní kategorie: Kuriozita (co zajímavého jste našli při úklidu), Umělecká (aneb Fantazii se meze 
nekladou), Děti/mládež (na fotografii, nejedná se o věk autora, ten nemáme jak zkontrolovat), 
Speciální kategorie – Video (krátké video do 3 minut o Vaší akci). Fota zasílejte do 30. dubna 2017. 
Další podrobnosti k soutěži najdete zde: http://www.uklidmecesko.cz/fotosoutez/ 
 

E15.cz  
Studenti jsou možná pasivnější, je ale zbabělost házet to na českou povahu – článek cituje Národní 
pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží, kterou koordinuje ČRDM. 
http://student.e15.cz/agora/komentar-studenti-jsou-mozna-pasivnejsi-je-ale-zbabelost-hazet-to-na-
ceskou-povahu-1330485 
 

https://www.inexsda.cz/
http://www.epochtimes.cz/2017022423546/Soutez-Nejaktivnejsi-stredoskolak-2017-pomaha-rozvijet-talenty-studentu.html
http://www.epochtimes.cz/2017022423546/Soutez-Nejaktivnejsi-stredoskolak-2017-pomaha-rozvijet-talenty-studentu.html
http://www.uklidmecesko.cz/fotosoutez/
http://student.e15.cz/agora/komentar-studenti-jsou-mozna-pasivnejsi-je-ale-zbabelost-hazet-to-na-ceskou-povahu-1330485
http://student.e15.cz/agora/komentar-studenti-jsou-mozna-pasivnejsi-je-ale-zbabelost-hazet-to-na-ceskou-povahu-1330485
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Informace z ČRDM 

Setkání zástupců ČRDM s ministrem financí 
6. března 2017 v brzkou ranní hodinu přijal ministr financí 
Andrej Babiš zástupce České rady dětí a mládeže. Průběh 
této důležité schůzky popsal pro Adam.cz předseda tomíků 
Tomáš Novotný, jeden z účastníků za ČRDM. 
Čtěte zde: http://www.adam.cz/clanek-2017030013-
setkani-zastupcu-crdm-s-ministrem-financi.html 
 
 

 

Veřejná (ne)prospěšnost – ČRDM 
http://www.adam.cz/clanek-2017030077-verejna-ne-prospesnost.html 
ČRDM: Nová úprava veřejné prospěšnosti zastarala a není už ani prospěšná 

Jako neodůvodněnou byrokratickou zátěž vnímá Česká 
rada dětí a mládeže (ČRDM) chystanou podobu zákona 
o statusu veřejné prospěšnosti. Z tohoto důvodu píše 
ČRDM společně s dalšími významnými neziskovými 
organizacemi dopis premiérovi a vicepremiérům. 
Malá domů? 
Jediným, kdo by nyní mohl novelu vytěžit, jsou 
parlamentní strany. Nová úprava jim totiž umožňuje 
podle zákona o sdružování v politických stranách a v 
politických hnutích čerpat peníze v podobě příspěvku 
na podporu činnosti politického institutu. Jednoduše 

řečeno: kvůli tomu, aby se tyto strany dostaly k milionům pro své politické instituty, kabinet chystá 
zbytečnou a demotivující administrativní zátěž pro všechny veřejně prospěšné subjekty. 
Kladivo na NNO, problém pro soudy  
Pokud zákon projde, pak se ze statusu veřejné prospěšnosti stane nový standard, který začnou 
postupně vyžadovat kraje i ministerstva, proto, aby dokázaly, že podporují jen ty skutečně veřejně 
prospěšné subjekty. Status ovšem o skutečné prospěšnosti nevypovídá nic. Je to jen požadavek 
na zvýšenou administrativu a vnitřní procesy v organizaci. Tedy příživníky na neziskové právní formě 
neodradí, ale naopak malé spolky, postavené na práci dobrovolníků, zcela demotivuje. Vláda zde 
neposlouchá ani své poradní orgány Legislativní radu vlády i Radu vlády pro NNO a předkládá zákon 
i přes jejich záporný názor. Soudy, které dnes veřejný rejstřík obhospodařují, potřebují personální 
i metodickou podporu, ne další zátěž. Již dnes zápasí celorepublikové organizace s problémy 
v rozdílném přístupu při zápisu sídla i statutárních orgánů v různých krajích. 
Otevřený dopis premiérovi„Návrh zákona reaguje na situaci z doby absence veřejných rejstříků, která 
už je za námi,“ píše předseda ČRDM Aleš Sedláček v dopise adresovaném premiérovi Bohuslavu 
Sobotkovi a vicepremiérům Andreji Babišovi a Pavlu Bělobrádkovi. Neziskové organizace jsou nyní 
díky veřejnému rejstříku a všem zveřejňovaným údajům v dikci účetních a daňových zákonů, stejně 
jako občanského zákoníku, pod dohledem veřejnosti i státu. 
ČRDM apeluje! 

http://www.adam.cz/clanek-2017030013-setkani-zastupcu-crdm-s-ministrem-financi.html
http://www.adam.cz/clanek-2017030013-setkani-zastupcu-crdm-s-ministrem-financi.html
http://www.adam.cz/clanek-2017030077-verejna-ne-prospesnost.html
http://www.adam.cz/download.php?soubor=426
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„Prosíme, nedopusťme, aby sněmovna ve formě daného návrhu zákona 
o veřejné prospěšnosti schválila nepotřebnou, nedomyšlenou a ve svém 
důsledku možná i škodlivou právní normu,“ apelují na adresáty dopisu 
v jeho závěru autoři. 
Ve čtvrtek 23. března 2017 se má zmíněnou legislativní normou zabývat 
sněmovní Ústavně právní výbor. ČRDM, reprezentující v souhrnu přes 
200 tisíc mladých lidí, ale i další významné neziskové organizace, které se 
k dopisu připojily, jsou proti tomu, aby nová úprava nakonec začala platit, a věří, že předkladatel 
normu stáhne z legislativního procesu. 
„Pokud novela projde, tak dobře už bylo. Stojíme o prostředí, ve kterém by bylo lépe všem veřejně 
prospěšným subjektům, nejen politickým institutům,“ shrnul Aleš Sedláček. 
 

