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Květen 2017 

Milí přátelé,  

právě se k Vám dostalo 5. vydání elektronického zpravodaje RADAMBUK. Ve zpravodaji Vám 

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

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

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

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

Informace z RADAMBUK a ICM Č.B. 

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

 

Tisková zpráva 

http://www.radambuk.cz/tiskova-zprava-bambifest-19-20-5-2017-ceske-budejovice/ 

 

Do divadla a na koncerty přijďte na BAMBIFEST 

http://www.radambuk.cz/do-divadla-a-na-koncerty-
prijdte-na-bambifest/ 
Pro širokou veřejnost je připraven bohatý program ve 
stáncích, ale také na pódiu, které bude centrem veškerého 
dění. Těšit se můžete na vystoupení dětských tanečních, 
hudebních, divadelních a pěveckých souborů, ale také na 
divadelní představení a hudební koncerty. 

Pro děti je připraveno několik divadelní představení. 
Pátek 19.5.2017 
13,05 – 13,55 hodin Divadélko KOS pohádka Jak se Janek neuměl rozhodnout 
14,30 – 15,00 hodin klaun Hugo - pohádková show - Vyprávíme pohádku popředu a 
pozpátku 
  
Sobota 20.5.2017 
9,55 – 10,30 hodin Téměř divadelní společnost pohádka Zlatá husa a Modrý kahanec 
13,05 - 14,05 hodin Divadelní soubor J.K.Tyl pohádka O líných strašidlech 
 
V pátek od 17,30 do 18,30 hodin zveme širokou veřejnost na koncert zpěváka Pavla Callty s 
kapelou. 

mailto:kancelar@radambuk.cz
https://www.youtube.com/watch?v=HP46iuOWKT4
http://www.radambuk.cz/tiskova-zprava-bambifest-19-20-5-2017-ceske-budejovice/
http://www.radambuk.cz/do-divadla-a-na-koncerty-prijdte-na-bambifest/
http://www.radambuk.cz/do-divadla-a-na-koncerty-prijdte-na-bambifest/
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Českobudějovickému publiku se představí v sobotu s kytarou a zpěvák a vítěz soutěže Talent 
Jihočeského kraje za rok 2016 Matyáš Cahák. 
Srdce potěší a diváky roztančí v pátek od 15,10 hodin kapela KONÍČEK a v sobotu od 16 
hodin kapela COUNTRY REBELS CB. 

 
Program na BAMBIFEST do stánků připravují: 
1. Informační centrum pro mládež České Budějovice 
2. Pionýr z.s.- Jihočeská krajská organizace Pionýra 
3. Turistický oddíl Ježci z.s. 
4. Laser Tag a Úniková hra Caseroom České 
Budějovice 
5. M-Centrum pro mladou rodinu, z.s.   

6. Salesiánské středisko - DDM Č.B.   

7. M- tes z.s.  
8. KONÍČEK , o.p.s 
9. Jazykové centrum Let's flow , z.s. 
10. Spolek Děti Řepice  
11. Energy Centre České Budějovice, z.s. 
12. Semenec, o.p.s.  
13. VĚDA NÁS BAVÍ, o.p.s. 
14. THEIA - krizové centrum o.p.s.  
15. Baby club Šikulka,z.s. 
16. Jazyková škola Radost - Evropské centrum jazykových zkoušek a Jazyková škola s 
právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.  
17. Městská Policie České Budějovice  
18. Potravinová banka Jihočeského kraje z.s. 
19. Jihočeská  záchranná brigáda kynologů  
20. E.ON ČR s.r.o.  
21. ČR -Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje-pátek  
22. Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s. -  pátek 15 -16,30 hod., sobota 10-11,30 
hod. 
23. TVOR z.s.- pátek 
24. TJ Karate České Budějovice a Sportovní přípravka -  pátek 
25. 29. Pávkovský spolek Tábor - sobota 
26. 1. středisko Zálesák 
27. Dětská organizace Fénix ze Slovenska 
28. Československá obec legionářská, z.s. 
29. DECATHLON 
30. BESIP 
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Na co se můžete na BAMBIFESTU těšit?  
Přehlídka možností pro volný čas, nabídky letních táborů, 
pódiová vystoupení, soutěže, ukázky tábornických 
dovedností, prezentace Městské policie Č.B., Hasičského 
záchranného sboru Jihočeského kraje a Jihočeské 
záchranné brigády kynologů, indiánské teepee, střelba 
z luku, výroba placek – buttonů, losování o ceny na 
pódiu, maskot čáp Klapík, skákací hrady, kurzy angličtiny 
pro děti,  ukázky karate, opičí dráhy pro nejmenší, ukázky 

zážitkové akce s pejsky, chemické a fyzikální pokusy, elektrokoloběžky, segway, elektromobil, 
zkouška hmatu, zkouška čichu, zkouška paměti, poznávání stop, stavba mraveniště, rýžování 
a vrtání pravěkou vrtačkou, poznávací hry se koňskou tématikou, workshop pro děti 
s tematickým zaměřením „Boj proti plýtvání potravin a jejich správné skladování“, venkovní 
verze hry lasertag, po celém areálu akce si mohou děti vyzkoušet hru a svou přesnost při 
střelbě z laserové zbraně na cíl a spousta dalších her a soutěží…… Účastníci si prověří své 
znalosti týkající se obrany proti šikaně nebo kyberšikaně, zjistí, zda ví, jak se v takových 
situacích zachovat. U jednotlivých stánků budou děti získávat razítka do startovní karty, po 
splnění úkolů si vyzvednou v Infobodu malou odměnu. Vyplněné startovní kartičky budou 
postupovat do losování o ceny, které bude probíhat v liché hodiny na pódiu akce. Dále se 
děti mohou účastnit i soutěže Lesní dobrodružství, kde budou mít za úkol vyluštit tajenku a 
poznají zajímavosti o lesních zvířatech a rostlinách z lesního společenství.  

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://budejovice.bambifest.cz/kontakty
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Vybíráte dětský tábor? Pomůže Vám web www.jihocesketabory.cz. 
RADAMBUK-Rada dětí a mládeže 
Jihočeského kraje z.s. nabízí 

prostřednictvím 
webu www.jihocesketabory.cz rodičům a 

dětem v Jihočeském kraji nabídku letních táborů, táborových 
základen a  tábořišť. Na webu najdou zájemci tábory nejen 
členských spolků RADAMBUK-Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje 
z.s., ale i dalších pořadatelů. 
Nabídka táborů je neuvěřitelně široká. Můžete vybírat z táborů v 
budovách, stanových, putovních, příměstských, týdenních, 
dvoutýdenních, třítýdenních, program je rozmanitý, organizátorů je také velké 
množství. Nabízíme možnost rodičům vybrat pro své dítě ten nejvhodnější tábor. 
Organizátoři táborů, majitelé nebo provozovatelé táborových základen či tábořišť 
mohou registrovat své nabídky zdarma na dobu neomezenou, sami si mohou své údaje 
aktualizovat. 
Jak vybrat ten správný tábor? Jaké vybavení dát dětem na tábor? Odpovědi na tyto otázky 
a spoustu dalších praktických informací najdou rodiče v záložce Ke stažení. Provozovatelé 
táborů zde najdou praktické informace k pořádání táborů a právní předpisy týkající se 
zotavovacích akcí pro děti a mládež. 
 