Pozvání k účasti na výzkumu individuálního dárcovství v nestátních 
neziskových organizacích 
Vážené členské organizace České rady dětí a mládeže, 
dovolujeme si vás přizvat k účasti na výzkumu, který se zabývá individuálním dárcovstvím v prostředí 
nestátních neziskových organizací v České republice. Cílem výzkumu je zjistit, jaký význam a strukturu 
má individuální dárcovství v životě českých nestátních neziskových organizací. 
Šetření organizuje Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, ve spolupráci s doc. 
PhDr. Pavolem Fričem, Ph.D. z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Česká rada dětí a 
mládeže je v Radě vlády NNO zastoupena mou osobou. 
Realizace výzkumu individuálního dárcovství vyplývá ze Státní politiky vůči nestátním neziskovým 
organizacím na léta 2015-2020, kterou vláda schválila svým usnesením ze dne 29. července 2015 č. 
608. Ta ukládá Radě vlády pro nestátní neziskové organizace připravit a vládě předložit analýzu 
možnosti odpočtu části daru z daně z příjmů fyzických osob, které se smluvně zaváží podporovat 
konkrétní nestátní neziskovou organizaci po dobu nejméně pěti let. Získaná data budou sloužit jako 
podklad pro přípravu této analýzy a souvisejícího návrhu. Budeme proto velice rádi, pokud se do 
dotazníkového šetření zapojíte. 
Žádost je adresována vám, členským organizacím ČRDM, o.p.s., ústavům, spolkům, ale i vašim 
pobočným spolkům. Jde o to, zachytit stavy a potřeby co možná nejvíce účetních jednotek. 
Dotazníkové šetření je realizováno formou online formuláře a bude probíhat do pondělí 10. dubna 
2017. Vyplnění dotazníku vám zabere přibližně 10 minut. Pokud nemáte možnost hodnoty zjistit 
přesně, pokuste se odhadnout. 
Rád bych upozornil na otázku k počtu vašich klientů. Tuto kategorii obvykle v našich organizacích 
nepoužíváme a nesledujeme. Týká se hlavně poskytovatelů sociálních či jiných služeb. Přesto, pokud 
identifikujete nějakou specifickou činnost, kterou vykonáváte pro nečleny vně organizace, můžete 
vyplnit. 
Vstup do šetření naleznete zde https://goo.gl/forms/ACDsmkFaW3X1EAQv1 
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na Mgr. Alexandru McGehee ze sekretariátu Rady 
vlády pro nestátní neziskové organizace, email: mcgehee.alexandra@vlada.cz, tel: + 420 296 153 264. 
Děkujeme Vám za Váš čas a ochotu spolupracovat. 
S pozdravem 
Ing. Aleš Sedáček, 
předseda ČRDM 

http://www.adam.cz/img/201703211332_Poslanecka-snemovna-cedule-1.jpg
http://www.adam.cz/img/201703211332_Poslanecka-snemovna-cedule-1.jpg
http://www.adam.cz/img/201703211332_Poslanecka-snemovna-cedule-1.jpg
http://www.adam.cz/img/201703211332_Poslanecka-snemovna-cedule-1.jpg
http://www.adam.cz/img/201703211332_Poslanecka-snemovna-cedule-1.jpg
https://goo.gl/forms/ACDsmkFaW3X1EAQv1
mailto:mcgehee.alexandra@vlada.cz
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Zahraniční účastník na táboře 
Množí se nám dotazy, jak postupovat, když se na tábor přihlásí zahraniční účastník.  
Pro zahraničního účastníka platí stejná pravidla jako pro účastníka z ČR. Vzhledem k tomu, že zákon o 
veřejném zdraví stanovuje jako podmínku účasti na zotavovací akci posudek zdravotní způsobilosti, je 
nutné tento posudek doložit i u účastníka ze zahraničí. Aby byl tento posudek akceptovatelný, 
například při kontrole hygienické stanice, je zapotřební aby byl úředně přeložen do českého 
jazyka. Vzor lze stáhnout zde 
Přeložený formulář posudku v úředním jazyce země pobytu dítěte (v této fázi není nutný úředně 
ověřený překlad) donese rodič k praktickému lékaři dítěte. Ten, pokud bude ochotný, vyplní položky. 
Pak rodič zajistí úřední překlad do ČJ. 
 V čem by mohl být problém? Ve dvojím možném výkladu zákona, z jehož formulace není zřejmé, zda 
nutností podrobit se "stanovenému očkování (..)" se rozumí 
(a) povinnost očkování stanovená relevantním (např. portugalským) právním řádem pro konkrétní 
dítě (např. obyvatele Portugalska), či zda 
(b) se (nerealisticky) podmínka pro přijetí na zotavovací akci má vztahovat i na ty, na něž se očkovací 
povinnost podle českého předpisu obecně nevztahuje. 
Ačkoliv výklad (a) by působil v podobných situacích absurdně a diskriminačně, nelze s jistotou 
vyloučit, že by se ho příslušné hygienické orgány držely. 
Konkrétně jsme reagovali na dotaz z Portugalska a Německa. V obou těchto zemích je podobné 
schválené očkovací schéma. Porovnat v rámci EU je možné zde rozdíl je ale v povinnosti očkovat. 
Většina očkování v Německu a Portugalsku je pouze doporučená. Stav z roku 2010 je možné 
prohlédnout zde. 
Mgr. Petr Pavlok 
http://poradna.crdm.cz/tabory-letni-tabory-cizinec-na-tabore/pravidla-ucasti-na-tabore-pro-
zahranicni-ucastniky-321 
 
Na zahraničního účastníka - dítě i na vedoucího se vztahuje pojištění ČRDM sjednané s Kooperativa 
pojšťovnou úrazové a pro vedoucí odpovědnost na škodu (musí být člen spolku nebo být připojištěn 
za 55 Kč za rok jako dobrovolník) . Ale pozor je třeba rozlišovat úrazové a cestovní pojištění.  
Pokud by někdo od nás cestoval do ciziny, tak se na něho naše úrazové pojištění vztahuje, pokud je to 
na akci pojištěné organizace, ale nenahrazuje či nezahrnuje to cestovní pojištění. To si musí sjednat 
zvlášť. A stejně je to pro cizince, který cestuje k nám. Bude pojištěn naším úrazovým pojištěním, 
protože bude účastníkem na akci pojištěné organizace, ale nenahradí mu to cestovní pojištění. Měl 
by si tedy ve své zemi před vycestováním sjednat i cestovní pojištění. 
 

Rozdíl mezi úrazovým a cestovním pojištěním 
Některé spolky si mylně vykládají obsah pojistné smlouvy na úrazové pojištění, když se domnívají, že 
si účastníci táborů konaných v zahraničí nemusí již sjednávat cestovní pojištění. 
 Úrazové pojištění slouží ke zmírnění následků úrazu. Pokud se tedy stane nějaký úraz (v České 
republice či v zahraničí), postižený dostane sjednanou částku či – v případě trvalé invalidity – její 
odpovídající část. Člen sdružení ČRDM je automaticky úrazově pojištěn v rámci skupinové úrazové 

http://www.adam.cz/clanek-2014010047-novela-vyhlasky-o-hygienickych-pozadavcich-na-zotavovaci-akce-pro-deti.html
http://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Pages/Scheduler.aspx
http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg
http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg
http://poradna.crdm.cz/tabory-letni-tabory-cizinec-na-tabore/pravidla-ucasti-na-tabore-pro-zahranicni-ucastniky-321
http://poradna.crdm.cz/tabory-letni-tabory-cizinec-na-tabore/pravidla-ucasti-na-tabore-pro-zahranicni-ucastniky-321
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pojistky.POZOR: Pojistná ochrana se však nevztahuje na konkrétní náklady spojené s okamžitým 
ošetřením úrazu či nemoci v zahraničí, sjednání cestovního pojištění nelze tedy opomenout! 
Cestovní pojištění, resp. pojištění léčebných výloh v zahraničí, slouží k úhradě nákladů, které 
vzniknou v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, jako např. lékařské ošetření, léky, převoz do 
nemocnice, pobyt v nemocnici, apod. 
Zdroj: ČRDM 
 

46. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže 
Akce se bude konat ve čtvrtek 6. 4. 2017. Valné shromáždění je tentokrát volební. 
Předseda a představenstvo ČRDM bude organizaci řídit příští 3 roky. K dnešnímu dni byl na předsedu 
navržen pouze jediný kandidát, a to dosavadní předseda Aleš Sedláček. Aktuální přehled nominací 
naleznete na adrese www.crdm.cz/volby2017.  
 

ČRDM vydala tiskovou zprávu k volným jízdenkám INTERRAIL pro všechny 
osmnáctileté Evropany 
Návrh předložený v Evropském parlamentu na podzim loňského roku dostane po projednání v 
Evropské komisi podobu pilotního projektu v menším měřítku, a to již na jaře 2017. Pilotní projekt s 
názvem “Naučte se pohybovat – pohyb je učit se” je připojen k "e-twinningové" iniciativě, která je již 
financována v rámci programu Erasmus +. 
Rozpočet ve výši 2,5 milionů euro umožní cestovat po Evropě pěti až sedm tisícům mladých lidí ve 
věku 16–19 let s příjemnou dotací 350–530 euro. Pro její získání budou muset předložit svůj 
cestovatelský plán, který bude zahrnovat i návštěvu mládežnické organizace v jiné zemi.  
Hlavní myšlenkou projektu je dát mladým lidem možnost cestovat po Evropě, poznat jiné země a lidi, 
a tím zmenšovat prostor pro jejich případné předsudky. 
Celé znění TZ najdete na stránkách ČRDM: http://crdm.cz/clanky/tiskove-zpravy/dostal-navrh-na-
interrail-jizdenky-zdarma-pro-vsechny-osmnactilete-evropany-realnejsi-podobu/ 

 

Ve čtvrtek 2. 3. se na ministerstvu kultury uskutečnilo pracovní setkání 
ministra kultury Daniela Hermana s platformou Svobodu médiím! a se 
zástupci organizací uvedených v příloze novel zákonů o České televizi a 
Českém rozhlasu 
Jedním ze záměrů novel je návrh, aby se na utváření mediálních rad obou veřejnoprávních médií 
mohla podílet občanská společnost reprezentovaná 22 organizacemi, mezi které patří i Česká rada 
dětí a mládeže. Setkání se proto účastnil i předseda ČRDM Aleš Sedláček. Ten panu ministrovi 
představil Českou radu dětí a mládeže a v diskusi zdůraznil naše přesvědčení, že věrohodný kandidát 
s pozadím znalosti dětské a mládežnické problematiky by byl přínosem. I přesto, že vnímáme v 
současné době zájem o naše témata ze strany ČT i ČRo, jde nám o systémovou změnu, která by 
učinila systém odolný a posílila dlouhodobou stabilitu veřejnoprávních médii. 
 
 
 

http://www.crdm.cz/volby2017
http://crdm.cz/clanky/tiskove-zpravy/dostal-navrh-na-interrail-jizdenky-zdarma-pro-vsechny-osmnactilete-evropany-realnejsi-podobu/
http://crdm.cz/clanky/tiskove-zpravy/dostal-navrh-na-interrail-jizdenky-zdarma-pro-vsechny-osmnactilete-evropany-realnejsi-podobu/
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Mobily, notebooky, sociální sítě… Archa číslo 3/2017 je hodně 
„technologická“ 

Čípak je to smartphone? táže se třetí letošní číslo 
zpravodaje Archa. V oné řečnické otázce imaginárních 
vedoucích, pátrajících po původu hlasitého vyzvánění – 
dost možná při pokusu sdělit malým svěřencům cosi 
důležitého – je vlastně obsaženo ústřední téma nové 
Archy. Počítače, notebooky, tablety, mobily – a vůbec 
„všechny ty internety“ a fejsbůky... V kontextu spolkové 
práce s mládeží, ovšemže. Neboli, jak to výstižně shrnula 
do titulku svého úvodníku Lenka Sivá z organizace 
Erasmus Student Network CR: samozřejmosti 
k nezaplacení. 