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

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.jihocesketabory.cz/
http://jihocesky.mladezkraji.cz/
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28.4.2017 – Projektový seminář Mládež kraji 

V pátek 28.4.2017 se konal v prostorách RADAMBUK Projektový 
seminář - Mládež kraji - kraj Jihočeský 2017. Zúčastnili se ho žadatelé o 
podporu 12 zaregistrovaných projektů, kteří budou žádat o podporu z 

projektu MŠMT. Celkem 18 účastníků získalo informace z oblasti projektového 
managementu, realizace projektů a vyúčtování projektů. Do úterý 9.5.2017 do 12 hodin 
odevzdají v kanceláři RADAMBUK vyplněnou žádost o dotaci. 

 

 

 

 

 

Termínový kalendář projektu Mládež kraji – kraj Jihočeský 
Důležité termíny: 

- do 9.5. 2017 do 12 hodin  - ukončení příjmů projektových žádostí 
- do 13.5.2017 - obhajoby projektů, schválení podpory projektů 
- do 31.5.2017 - podepsání smlouvy o realizaci s realizátory projektů 
- do 30.11.2017 - dokončení realizace projektů, ukončení čerpání nákladů projektů 
- do 5.12.2017 - odevzdání vyúčtování projektu a závěrečné zprávy 
 

Členské spolky  RADAMBUK v roce 2017- počet 54 
 

děti a mládež 0-18 let 3116 

dobrovolníci 19- 100 let 1392 

Celkem počet členů 4508 
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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 
 

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/  

 

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 

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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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 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/
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 

 

Kyberšikana a virtuální svět 

V pondělí 3. 4. 2017 se v ICM České Budějovice 
konala již druhá beseda na téma Kyberšikana 
a virtuální svět. Besedy se zúčastnilo 14  dětí 
a mladistvých ze Střediska výchovné péče pro děti 
a mládež v Českých Budějovicích. Za zajímavý 
program, který aktivně zapojil všechny zúčastněné, 
děkujeme Mgr. Nicole Zvoníčkové z organizace 
THEIA. 

 

 

Velikonoční tvoření 

Dne 10. 4. 2017 navštívily Informační centrum 
pro mládež v Českých Budějovicích děti z Dětského 
diagnostického ústavu. Tvořily netradiční dekorace 
a přáníčka pro své blízké. Při práci se učily 
trpělivosti a vzájemné spolupráci. Z výtvarného 
odpoledne odcházely s obrazem, kterým si vyzdobí 
společenské prostory domova. 

 
 

 

Knihobudka 

Informační centrum pro mládež otevřelo při příležitosti Světového dne knihy a autorského 
práva ve vstupních prostorech Divadla U Kapličky Knihobudku. Knihobudka je otevřená 
knihovnička pro veřejnost. K jejímu užívání není 
třeba žádná registrace. Knihy si můžete půjčovat, 
věnovat, vzít nebo vyměňovat za jiné. A to vše 
samozřejmě zdarma. Knihobudka je přístupná 
24 hodin denně na adrese Husova tř. 622/45, České 
Budějovice. Věříme, že Vám Knihobudka bude 
dobrým pomocníkem, Vaší inspirací i zdrojem 
příjemných prožitků z četby. 
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Strukturovaný dialog s ICM Jindřichův Hradec 
Informační centrum pro mládež v Českých Budějovicích přivítalo ve středu 3. 5. 2017 
kolegyně z Jindřichova Hradce, které přijely s druhým regionálním seminářem projektu „Tvůj 
hlas může rozhodnout“. Po krátkém představení se účastníci zapojili do programu. 
Pro studenty 3. ročníku, kteří se mají stát budoucími žurnalisty, byl připraven workshop 
věnující se práci s informacemi. Studenti dostali prostor vést dialog na globálně diskutovaná 
témata, zkusili si také natočit krátký televizní spot. Po vydařeném workshopu následovala 
část věnující se orientaci ve volebních programech. Studenti si vybrali volební programy, 
o kterých se dozvěděli řadu zajímavých informací. Celý program vedl k zamyšlení se 
nad manipulací veřejnosti a posílení kompetencí mladých lidí rozlišovat informace 
a vyjadřovat své názory. Seminář svým slovem zakončila politička Ing. Radka Maxová, která 
studenty zavedla do dění na různých úrovních 
politiky. Přiblížila jim fungování Poslanecké 
sněmovny a zhodnotila současný stav politiky. 
Studenty motivovala k aktivnímu přístupu 
k politice. 

Děkujeme pracovnicím ICM Jindřichův Hradec 
za kvalitní přípravu programu, který 
zúčastněné vedl k zamýšlení se nad politikou 
a potřebou hlasu každého z nás, protože 
i „Tvůj hlas může rozhodnout“.  

 
 
Soutěžte s ICM Č.B. do 17.5.2017 o pěkné ceny!!! 

ICM České Budějovice vyhlašuje komiksovou výtvarnou soutěž na téma Jeden svět pro 
všechny. Je Ti od 6 do 26 let? Baví Tě kreslení? Tak sedni ke stolu, vezmi tužku a nakresli 
komiks nebo obrázek. Ten doruč osobně nebo poštou do Informačního centra pro mládež 
na adresu Husova 45, České Budějovice. Soutěž probíhá od 25. 4. do 17. 5. 2017. Slavnostní 
vyhlášení vítězů se uskuteční v pátek 19. 5. 2017 na akci Bambifest u Sportovní haly. Těšit 
se můžeš na hodnotné ceny. 
 