„Vytáhnu z kapsy smartphone, otevřu mapu, a svět je zachráněn. Kdy mám jít do školy? Kam patřím? 
Kdo jsou moji spolužáci? To jsou jenom další otázky, které si zahraniční studenti (a studenti 
všeobecně) setkávají poměrně často. Sociální sítě jsou v tomto ohledu skvělým nástrojem 
pro sdělování informací. Vždyť si jenom uvědomte, kolik z nás využívá Facebook, a udržuje tak vztahy 
nejen s kamarády, ale také s kolegy či různými skupinami, na kterých jsme kolikrát při svém pobytu 
v zahraničí skutečně závislí,“ upozorňuje autorka úvodníku. 
Věra Žůrková, jež se dlouhodobě věnuje výzkumu v oblasti používání nových technologií, resp. médií 
dětmi a dospívajícími, ve svém článku pro Archu zase rozbírá, proč dětem nebrat tablety a telefony. 
„Pro většinu rodičů je používání technologií dětmi otázkou míry. Univerzální množství ale neexistuje, 
pro některé dítě to může být hodina denně, pro jiné celá sobota. Vždy je třeba vzít v potaz kontext 
další aktivity dítěte. V případě, že to vypadá, že dítě tráví ´příliš´ času s technologiemi a vede to k jeho 
izolaci, nemusí být na vině samotné technologie a jejich zákaz by k ničemu nevedl,“ píše 
spolupracovnice Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny Věra Žůrková. A dodává: „K omezení 
používání technologií nejlépe přispívá pozitivní motivace. Je třeba se dítěte ptát, co ho baví, a spolu 
s ním hledat způsoby, jak jeho zájmy rozvíjet.“ 
O svoji zkušenost z každodenní praxe se podělil se čtenáři Archy Roman Buchtel – Růža z Klubu 
Pathfinder. V úsporném příspěvku, trefně nadepsaném ***ANALOG***, se zabývá úkazem, pro nějž 
je charakteristický výskyt obličejů nasvícených displeji mobilů. „Jakožto dětská organizace se, stejně 
jako ostatní, potýkáme s fenoménem ´modré tváře´. Ať připravíme sebepoutavější program, najdou 
se děti, které nedokáží svůj mobilní telefon odložit. Pak nastává nerovný boj o to, zda se nám je 
podaří vtáhnout zpět do analogu,“ popisuje jednu z výzev, jež před vedoucí dětských spolků staví 
naše doba s jejími technologickými „zázraky“. 
Nová Archa přináší ještě mnohé další tematické (a pochopitelně i jiné) příspěvky, a tak výše vybrané 
citace berte jen jako jakousi jejich drobnou degustaci. Ostatně, číslo 3/2017 je v elektronické verzi 
připojeno hned pod tímto textem, takže už snad zbývá jenom listovat a číst… 
http://www.adam.cz/clanek-2017030093-mobily-notebooky-socialni-site-archa-cislo-2-2017-je-
hodne-technologicka.html 

 

http://www.adam.cz/clanek-2017030093-mobily-notebooky-socialni-site-archa-cislo-2-2017-je-hodne-technologicka.html
http://www.adam.cz/clanek-2017030093-mobily-notebooky-socialni-site-archa-cislo-2-2017-je-hodne-technologicka.html
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Jaro ožívá - mezinárodní projekt, který chce zvýšit zájem dětí o přírodu a 
ochranu stěhovavých druhů ptáků 

http://www.adam.cz/clanek-2017030054-jaro-oziva-mezinarodni-projekt-ktery-chce-
zvysit-zajem-deti-o-prirodu-a-ochranu-stehovavych-druhu-ptaku.html 
 
Původně evropský projekt, který začal v roce 2006, se velmi rychle rozšířil do střední 
Asie. V roce 2010 se připojily i země z Afriky.  

Hlavním cílem projektu je zasvětit děti do fenoménu ptačí migrace a aktivně je zapojit do činností 
na podporu ochrany ptáků a jiných živočichů. Nabízí možnost účasti na různých akcích 
organizovaných partnery BirdLife International, v České republice zastoupeného Českou společností 
ornitologickou. Více o projektu: 
http://www.springalive.net/cs-cz/springalive/about-spring-alive-9 
http://www.springalive.net/cs-cz/springalive/jak_se_zucastnit 
 

ENTER! Kvalitní bezplatné školení pro pracovníky s mládeží na téma 
diskriminace, vyloučení a násilí 

Rada Evropy nabízí velmi kvalitní, přitom bezplatné dlouhodobé školení 
pro pracovníky s mládeží, tentokrát na téma jak pracovat proti 
diskriminaci, exkluzi a extremismu/násilí. Školitelé, kteří se tématu věnují, 
jsou skutečnými odborníky z praxe organizací mládeže, takže pokud s 

tématem pracujete či chcete začít, školení Vám i Vašim organizacím jen doporučujeme. 
Školení bude obsahovat dva semináře, online učení, rozvoj vlastního místního projektu a mentorství. 
První e-learningový modul začne koncem dubna 2017 a úvodní seminář se uskuteční ve dnech 21.–
29. května 2017 v Evropském centru mládeže v Budapešti. Ubytování a stravování během seminářů 
zajistí pro účastníky Rada Evropy, stejně jako proplacení cestovních nákladů dle jejích pravidel. 
Kurz je určen pro pracovníky s mládeží a sociální pracovníky, kteří přímo pracují s mladými lidmi. Více 
informací (v angličtině) naleznete ve výzvě k účasti. Přihlásit na školení se můžete do 3. dubna 2017 
prostřednictvím online přihlášky. 
 

Žáci rozjeli web pro hlášení šikany. Jen za prvních pět hodin přišlo 66 
registrací 

Jan Sláma a David Špunar, studenti Gymnázia Brno – Vídeňská, založili s 
podporou Linky bezpečí a Pedagogicko-psychologické poradny Brno web a 
mobilní aplikaci „Nenech to být“, aby tak pomohli svým vrstevníkům bránit 
(se) šikaně. Zcela anonymně. Projekt funguje na principu schránek důvěry 
na https://www.nntb.cz/ nebo prostřednictvím mobilních aplikací. 

Projekt podpořila ministryně školství Kateřina Valachová a na jeho propagaci se podílí známý 
youtuber NejFake. 
Více zde: http://www.adam.cz/clanek-2017030090-nejfake-a-msmt-podporilo-projekt-k-odhalovani-
sikany-ve-skolach.html 
 

http://www.adam.cz/clanek-2017030054-jaro-oziva-mezinarodni-projekt-ktery-chce-zvysit-zajem-deti-o-prirodu-a-ochranu-stehovavych-druhu-ptaku.html
http://www.adam.cz/clanek-2017030054-jaro-oziva-mezinarodni-projekt-ktery-chce-zvysit-zajem-deti-o-prirodu-a-ochranu-stehovavych-druhu-ptaku.html
http://www.springalive.net/cs-cz/springalive/about-spring-alive-9
http://www.springalive.net/cs-cz/springalive/jak_se_zucastnit
http://youthapplications.coe.int/content/download/195008/1962436/file/Enter_LTTC_2017-2018_Call_for_participants_EN.pdf
http://youthapplications.coe.int/Application-forms/Application-form-Enter!-Training-for-Youth-Workers-Formulaire-de-candidature-Formation-Enter!-pour-travailleurs-de-jeunesse
https://www.nntb.cz/
http://www.adam.cz/clanek-2017030090-nejfake-a-msmt-podporilo-projekt-k-odhalovani-sikany-ve-skolach.html
http://www.adam.cz/clanek-2017030090-nejfake-a-msmt-podporilo-projekt-k-odhalovani-sikany-ve-skolach.html
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Máte nápad, jak zlepšit své okolí, ale k jeho realizaci vám chybí peníze? 
Získejte až 3000 € v projektu Social Impact Award 
Pravidla pro přihlášení do Social Impact Award: 
Vy a všichni členové týmu jste se narodili mezi lety 1987–2002. 
Na svém nápadu jste začali pracovat nejdříve v lednu 2016 nebo kdykoliv později. 
Projekt nezískal žádnou jinou odbornou či finanční podporu v hodnotě více než 3000 €. 
Pokud se rozhodnete přihlásit svůj projekt, vyplníte přihlášku na stránkách Impact award: 
http://socialimpactaward.cz/prihlaska/ 
 

Povinné datové schránky pro všechny spolky! 
Ano, to je součástí pozměňovacího návrhu k zákonu 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona 
o některých přestupcích. 
 
Mediální ticho je překvapivé, přitom spolků a jejich 
pobočných spolků je ve veřejném rejstříku zhruba sto tisíc. 
Poslanec Ivan Pilný, bývalý ředitel Microsoftu pro Českou 
republiku a autor pozměňovacího návrhu, v jeho zdůvodnění 
uvádí, že „tato dílčí formulační změna“ má zásadní vliv 
na podporu eGovernmentu a elektronizace styku 

soukromých osob s orgány veřejné moci jako základní podmínky pro moderní, efektivní a rychlý 
výkon veřejné moci a její přibližování veřejnosti. Tato změna podle něj uspoří cca 50–100 mil. Kč 
veřejných prostředků ročně vynakládaných na tisk listinných zásilek a doporučené doručování. 
Nutno podotknout, že na fyzické osoby tento návrh žádný vliv nemá. Soukromými osobami se zde 
myslí jen takové subjekty, které se do obchodního rejstříku nezapisovaly. Jedná se hlavně o NNO, kde 
dominantu tvoří právní forma spolek. 
Česká rada dětí a mládeže datovou schránku využívá a je s ní spokojena. Na druhou stranu ovšem 
v Radě víme, že spousta našich členských organizací a jejich pobočných spolků datovou schránku 
nemá – a nemá ani nejmenší potřebu ji mít zřízenou a využívat ji. Jejich kontakt se státem či 
samosprávou je totiž minimální, a tak jej dokáží vyřešit osobní návštěvou. Nepodávají daňové 
přiznání, protože nemají žádné příjmy s vlivem na daň z příjmu. Vedou jednoduché účetnictví, ano, 
a – podle nás zcela zbytečně – umísťují výkaz o majetku a závazcích a přílohu účetní závěrky do sbírky 
listin. To ale Ministerstvo financí plánuje v příští novelizaci zákona o účetnictví u takovýchto 
ekonomicky nevýznamných subjektů zcela zrušit. Podání do sbírky listin lze řešit bez použití datové 
schránky. Zaměstnance tyto malé spolky nemají. Na co také? Všichni pracují na dobrovolnické bázi. 
Není mi tedy jasné, z čeho vlastně pramení čísla o uspořených nákladech, která pan poslanec uvádí. 
Zřejmě se jedná o cenu papíru, poštovného a nějakou režii. Jaký je ovšem skutečný náklad za zprávu 
odeslanou datovou schránkou? Jaké jsou skutečné náklady na straně spolku, který datovou schránku 
vůbec nepotřebuje? Když máte doma počítač, připojení k internetu, aktuální operační sytém, antivir, 
jste počítačově gramotní a techniku využíváte, jistě může být pro vás datová schránka pomocníkem. 
Pokud takovouto výbavu nepoužíváte a nepotřebujete, představuje pro vás pořízení zmíněného 
vybavení a údržba nový náklad. Navíc po zřízení datové schránky se vzdáváte možnosti některé 
kontakty se státní správou realizovat jiným způsobem. Pro některé úspora a pomoc, pro druhé 
zbytečný nemalý náklad. 