Znalostní soutěž Eurotime 
http://www.europe-direct.cz/eurotime/2017  
Zapojte se do 10. ročníku znalostní soutěže s evropskou tématikou, kterou vyhlašují 
informační centra Europe Direct a Zastoupení Evropské komise v ČR. Soutěžit může celá 
rodina, a to v kategorii do 15 let a nad 16 let. Kvízy je možné vyplnit online nebo písemně 
a doručit jej do nejbližšího informačního centra Europe Direct.  
Soutěž probíhá od 6. března do 21. května 2017 a soutěží se o atraktivní ceny ve dvou 
kolech. V Eurotime můžete vyhrát dvakrát, losujeme také celkové vítěze!  

http://www.europe-direct.cz/eurotime/2017
http://www.europe-direct.cz/eurotime/2017#contest-quiz-download
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Informace z ČRDM 
 

 

Českou radu dětí a mládeže povede i nadále Aleš 

Sedláček 

V čele České rady dětí a mládeže (ČRDM) bude i v 
následujících třech letech stát její současný předseda, 
woodcrafter Aleš Sedláček (Liga lesní moudrosti). Svým 
hlasováním o tom 6. dubna 2017 jednomyslně rozhodli 
delegáti a delegátky volebního 46. Valného shromáždění 
ČRDM.  
Odsouhlasili rovněž jeho návrh na složení nového, dvanáctičlenného představenstva: 
Jan Cieslar (Junák – český skaut z. s.) – 1. místopředseda 
Tomáš Hurt (Asociace TOM ČR) – místopředseda 
Jakub Fraj (Klub Pathfinder z.s.) 
Jan Burda (Rada dětí a mládeže kraje Vysočina z.s.) 
Karolína Musilová (Česká tábornická unie, z.s.) 
Michal Vyvlečka (Klub Domino, Dětská tisková agentura, z.s.) 
Stanislava Kantorová (Duha – spolek dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi) 
Štěpán Kment (Česká středoškolská unie, z. s.) 
Tomáš Navrátil (Junák – český skaut z. s.) 
Vendula Nejedlá (Pionýr, z. s.) 
Vlastimil Jura (Projekt Odyssea, z.s.) 
Aleš Kubíček (Mladí občané, z.s.) 
 
Zde je k dispozici zápis a usnesení ze 46. Valného shromáždění. O jeho průběhu rozsáhle 
informuje i Adam.cz.  
 

Datové schránky nebudou povinné pro spolky nebo nadace 
Autor: Aleš Sedláček 
Sněmovna se v pátek 7. 4. 2017 ve třetím čtení zabývala 
pozměňovacím návrhem k zákonu o odpovědnosti za přestupky, 
jejímž navrhovatelem je poslanec Ivan Pilný (ANO). 
Novela však nenašla dostatečnou podporu poslanců, a hrozba, 
která se vznášela nad našimi spolky, tak byla zažehnána. 

ČRDM se vůči iniciativě poslance Pilného vymezila. „Spousta našich členských organizací 
datovou schránku nemá – a nemá ani nejmenší potřebu ji mít zřízenou a využívat ji. Jejich 
kontakt se státem či samosprávou je minimální, a tak jej dokážou vyřešit osobní návštěvou. 

http://crdm.cz/clanky/dokumenty/valne-shromazdeni/zapis-a-usneseni-ze-46-valneho-shromazdeni-crdm/
http://www.adam.cz/clanek-2017040012-ceska-rada-deti-a-mladeze-volila-predsedu-stal-se-jim-znovu-ales-sedlacek.html
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Taková povinnost jim výrazně zkomplikuje práci, která je na bázi dobrovolnictví,“ říká Aleš 
Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže. 
Vlna nevole se zvedla i ve skautu. „Mít datovou schránku může být pro skautská střediska 
výhodou, zavedení povinnosti je ale pro skautské dobrovolníky naopak zásadní komplikací. 
Ve stovkách skautských pobočných spolků pracují pouze dobrovolníci, nikoliv zaměstnanci. 
Poslanci se jim nyní chystají přidat zátěž v podobě povinnosti zřízení datové schránky, kterou 
je ze zákona povinné sledovat, na došlou poštu okamžitě reagovat a povinně ji používat i v 
situacích, kdy to je pro dobrovolníky náročné,“ protestovala tisková mluvčí Junák – český 
skaut Jitka Taussiková v tiskové zprávě vydané 5. dubna. 
Spolky si tedy můžou nakonec oddechnout a plně se věnovat zajišťování kvalitního programu 
pro děti a mládež bez zátěže v podobě povinné datové schránky. 
http://www.adam.cz/clanek-2017040018-datove-schranky-nebudou-povinne-pro-spolky-
nebo-nadace.html 

 
TOP 10 partnerů karet EYCA:  

I – Pojištění 
Nejvýhodnější cestovní pojištění v ČR od pojišťovny Union: 
http://www.eyca.cz/eyca-tip/nejvyhodnejsi-cestovni-pojisteni-v-cr-jen-
s-kartou-eyca. 
 
II – Kultura 
* Pamětihodnosti  
- Hrady, zámky: https://www.npu.cz/cs/planujete-vylet/abecedni-seznam-pamatek pro 
držitele karet EYCA do 26 let snížené vstupné. 
- Muzea, galerie...např.  
Galerie h. města Prahy: http://www.eyca.cz/slevova-
mista/vyhledavani?search_api_views_fulltext=galerie+hl.m.Prahy, pro držitele karet EYCA do 
26 let studentské vstupné. 
Muzeum hl. m. Prahy – např. Pražské věže: http://www.muzeumprahy.cz/prazske-veze/ pro 
držitele karet EYCA do 26 let studentské vstupné. 
Hrad Špilbek http://www.spilberk.cz/spilberk/informace-pro-navstevniky/otviraci-doba-a-
vstupne/  

- Divadla, např. Dejvické: http://www.dejvickedivadlo.cz/ceny-vstupenek 26-30% sleva 
Brno: http://www.eyca.cz/slevove-misto/ced-divadlo-husa-na-provazku  

- http://www.eyca.cz/slevove-misto/ced-hadivadlo  
 

*Zooparky:  
Brno: http://www.eyca.cz/slevove-misto/zoo-brno-stanice-zajmovych-cinnosti-p-o    
Jihlava: http://www.eyca.cz/slevove-misto/zoologicka-zahrada-jihlava 

http://www.adam.cz/clanek-2017040018-datove-schranky-nebudou-povinne-pro-spolky-nebo-nadace.html
http://www.adam.cz/clanek-2017040018-datove-schranky-nebudou-povinne-pro-spolky-nebo-nadace.html
http://www.eyca.cz/eyca-tip/nejvyhodnejsi-cestovni-pojisteni-v-cr-jen-s-kartou-eyca
http://www.eyca.cz/eyca-tip/nejvyhodnejsi-cestovni-pojisteni-v-cr-jen-s-kartou-eyca
https://www.npu.cz/cs/planujete-vylet/abecedni-seznam-pamatek
http://www.eyca.cz/slevova-mista/vyhledavani?search_api_views_fulltext=galerie+hl.m.Prahy
http://www.eyca.cz/slevova-mista/vyhledavani?search_api_views_fulltext=galerie+hl.m.Prahy
http://www.muzeumprahy.cz/prazske-veze/
http://www.spilberk.cz/spilberk/informace-pro-navstevniky/otviraci-doba-a-vstupne/
http://www.spilberk.cz/spilberk/informace-pro-navstevniky/otviraci-doba-a-vstupne/
http://www.dejvickedivadlo.cz/ceny-vstupenek
http://www.eyca.cz/slevove-misto/ced-divadlo-husa-na-provazku
http://www.eyca.cz/slevove-misto/ced-hadivadlo
http://www.eyca.cz/slevove-misto/zoo-brno-stanice-zajmovych-cinnosti-p-o
http://www.eyca.cz/slevove-misto/zoologicka-zahrada-jihlava
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Liberec: http://www.eyca.cz/slevove-misto/zoologicka-zahrada-liberec-po  
Olomouc: http://www.eyca.cz/slevove-misto/zoologicka-zahrada-olomouc    
 Ústí nad Labem: http://www.eyca.cz/slevove-misto/zoologicka-zahrada-usti-nad-labem-po  
Vyškov: http://www.eyca.cz/slevove-misto/zoo-park-po-mesta-vyskova 
* Multikina Cinema City: http://www.cinemacity.cz/ , při návštěvě se na držitele karet EYCA 
vztahuje studentské vstupné. 
III - Cestování 
*Slevy od STUDENT AGENCY: http://www.studentagency.cz/ostatni-produkty/slevove-
karty/euro_26  
* 15% sleva na jízdenky mezinárodních autobusových linek STUDENT AGENCY 
* 10% na všechny jízdenky na trase Praha-Košice (a zpět). Sleva na lístky je poskytnuta do 
všech měst na trati, ale jen v případě, že cestující na dané trase překročí hranice, t. j. z  
českého města do slovenského nebo naopak (a jen na trati Praha-Košice). 
* sleva 1500 Kč z ceny kurzovného u studijního programu High School 
* sleva 3 % z ceny kurzovného na jazykové pobyty 
* sleva 10% z registračního poplatku na Au pair pobyty v USA a Evropě 
* 10% sleva z transakčního poplatku za vyřízení víz 
* sleva 300 Kč z poplatku za zprostředkování pracovních pobytů v USA, Evropě, Kanadě a 
Novém Zélandu 
*KIWI, svět map a průvodců, pro držitele karet EYCA platí 10% sleva při nákupu veškerých 
turistických tiskovin, jak v kamenném obchodě, tak i na www.mapykiwi.cz  
 
IV- Sport 
* Plavání: 
 - Česká Lípa: http://www.eyca.cz/slevove-misto/sport-ceska-lipa-prispevkova-organizace  
- Chrudim: http://www.eyca.cz/slevove-misto/sportovni-arealy-mesta-chrudim  
- Aquapark Kolín: http://www.eyca.cz/slevove-misto/vodni-svet-kolin 
- Liberec: http://www.eyca.cz/slevove-misto/bazen-liberec  
- Babylon Liberec: http://www.eyca.cz/slevove-misto/centrum-babylon  
- Jablonec: http://www.eyca.cz/slevove-misto/sportovni-arealy-mesta-chrudim   
- Jilemnice: http://www.eyca.cz/slevove-misto/sportovni-centrum-jilemnice  
- Moravské Budějovice: http:/ /www.eyca.cz/slevove-misto/zikos-prispevkova-organizace  
- Němčičky: http://www.eyca.cz/slevove-misto/tj-solol-nemcicky  
- Pardubice: http://www.eyca.cz/slevove-misto/aqua-centrum-pardubice  
- Pelhřimov: http://www.eyca.cz/slevove-misto/technicke-sluzby-mesta-pelhrimova-po-
plavecky-bazen 
- Turnov: http://www.eyca.cz/slevove-misto/plavecky-bazen-vysinka  
- Únanov: http://www.eyca.cz/slevove-misto/koupaliste-pohoda  
Ostatní: 
* Bowling (Praha, Třebíč, Kolín, Ústí nad Orlicí...........): nekuřácký bowling: 
https://www.strasnice.xbowling.cz/cs/cenik-bowlingu/ 20% sleva pro držitele karet EYCA . 

http://www.eyca.cz/slevove-misto/zoologicka-zahrada-liberec-po
http://www.eyca.cz/slevove-misto/zoologicka-zahrada-olomouc
http://www.eyca.cz/slevove-misto/zoologicka-zahrada-usti-nad-labem-po
http://www.eyca.cz/slevove-misto/zoo-park-po-mesta-vyskova
http://www.cinemacity.cz/
http://www.studentagency.cz/ostatni-produkty/slevove-karty/euro_26
http://www.studentagency.cz/ostatni-produkty/slevove-karty/euro_26
http://www.mapykiwi.cz/
http://www.eyca.cz/slevove-misto/sport-ceska-lipa-prispevkova-organizace
http://www.eyca.cz/slevove-misto/sportovni-arealy-mesta-chrudim
http://www.eyca.cz/slevove-misto/vodni-svet-kolin
http://www.eyca.cz/slevove-misto/bazen-liberec
http://www.eyca.cz/slevove-misto/centrum-babylon
http://www.eyca.cz/slevove-misto/sportovni-arealy-mesta-chrudim
http://www.eyca.cz/slevove-misto/sportovni-centrum-jilemnice
http://www.eyca.cz/slevove-misto/tj-solol-nemcicky
http://www.eyca.cz/slevove-misto/aqua-centrum-pardubice
http://www.eyca.cz/slevove-misto/technicke-sluzby-mesta-pelhrimova-po-plavecky-bazen
http://www.eyca.cz/slevove-misto/technicke-sluzby-mesta-pelhrimova-po-plavecky-bazen
http://www.eyca.cz/slevove-misto/plavecky-bazen-vysinka
http://www.eyca.cz/slevove-misto/koupaliste-pohoda
https://www.strasnice.xbowling.cz/cs/cenik-bowlingu/
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 * Laser game - Mercuria Laser game s 50% slevou (http://www.eyca.cz/eyca-tip/nejvetsi-
laser-game-v-praze-s-50-slevou ). 
* Archery games Liberec a Varnsdorf: http://www.eyca.cz/slevove-misto/archery-game-
varnsdorf-liberec pro držitele karet EYCA je určena 50% sleva 
* Sleva 15% v TEPfaktoru - www.tepfaktor.cz  adrenalinová hra, česká variace na Pevnost 
Boyard ve stylu Pirátů z Karibiku.  
- MTV fitness Praha, studentský tarif: http://www.eyca.cz/slevova-
mista/vyhledavani?search_api_views_fulltext=MTV  
- YMCA Praha http://www.eyca.cz/eyca-tip/ymca-cviceni-za-73-kc 
- Studio Fascinace Praha, sleva 15% (http://www.eyca.cz/eyca-tip/nechte-se-fascinovat-
cviceni-za-85-kc ) 
- Bigfitness Brno, studentský tarif www.big1fitness.cz 
- Fitco Třebíč, www.fitco-trebic.cz 
- Relax centrum Tišnov 
- Lokača Břeclav: pestré výhody, více na www.tjlokomotiva.webnode.cz  
 