http://socialimpactaward.cz/prihlaska/
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Stát za provoz systému datových schránek platí dnes paušální částku. Veřejná zakázka na provoz 
systému byla zrušena. Ze strany provozovatele systému je zřejmý tlak na zvýšení platby ze strany 
státu. To může nastat navrácením se k systému platby za odeslanou zprávu, který fungoval dříve a byl 
pro stát nákladnější, nebo i tím, že bude provozovatel požadovat navýšení paušálu v důsledku 
zapojení více subjektů do systému. Jediný, kdo by pak mohl nakonec na novele profitovat, by byl 
provozovatel systému, resp. dodavatel pro Českou poštu. 
Spolky se tak cítí jako rukojmí a plánují informovat poslance. Garanční Ústavně právní výbor PS PČR 
na své schůzi 23. 3. 2017 dal k návrhu negativní doporučení. Ve třetím čtení bude hlasovat sněmovna 
na schůzi od 4. dubna 2017. 
http://www.adam.cz/clanek-2017030095-povinne-datove-schranky-pro-vsechny-spolky.html 
 

Informace z členských spolků 

 
25. 3. 2017 - 3. ročník Medvědího turnaje ve vybíjené o Putovní pohár 
RADAMBUK 
V sobotu 25.3.2017 se sjeli do Tábora spolky dětí a mládeže, aby se utkaly ve 3. ročníku Medvědího 
turnaje ve vybíjené o Putovní pohár RADAMBUKu. Turnaj pořádal spolek Medvědí šlápoty Tábor ve 
spolupráci s RADAMBUK. Turnaje se zúčastnilo 153 hráčů a 22 organizátorů, poháry vítězů si odnesly 
spolky Pionýr z.s.- Pionýrská skupina Zliv v nejmladší a nejstarší kategorii a Spolek Děti Řepice v 
kategorii starších.  

 

 

 

 

 

http://www.adam.cz/clanek-2017030095-povinne-datove-schranky-pro-vsechny-spolky.html
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Kurz „Hlavní vedoucí tábora“ akreditovaný MŠMT- SaSM - DDM Č.B. 
http://www.radambuk.cz/kurz-hlavni-vedouci-tabora-akreditovany-msmt-sasm-ddm-c-b/ 

SaSM-DDM ČB pořádá akreditovaný kurz k přípravě hlavních vedoucích dětských 
táborů. 
Kurz proběhne během jednoho víkendu v SaSM-DDM ČB (Komunitní centrum, A. 
Barcala 1791/40, České Budějovice). 
Termín: 10.-11.6.2017 

 Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte osvědčení s neomezenou platností. 

 Kurz vedou zkušení lektoři, kteří sami pořádají letní tábory. 

 Nabízíme příjemnou rodinnou atmosféru a možnost přespání na vlastní karimatce a ve 
vlastním spacáku zdarma 

 Cena: 1490 Kč (včetně 2 obědů a drobného občerstvení během kurzu) 

 Více informací získáte na www.sasmcb.cz, na mailu jiri.heller@sasmcb.cz nebo na mobilu 
731625955 (Mgr. Jiří Heller), přihláška v příloze. 

 

8.4.2017 - Bude sport z.s. - SUP START 2017 
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Výtvarný ateliér TVOR, z.s. 
Milí přátelé, 
dovolujeme si Vás pozvat na několik jarních akcí: 1. 4. se uskuteční výtvarná dílna pro děti a dospělé,  
následně 2. 4. vyneseme Moranu a s ní snad i zbytky zimy. Velikonoce v Žábě s tvořivým programem 
a tematickým trhem přivítáme 9. 4. Pokud jste zvědavi na výtvory dospělých účastníků kurzů, můžete 
je zhlédnout na vernisáži výstavy 4. 4. a dále je obdivovat po celou dobu trvání akce. 
Martina Švambergová 
výtvarný ateliér TVOR 
U Jeslí 619 
370 01 České Budějovice 
www.ateliertvor.cz 
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Semenec, o.p.s.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICM Jindřichův Hradec, z.s. – Tvůj hlas může rozhodnout - report 

V únoru, konkrétně 16. 2. v Jindřichově 
Hradci, 20. 2. v Českých Budějovicích a 22. 
2. v Třeboni, proběhla první část projektu 
s názvem „Tvůj hlas může rozhodnout“, 
který se mohl uskutečnit díky Erasmus+ a 
MŠMT. Projekt realizuje ICM Jindřichův 
Hradec z.s. a jeho cílem je takzvané 

zvyšování „politické gramotnosti“ u mladých lidí. V přeneseném slova smyslu, naší hlavní snahou je 
obeznámit žáky a studenty o jejich občanských kompetencích, o důležitosti jejích participace na 
veřejném životě a to nejen prostřednictvím jejich volebního práva.  
Cesta k dosažení našeho cíle v první části projektu vedla přes uskutečnění strukturovaných dialogů s 
odborníky, interaktivní workshopy a částečně byla postavena na dílčí spolupráci s členy projektu 
„Podporujeme demokratické strany. Mezi odborníky, respektive politology, se studenti mohli 
seznámit s vyučujícím společenských věd z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích PhDr. Salimem Muradem, Ph.D., dále s vedoucím Katedry politologie z Fakulty 
mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze Doc. PhDr. Karlem Müllerem, Ph. D, či se 
zástupcem Katedry politologie Masarykovy univerzity v Brně Mgr. Ottem Eiblem, Ph.D. 
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Při zahájení projektu jsme kladli důraz na odstranění bariér komunikace mezi studenty, protože se 
zpravidla do této chvíle neznali. Pomocí seznamovacích her jsme se o sobě dozvěděli více, než jen 
jména účastníků, zároveň jsme si udělali obrázek, o jaká témata veřejného dění se studenti zajímají, 
jaká jsou jim lhostejná a o jejich názorech na náhodně vybraná témata obecně.  
Příkladem může být seznamovací hra s názvem „Schůzka“, kdy si studenti kromě výměny svých jmen 
vyměňovali a srovnávali své názory. Další teambuildingovou aktivitou byla hra „Adventura“, při které 
žáci mimo jiné ve skupinách zjišťovali, jaké oblíbené činnosti či názory je spojují a ve kterých se 
naopak rozcházejí. 
Při závěrečné zpětné vazbě od studentů jsme se dozvěděli, že ocenili zjednodušený způsob, jakým jim 
politologové problematiku přiblížili. Místo klasické přednášky jim odborníci poskytli okamžitý prostor 
k diskuzi, jakmile vycítili příležitost, uváděli příklady „dobré praxe“ v podobě studentských spolků a 
přesvědčovali je, že jejich názor není nikomu lhostejný. Diskutovalo se hlavně o příčinách a důsledcích 
lhostejnosti mladých lidí k politice a o návrzích ke změně postoje veřejnosti k politice obecně. 
Studenti po diskuzích uznali, že demokracie vyžaduje aktivní občany k tomu, aby mohla správně 
fungovat.  
Interaktivní workshopy byli organizovány v malých diskuzních skupinkách, které se točily kolem 
stanovišť, které mělo každé svého moderátora. Většina stanovišť byla kromě diskuze interaktivní, 
studenti zde své postřehy, myšlenky a nápady ztvárňovali do koláží, obrázků a básní.  
Pro shrnutí, zde jsou postřehy jednotlivých moderátorů:  
Stanoviště s názvem „Škála spokojenosti“- moderátor: Iveta Slavíková 
Pointou tohoto stanoviště bylo vyjádřit svojí spokojenost nebo nespokojenost se současnou 
politickou scénou ČR. Kromě grafického zaznamenání, které se u jednotlivých skupinek lišilo úhlem 
pohledu, kterým se na otázku dívali, ze společné diskuze vycházelo, že spokojenost přesahovala nad 
nespokojeností. Avšak, z více stran nám zazněla obava z tzv. usnutí na vavřínech, které mi bylo 
vysvětleno tak, že bychom naší lhostejností mohli nenápadně o náš pohodlný občanský život přijít. 
Zároveň jsme společně se studenty vzpomínali a zmiňovali příklady nepolitických osobností, kteří se 
svým chováním snaží změnit život okolo sebe. Zde mě studenti příjemně překvapili. Kromě 
současných umělců (od zpěváků po výtvarníky), sportovců a podnikatelů, kteří prezentují svůj názor a 
kromě aktuálních občanských protestů (zmínili třeba protest proti zákazu interrupce v Polsku, protest 
proti korupci v Rumunsku), vyzdvihli studenti i ukázky významných příkladů z historie. Zazněla hesla 
jako Jan Palach, Václav Havel, Charta 77, Mistr Jan Hus, Karel Kryl,... Studenti při vyjmenovávání 
příkladů oceňovali odvahu postavit se za svůj názor. 
Stanoviště „Demokracie a my“- moderátor: Ondřej Kazda 
U tohoto stanoviště měl moderátor tu nejtěžší práci. Musel mlčet. Studenti měli za úkol bez 
jakéhokoliv vodítka vyjádřit, co pro ně znamená demokracie. Kromě hesel jako: svoboda volby, 
volnost, každý může něco změnit, svoboda podnikání, cestování, škola hrou, listopad 89 atd., se na 
papírovém archu objevily i jednoduché, ale vystihující malůvky, například obrázek mapy České 
republiky, která má na svých hranicích po celém obrysu otevřená okna. Další pokus studentů byl 
vymyslet básničku, která vlastně obrazně popisovala vztah Čechů ke své zemi jako vztah studentů ke 
školní jídelně. „Jídlo přece nezabije,nevím, jestli posílí, někdy lepší apatie,  
Než vyvíjet úsilí.“ 
Stanoviště „Vaše preference“- Moderátor: Vladimír Sedláček 
Jelikož se interaktivní část projektu konala až v odpolední části programu, většina studentů již byla 
přesvědčena, že k volbám za každou cenu půjdou.  



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. 4 
 
 

22 

Otázkou však stále zůstávalo, podle čeho budou vybírat politické sdružení, kterému propůjčí svou 
důvěru? Přes 120 žáků, přes 120 názorů, kdybych měl však vypíchnout ty nejčastěji se opakující 
témata, které studenti budou hledat ve volebních programech, byly by to tyto:  
Prověřené přijímání uprchlíků, větší vymahatelnost práva; boj proti korupci, podpora mladých jedinců 
a rodin, zlepšení školního systému (od ZŠ po SŠ), zlepšení silnic, snížení DPH, zachování dávek pro 
potřebné, investice do IZS, nepovinná maturita z matematiky, častější studijní zájezdy, light alkohol 
od 16 let, tvrdší od 21 
Stanoviště „Lákadla k volbám“- Moderátor: Aneta Camrdová 
Přestože většina účastníků projektu byla přesvědčena, že k volbám půjdou, brali v potaz, že tento 
postoj většina jejich vrstevníků nezastává. Důvodů pro tento postoj, které mi studenti udávali, bylo 
mnoho. Mezi hlavní se řadily hlavně nedůvěra v politiku obecně a lhostejnost, protože mají pocit, že 
„někdo to rozhodne za ně“. 
Studenti jsou názoru, že je velmi těžké své vrstevníky přesvědčit, aby k volbám šli. Jako nástroj 
zatraktivnění vidí například diskuze se samotnými politiky, aby měli pocit, že jejich názor doopravdy 
někoho zajímá. Studenti by byli také rádi, kdyby se dozvěděli o politice více i přímo ve školách, nebo 
aby zde měli více možnosti dozvědět, co se děje v České republice i mimo ni. Studenti ocenili i projekt 
„Tvůj hlas může rozhodnout“, protože se dozvěděli mnoho informací i jinak, než „biflováním“ 
z knížek. (Ne)informovanost berou tedy obecně jako největší kořen lhostejnosti mladých lidí. 
Mimo to studenti zmiňovali konkrétní nástroje jak „zjednodušit“ zvýšení volební účasti mladých. 
Online volby, zpříjemnění atmosféry u „procesu“ volby pomocí koncertu, občerstvení, diskuze … byly 
nápady, které v souvislosti s atraktivitou voleb padaly.  
 