V – obchody 
*Rejoice: http://www.rejoice.cz/kosik/ 10% sleva na nákup českého outdoorového 
oblečení 
*Gemma: http://www.eyca.cz/slevove-misto/internetovy-obchod-gemma 10% sleva 
v rámci internetového obchodu 
*Knihkupectví  sleva 5-30% – např. Portál Praha: http://www.eyca.cz/slevove-
misto/knihkupectvi-portal-praha-1 , Garamond: http://www.eyca.cz/slevove-
misto/garamond-knihkupectvi  
 a dále Břeclav, Olomouc, Jihlava, Brno, Teplice, J. Hradec, Č. Lípa, Třebíč, Pelhřimov, Znojmo 
*Pecka modelář: 10% sleva anebo sleva 13% při nákupu nad 7000 Kč a to ve všech 
kamenných obchodech PECKA MODELÁŘ: http://www.eyca.cz/slevova-
mista/vyhledavani?search_api_views_fulltext=Pecka+model%C3%A1%C5%99  
* 10% sleva při nákupu oblečení v obchodech VIGOSS JEANS, nabídka: 
http://www.vigossjeans.cz/ .  
* T.S.Bohemia (http://www.tsbohemia.cz/)  - uplatnění slevy na karty EYCA je velmi 
jednoduché, stačí se prokázat platnou kartou a naši obchodníci Vám nastaví cenu dle 
nákupní kategorie K3*. Sleva je dočasně uplatnitelná pouze v kamenných obchodech. 
* FAnn parfumerie (www.fann.cz) - sleva 19% na vybrané značky (www.fann.cz/vybrany-
sortiment ) a 10 % na zbylé značky. 
* Cykloprodejny (Praha, Břeclav, Dačice, Olomouc, Strakonice, Hodonín, Jízdní kola Ramala 
www.ramala.cz ). 
* Albi Česká republika, www.albi.cz 20 prodejen po celé ČR – probíhají jednání týkající se 
navýšení stávající slevy 
 
 

http://www.eyca.cz/eyca-tip/nejvetsi-laser-game-v-praze-s-50-slevou
http://www.eyca.cz/eyca-tip/nejvetsi-laser-game-v-praze-s-50-slevou
http://www.eyca.cz/slevove-misto/archery-game-varnsdorf-liberec
http://www.eyca.cz/slevove-misto/archery-game-varnsdorf-liberec
http://www.tepfaktor.cz/
http://www.eyca.cz/slevova-mista/vyhledavani?search_api_views_fulltext=MTV
http://www.eyca.cz/slevova-mista/vyhledavani?search_api_views_fulltext=MTV
http://www.eyca.cz/eyca-tip/ymca-cviceni-za-73-kc
http://www.eyca.cz/eyca-tip/nechte-se-fascinovat-cviceni-za-85-kc
http://www.eyca.cz/eyca-tip/nechte-se-fascinovat-cviceni-za-85-kc
http://www.big1fitness.cz/
http://www.fitco-trebic.cz/
http://www.tjlokomotiva.webnode.cz/
http://www.rejoice.cz/kosik/
http://www.eyca.cz/slevove-misto/internetovy-obchod-gemma
http://www.eyca.cz/slevove-misto/knihkupectvi-portal-praha-1
http://www.eyca.cz/slevove-misto/knihkupectvi-portal-praha-1
http://www.eyca.cz/slevove-misto/garamond-knihkupectvi
http://www.eyca.cz/slevove-misto/garamond-knihkupectvi
http://www.eyca.cz/slevova-mista/vyhledavani?search_api_views_fulltext=Pecka+modelář
http://www.eyca.cz/slevova-mista/vyhledavani?search_api_views_fulltext=Pecka+modelář
http://www.vigossjeans.cz/
http://www.tsbohemia.cz/
http://www.fann.cz/
http://www.fann.cz/vybrany-sortiment
http://www.fann.cz/vybrany-sortiment
http://www.ramala.cz/
http://www.albi.cz/
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VI –  stravování 
*Restaurace, pizzerie, čajovny, kavárny (Praha, Kolín, Břeclav, Jihlava, Jindřichův Hradec, 
Valašské Meziříčí, Brno, Vyškov, Rožnov pod Radhoštěm, Znojmo.......) 
*Praha 6, 10% sleva v rámci dejvického Cafe prostoru http://www.eyca.cz/slevove-
misto/cafe-prostoru , mj. majitelem je skaut, viz rozhovor tady: 
http://www.adam.cz/clanek-2016110085-kava-se-slevou-v-praze-plati-take-pro-organizace-
crdm.html 
a nedaleko:  http://www.eyca.cz/slevove-misto/zdrava-vyziva-slunicko  
 
VII – ubytování 
*Praha: koleje ČVUT od 15.6. do 15.9. platí pro držitele karet EYCA tzv „studentské vstupné“. 
Rezervaci lze uskutečnit na recepce@suz.cvut.cz či na tel: 234 678 201. 
 *Brno: http://www.penzion-zahrada.cz/cs/cenik-turisticka-cast/  
historická města např. Třeboň: http://dumustoky.webnode.cz/cenik/  
 
VIII - vzdělávání 
*10% sleva na jazykové kurzy je k dispozici v jazykové škole Skřivánek, více informací 
najdete na www.skrivanek.cz, http://www.skrivanek.cz/cz/spolecnost/partnerske-slevy/  
*Studentské slevy v rámci Instituto Cervantes, kurzy španělštiny sleva 5% 
http://praga.cervantes.es/cz/kurzy_spanelstiny/zapis_do_kurzu_spanelstiny/slevy_spanelsti
na.htm , roční čtenářský průkaz do knihovny - sleva 100 Kč. 
*Společnost Jóga v denním životě, o. s., http://www.eyca.cz/slevove-misto/spolecnost-joga-
v-dennim-zivote-o-s 
 
*Science centra: 
- Techmánie: http://www.techmania.cz/  
- iQLANDIA: http://www.iqlandia.cz/cz/iqlandia/verejnost/cenik ,  iQPARK: 
http://www.iqpark.cz/cs/  
- DinoParky: http://www.eyca.cz/slevove-misto/dinopark-ostrava  
 - Vida Brno: https://vida.cz/navstevnici/  
- Velký svět techniky Ostrava: http://www.eyca.cz/slevove-misto/velky-svet-techniky  
IX - Baví vás poznávat zajímavá místa, zážitky a chutě v ČR i po celé Evropě, podívejte se na 
www.eyca.org . 
 
X- Studenti si navíc mohou pořídit studentskou verzi karty EYCA, která jim zajistí uznání 
statutu studenta nejen ve všech zemích Evropy, ale i možnost čerpat další tisíce slev 
určených pro studenty a to i mimo evropský kontinent: 
 
 

 

http://www.eyca.cz/slevove-misto/cafe-prostoru
http://www.eyca.cz/slevove-misto/cafe-prostoru
http://www.adam.cz/clanek-2016110085-kava-se-slevou-v-praze-plati-take-pro-organizace-crdm.html
http://www.adam.cz/clanek-2016110085-kava-se-slevou-v-praze-plati-take-pro-organizace-crdm.html
http://www.eyca.cz/slevove-misto/zdrava-vyziva-slunicko
mailto:recepce@suz.cvut.cz
http://www.penzion-zahrada.cz/cs/cenik-turisticka-cast/
http://dumustoky.webnode.cz/cenik/
http://www.skrivanek.cz/
http://www.skrivanek.cz/cz/spolecnost/partnerske-slevy/
http://praga.cervantes.es/cz/kurzy_spanelstiny/zapis_do_kurzu_spanelstiny/slevy_spanelstina.htm
http://praga.cervantes.es/cz/kurzy_spanelstiny/zapis_do_kurzu_spanelstiny/slevy_spanelstina.htm
http://www.eyca.cz/slevove-misto/spolecnost-joga-v-dennim-zivote-o-s
http://www.eyca.cz/slevove-misto/spolecnost-joga-v-dennim-zivote-o-s
http://www.techmania.cz/
http://www.iqlandia.cz/cz/iqlandia/verejnost/cenik
http://www.iqpark.cz/cs/
http://www.eyca.cz/slevove-misto/dinopark-ostrava
https://vida.cz/navstevnici/
http://www.eyca.cz/slevove-misto/velky-svet-techniky
http://www.eyca.org/
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Cena Přístav ČRDM navrhovat kandidáty mohou spolky do 30.6.2017 

Rozmyslete, prosím, zda by Váš spolek rád ocenil 
člověka, starostu obce, firmu…., který pomáhá dětem, 
mládeži, Vašemu 
spolku….Kontaktujte kancelar@radambuk.cz , nominaci 
na cenu Přístav Vám pomůžeme zařídit….Přihláška viz. 
příloha. 
Cena Přístav je oceněním pro zástupce veřejné správy a 

samosprávy a podnikatele působící na místní a krajské úrovni za podporu mimoškolní práce s 
dětmi a mládeží.  
Můžete navrhovat kandidáty na Cenu Přístav i z řad podnikatelů působících na místní a 
regionální úrovni. Cena Přístav může být udělena jak fyzickým, tak i právnickým osobám. 
Navrhovat kandidáty na Cenu Přístav 2016 můžete do 30. června 2017. 
Kandidáta na cenu Přístav navrhují spolky jejichž náplní je práce s dětmi a mládeží, domy dětí 
a mládeže a školní družiny a kluby. Navrhovatelé musí být minimálně tři. 
http://pristav.crdm.cz/co-je-cena-pristav/ 
 

Veto zákona o národních parcích poslanci přehlasovali 
Ani lobbování prezidenta Miloše Zemana nepomohlo. Poslanci v úterý 4. dubna 2017 
přehlasovali jeho veto k novele zákona o ochraně přírody a krajiny, která mění pravidla 
v národních parcích...- na Šumavě, v Krkonoších, v Českém Švýcarsku a Podyjí. Norma tak 
bude vyhlášena ve sbírce zákonů. 
Novelu už dříve dolní komoře vrátil Senát, i ten ale poslanci přehlasovali. Největší spory mají 
politici kvůli Šumavě, některé tamní obce chystají ústavní stížnost. 
„Je to dobrá a vyvážená norma, poprosím vás potřetí a slibuji, že naposled, o její podporu,“ 
žádal poslance ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). K přehlasování 
prezidentského veta bylo potřeba 101 hlasů. Ruku jich nakonec zvedlo 117, proti jich bylo 
18. Video s ministrem Brabcem, kdo jak hlasoval, a další podrobnosti najdete v článku zde: 
https://www.novinky.cz/domaci/434194-zeman-prohral-veto-zakona-o-narodnich-parcich-
poslanci-prehlasovali.html 
#narodniparky 

 

Čtyři rady, které ochrání vaše dítě před kyberšikanou 
Autor: Linka bezpečí | 

http://www.adam.cz/clanek-2017040051-ctyri-rady-ktere-ochrani-
vase-dite-pred-kybersikanou.html  
Internet je pro mnoho dětí a teenagerů druhým domovem. Čas 
strávený online se dnes může sebejistě poměřovat s časem 

stráveným osobním kontaktem, proto je nutné oba světy vnímat jako skutečné. 