Stanoviště „Co nám vadí?“ Moderátor: Michaela Babická 
V předběžném dotazování se studentů, proč nemají v plánu jít k volbám, jsme zjistili, že studenti 
nemají pocit, že by mohli něco změnit. Na otázku, co by chtěli změnit, se nám však odpovědi většinou 
nedostalo. Proto jsme se rozhodli nechat studenty odpovědět kreativním způsobem a to tvorbou 
koláže z tiskovin a časopisů. V koláži se vyskytovaly jak fotografie konkrétních politiků, tak třeba 
pojmy jako „nekorektnost, zbytečná nařízení EU, předsudky a xenofobie, lhaní“. V následné diskuzi 
byl přilepen ještě obrázek školy s vysvětlením, že studentům většinou vadí systém, jakým se 
vyučování na středních školách řídí. Žáci by ocenili více volnosti, možnost výběru předmětů a dospělé 
zacházení od vyučujících a vedení školy. Zmínili dokonce i případy, kdy se snažili nějaké změny 
prosadit na svých školách, avšak bez úspěchu. „Jak můžeme mít sílu něco změnit, když nás 
neposlouchají ani v našem blízkém okolí?“ tázali se studenti.  
 
Jako největší úspěch první části projektu považujeme právě aktivitu studentů. V takové míře jsme ji 
doopravdy nečekali. Studenti měli chuť diskutovat, a když jsme v rámci zpětné vazby srovnávali jejich 
očekávání s realitou projektu, ani oni nečekali, že se budou aktivně zapojovat a že je téma zaujme. 
S touto zkušeností jsme usoudili, že při přípravě další části projektu, která se koná již 19. dubna 
v Českých Budějovicích, 25. dubna v Třeboni a 4. května v Jindřichově Hradci budeme stále klást 
důraz na interaktivitu a diskuze s odborníky.  
 
Iveta Slavíková a tým ICM Jindřichův Hradec 
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Další informace 

Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v roce 2017 – výsledky dotačního 
řízení 

http://www.radambuk.cz/jck-dotace-podpora-prace-s-detmi-a-mladezi/ 
 
 

 

Informace pro žadatele programů 1 a 2 – programů státní podpory práce 
s dětmi a mládeží pro NNO pro rok  
Vážení žadatelé, 
omlouváme se za zpoždění se zveřejněním výsledků programů 1 a 2, které bylo 
způsobené snahou MŠMT udržet, resp. navýšit objem finančních prostředků 
v oblasti mládeže. V první fázi zveřejníme výsledky nejpozději do 21.4. 2017. 
Celková plánovaná alokace finančních prostředků pro projekty v programu 1 a 
2 zůstává zachovaná jako v roce 2016. Dále pak, v druhé fázi, budeme pracovat 
na převodu dalších finančních prostředků do kapitoly mládeže, tak, abychom 

mohli vybrané projety v programu 1 ještě dodatečně podpořit. Jelikož je tento převod vázaný 
souhlasem rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny, předpokládáme případné zveřejnění 
výsledků a výplatu těchto dodatečných finančních prostředků až v průběhu roku. 
http://www.msmt.cz/mladez/informace-pro-zadatele-programu-1-a-2-programu-statni 

 

Informační seminář k investičním dotacím programu 133 710 
Seminář je určen pro úspěšné žadatele o investiční dotaci v roce 2017 a 
dále pro účastníky programu, kteří administrují pokračující projekty. 
Dne 11. dubna 2017 od 10:00 do 12:00 hod. se uskuteční v prostorách 
Národního institutu pro další vzdělávání  (Senovážné nám. 25, Praha 1, II. 
patro) seminář určený nestátním neziskovým organizacím, které uspěly 

v hodnotícím procesu a kterým byla schválena investiční dotace (ať už v tomto roce nebo v letech 
předchozích) v programu 133 710  Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí 
a mládeže. 
http://www.msmt.cz/mladez/informacni-seminar-k-investicnim-dotacim-programu-133-710-1  

 

 

 

http://www.radambuk.cz/jck-dotace-podpora-prace-s-detmi-a-mladezi/
http://www.msmt.cz/mladez/informace-pro-zadatele-programu-1-a-2-programu-statni
http://www.msmt.cz/mladez/informacni-seminar-k-investicnim-dotacim-programu-133-710-1
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Klapíkova inspirace 

Tvoření pro děti - Korálková vajíčka 

Vyfouklá vajíčka jsme natřeli temperou a hned obalili v misce s korálky. Tempery nesmí být moc, jinak 

bude i s tou blyštivou nádherou z vajíček stékat. Lepší variantou je zaschlou temperu natřít lepidlem a 

pak teprve vejce obalit. To pak korálky drží jako beton, bez lepidla mají sklon se drolit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://moje-mozkovna.blog.cz/1104/je-libo-vejce  

 
Jarní hry našich babiček : Kohoutí zápasy 

Počet hráčů: 2  
Princip: Oba hráči si založili ruce na prsa a skákáním na jedné noze do sebe vráželi tak dlouho, než se 
jeden z hráčů postavil oběma nohama na zem (ten, kdo vyhrál turnaj v této hře, byl u svých 
vrstevníků velmi vážený). 
Zdroj: http://alik.idnes.cz/jarni-hry-nasich-babicek-0wk-/alik-alikoviny.asp?c=A090425_120307_alik-
alikoviny_jtr 

 

http://moje-mozkovna.blog.cz/1104/je-libo-vejce
http://alik.idnes.cz/jarni-hry-nasich-babicek-0wk-/alik-alikoviny.asp?c=A090425_120307_alik-alikoviny_jtr
http://alik.idnes.cz/jarni-hry-nasich-babicek-0wk-/alik-alikoviny.asp?c=A090425_120307_alik-alikoviny_jtr
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Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 

 