mailto:kancelar@radambuk.cz
http://pristav.crdm.cz/co-je-cena-pristav/
https://www.novinky.cz/domaci/434194-zeman-prohral-veto-zakona-o-narodnich-parcich-poslanci-prehlasovali.html
https://www.novinky.cz/domaci/434194-zeman-prohral-veto-zakona-o-narodnich-parcich-poslanci-prehlasovali.html
http://www.adam.cz/clanek-2017040051-ctyri-rady-ktere-ochrani-vase-dite-pred-kybersikanou.html
http://www.adam.cz/clanek-2017040051-ctyri-rady-ktere-ochrani-vase-dite-pred-kybersikanou.html
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Přicházejí totiž s reálným potěšením, naplněním, prohlubování vztahů, ale i zklamáním, 
kritikou nebo dokonce kyberšikanou. Kyberšikana je tématem, kterému se podíváme blíže 
na zub. Poraďte svému dítěti, jak se účinně bránit. 
1. RADA: „Dávej pozor před spolužáky i cizími lidmi.“ 
Kyberšikana je druhem nepřátelského až agresivního chování od kohokoliv vůči komukoliv 
pomocí internetu nebo mobilu. Může se jednat o zveřejňování fotek a videí, které dítě 
zesměšňují, ponižují ho na sociálních sítích a podobně. Zbystřete, pokud na vaše dítě někdo 
útočí v online diskuzích, rozesílá o něm urážlivé emaily nebo ho smskami zastrašuje a vydírá. 
2. RADA: „Důvěřuj s rozmyslem.“ 
Je zcela v pořádku, pokud je váš potomek důvěřivý, učte ho však důvěřovat s rozmyslem. 
Chrání si svoje osobní údaje a hesla, aby je nikdo nemohl zneužít? Heslo by neměli znát ani ti 
nejlepší kamarádi, je to zkrátka tajemství. Nezapomeňte, že k zabezpečení účtu slouží nejen 
písmena, ale i číslice a znaky, proto jméno vašeho domácího mazlíčka nemusí být tou 
nejlepší volbou. 
3. RADA: „Neříkej o sobě všechno.“ 
Vaši drobečci se možná aktivně zapojují do sociálních sítí, o nichž jste vůbec netušili, že 
existují. Děti se tímto způsobem baví, seznamují nebo sdílejí své zážitky. Touto cestou si také 
budují sebevědomí, utvářejí názory nebo řeší trápení. Pomozte vaší dceři či synovi pochopit, 
že vyhledávání nových kontaktů není nic špatného, musí si však chránit svoji pravou identitu. 
Nikdy totiž doopravdy nevědí, kdo sedí na druhé straně. 
4. RADA: „Na podezřelé zprávy nereaguj.“ 
S podezřelými zprávami na internetu se již setkalo mnoho z nás. Může se jednat o pokusy 
o seznámení, falešné žádosti o pomoc či vylákání osobních údajů. Nejlepší obranou vašeho 
dítěte je na takové zprávy nereagovat. Informace si může naopak ukládat jako důkazy, pokud 
by činnost pokračovala. 
Kyberšikana  
může na rozdíl od šikany probíhat nepřetržitě. Stačí být online. Ročně volá na Linku bezpečí 
s tímto tématem 92 dětí. Pamatujte, že to není chyba vašeho dítěte a všechno se dá řešit. 
Naslouchejte mu, budete možná překvapeni zkušenostmi, které již stihl nasbírat. Pokud jste 
s nápady v koncích, neváhejte se obrátit na Rodičovskou linku, která slouží všem dospělým se 
starostmi o dítě. 
O Rodičovské lince:Rodičovskou linku provozuje nezisková organizace Linka bezpečí, která je 
nejdéle fungující dětskou krizovou linkou. Na odborníky Rodičovské linky se mohou obracet 
rodiče, rodinní příslušníci, pedagogové a všichni dospělí, kteří jednají v zájmu dětí. Služby 
krizové pomoci a základního sociálního poradenství jsou dostupné telefonicky na číslech 840 
111 234 nebo 606 021 021, či e-mailem na pomoc@rodicovskalinka.cz. 
Více na www.rodicovskalinka.cz www.rodicovskalinka.cz 

 

 

 

http://www.rodicovskalinka.cz/
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Archa číslo 3/2017 má „evropský přesah“. Alespoň se o to snaží 
http://www.adam.cz/clanek-2017040059-archa-cislo-3-2017-ma-
evropsky-presah-alespon-se-o-to-snazi.html 

 
Čtvrté číslo Archy čeká na Vaše příspěvky. Téma? Nejsme 
škola, a přece učíme 
Hlavní téma čtvrtého čísla zpravodaje Archa, vydávaného Českou 
radou dětí a mládeže, zní: „Nejsme škola, a přece učíme“. Slogan se dá 
interpretovat jako samotný smysl „práce s dětmi“ ve spolcích a 
organizacích mládeže; jistě sem tedy patří osvědčené recepty na 

výchovné postupy, hry, edukační  „zpětné vazby“ apod. Možná právě Vaše organizace může 
k obsahu této Archy přispět – a sebe tím zároveň prezentovat…? Pokud ano – a máte-li navíc 
zájem se o své zážitky, zkušenosti či názory na dané téma podělit se čtenáři Archy – zašlete 
prosím svůj příspěvek na e-mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to do uzávěrky 12. 
května. 
 

Třináctý ročník Dětského činu roku právě odstartoval 
Dobré skutky se dějí a je třeba, aby se o nich vědělo. 
Dobrosrdečnost, ochotu nezištně pomoci a podpořit své blízké 
a přátele oceňuje projekt Dětský čin roku již 13. rokem. 
Dětský čin roku mapuje, kolik statečných činů navzdory svému nízkému věku děti vykonaly, 
a také děti nabádá, aby o svých skutcích mluvily, a tím posílily jejich hodnotu. Každý takový 
čin totiž dokazuje, jak jsou dobro a lidskost v životě důležité a nezbytné. Do projektu se 
mohou zapojit žáci základních škol, osmiletých gymnázií a speciálních základních škol z celé 
ČR, kteří vykonali nějaký pozoruhodný dobrý skutek, byť by šlo o zdánlivou maličkost, nebo si 
všimli dobrého skutku svého kamaráda. 
Od dnešního dne mohou děti přihlásit soutěžní příběhy o dobrých skutcích do některé ze 
sedmi kategorií, a to on-line, osobně na některé z partnerských akcí nebo je zaslat poštou, 
a to až do 30. září 2017. Autoři vítězných příběhů budou odměněni nejen nevšedním 
zážitkem při slavnostním vyhlášení na Staroměstské radnici v Praze, ale také věcnými dárky 
od partnerů projektu a šekem v hodnotě 10 000 Kč pro svou školu na nákup školních 
pomůcek. Dobrosrdečnost, ochotu nezištně pomoci a podpořit své blízké a přátele oceňuje 
projekt Dětský čin roku již od roku 2004. Jeho hlavním organizátorem je společnost 
Whirlpool ČR. Záštitu nad projektem převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky a Magistrát hl. m. Prahy. 
#dobrycin #detskycinroku 
http://www.adam.cz/clanek-2017040050-trinacty-rocnik-detskeho-cinu-roku-prave-
odstartoval.html 
 
 

http://www.adam.cz/clanek-2017040059-archa-cislo-3-2017-ma-evropsky-presah-alespon-se-o-to-snazi.html
http://www.adam.cz/clanek-2017040059-archa-cislo-3-2017-ma-evropsky-presah-alespon-se-o-to-snazi.html
mailto:archa@crdm.cz
http://www.adam.cz/clanek-2017040050-trinacty-rocnik-detskeho-cinu-roku-prave-odstartoval.html
http://www.adam.cz/clanek-2017040050-trinacty-rocnik-detskeho-cinu-roku-prave-odstartoval.html
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 I 

Informace o zotavovací akci, jiné podobné akci pro děti  a ostatní akci pro děti 
http://www.radambuk.cz/zotavovaci-akce-jina-podobna-akce-pro-deti-ostatni-akce-pro-
deti-poradna-crdm/ 
 

Budeme smět dál tábořit podél řek? 
Autor: Michala K. Rocmanová  
Ve čtvrtek 6. dubna 2017 dopoledne proběhlo 
setkání k vodnímu zákonu a táborům podél 
vodních toků, které svolala do své pracovny 
místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horská. 
 
Miluše Horská má k dětem a mládeži velmi úzký 
vztah, sama je učitelkou a dlouholetou ředitelkou 

školy Svítání, která poskytuje vzdělání žákům a klientům s mentálním a kombinovaným 
postižením. V roce 2014 obdržela ocenění České rady dětí a mládeže – Cenu Přístav. 
Setkání inicioval Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže (ČRDM), který 
zastupoval více než 200 000 individuálních dětských členů (bez dospělých vedoucích). ČRDM 
se obává postupné likvidace táborů u potoků a řek v souvislosti s vytyčováním aktivních zón 
záplavových území. Setkání se zúčastnili kromě Aleše Sedláčka a Miluše Horské Aleš Kendík, 
náměstek pro sekci vodního hospodářství Ministerstva zemědělství, dále z Ministerstva 
životního prostředí náměstkyně pro řízení sekce technické ochrany životního prostředí 
Berenika Peštová a Pavel Marták, vedoucí oddělení ochrany před povodněmi. Ministerstvo 
školství mládeže a tělovýchovy zastupoval Michal Urban, ředitel Odboru mládeže. Dále se 
na setkání dostavila Miroslava Sobková z Legislativní a právní sekce Svazu měst a obcí České 
republiky a Petr Halada, člen předsednictva Svazu místních samospráv. 
Každý ze zúčastněných se k problému vyjádřil ze svého pohledu nebo pohledu orgánu, který 
zastupoval. Aleš Sedláček na úvod krátce představil situaci, kdy si díky postupnému 
zaměřování aktivních zón záplavových území, které se děje od r. 2002, každý rok několik 
táborů musí hledat nové tábořiště. Přitom nejrůznější nebezpečí hrozí i odjinud nežli jen ze 
záplav. Tábory, o které organizacím dětí a mládeže jde především, jsou ty, které se 
na začátku prázdnin postaví na zelené louce a na konci tábora vše opět zlikvidují, a vesměs 
na svých tábořištích táboří již řadu let. 
Michal Urban konstatoval, že „MŠMT tyto aktivity chce podporovat a nemyslí si, že by bylo 
moudré omezovat takové aktivity, kdy mohou děti strávit čas v přírodě.“ Ing. Marták 
upřesnil, že největší nebezpečí hrozí tam, kudy by se při zvýšené hladině řek či potoků hnal 
hlavní proud vody, který s sebou strhává vše.  Ing. Kendík byl přesvědčen, že zákon hovoří 
jasně a jde o to, jakým způsobem by šlo příslušný bod změnit ve prospěch táborů. Ing. 

http://www.radambuk.cz/zotavovaci-akce-jina-podobna-akce-pro-deti-ostatni-akce-pro-deti-poradna-crdm/
http://www.radambuk.cz/zotavovaci-akce-jina-podobna-akce-pro-deti-ostatni-akce-pro-deti-poradna-crdm/
http://pristav.crdm.cz/laureati/mgr-miluse-horska/
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Peštová upozornila, že se právě ve sněmovně probírá 1. čtení vodního zákona a přislíbila, že 
se s kolegy budou snažit hledat takové legislativní řešení, které umožní zachovat pořádání 
táborů na místech, kde se konaly doposud. Jde o to, aby tradice nebyla přerušena a aby 
organizace komunikovaly dále se správci povodí a s odbory životního prostředí, aby tak 
omezily negativní zásahy do přírodního prostředí údolní nivy i toku samotného. 
Všichni přítomní v jádru souhlasili s tím, že nechtějí omezit tábory, které vesměs organizují 
dobrovolníci na zelené louce pro tisíce dětí a mladých lidí, a že se pokusí přispět ke 
zdárnému řešení problému. 
Miluše Horská vyjádřila uspokojení nad vstřícností a pozitivním duchem jednání. Nakonec 
přítomné požádala, aby byli vzájemně v kontaktu a poděkovala všem za účast a za vstřícnost. 
http://www.adam.cz/clanek-2017040014-budeme-smet-dal-taborit-podel-rek.html 
 

Táborům v blízkosti řek hrozí kvůli zákonu konec 
Uplatňování vodního zákona ohrožuje pořádání dětských 
táborů v okolí řek. Jde o ustanovení, které zakazuje v aktivních 
zónách záplavových území kolem řek zřizovat kempy a tábory. 
Orgány ochrany životního prostředí a úřady některých obcí 
kvůli tomu nechtějí tyto tábory povolovat. Problém se 
v současné době dotýká asi 40 táborů a další se objevují. 
Novinářům to na dnešním briefingu ve Sněmovně řekl 
předseda pracovní skupiny Sdružení místních samospráv (SMS) 

a starosta Kamýka nad Vltavou Petr Halada. Zákon o vodách stanoví, že v aktivní zóně 
záplavových území se kromě jiného nesmí zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací 
zařízení. Halada uvedl, že problém vzniká v souvislosti s vytyčováním těchto aktivních zón. 
Problém by podle něj vyřešila změna zákona. "Určitě by se měl změnit ten paragraf 
67 odstavec 2, kde by v tom paragrafu měla být možnost konat ty letní stanové tábory, které 
tam budou pouze po dobu letních prázdnin," řekl ČTK a Českému rozhlasu. 
Poznamenal, že nebezpečí v době bleskových povodní může hrozit kdekoli. "Nám se stalo, 
že tábor byl vyplaven a v žádné aktivní zóně nejsme a museli jsme evakuovat děti," řekl. 
Sdružení nyní proto ve spolupráci se senátorkou Miluší Horskou, ministerstvy životního 
prostředí a zemědělství pracuje i Českou radou dětí a mládeže na tom, aby jak tento problém 
vyřešit. "A aby se v těchto lokalitách letní tábory, pokud se konají dlouhodobě a řadu, mohly 
nadále konat," dodal. Je podle něj zbytečné je rušit. 
Mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková sdělila, že zákon v současné době 
již umožňuje stanování v aktivních záplavových zónách, ale zakazuje umisťování zázemí 
tábora v těchto zónách. "Je to z bezpečnostních důvodů, protože pokud se části tohoto 
zázemí dostanou do koryta řek, tak to zhoršuje průběh povodně. Je to extrémně rizikové," 
uvedla. Poukázala na to, že obce jsou povodňovými orgány a jsou odpovědné za průběh 
protipovodňových opatření. "My je v tom chápeme, že jsou s ohledem na klimatickou 
změnu, která stále častěji vyvolává extrémy počasí, obezřetné a nechtějí uvádět samotné 

http://www.adam.cz/clanek-2017040014-budeme-smet-dal-taborit-podel-rek.html
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91531&idc=4748200&ids=280&idp=88040&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fnabidka-prace
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91631&idc=4748200&ids=3899&idp=87065&url=http%3A%2F%2Fwww.petrikbrokers.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91512&idc=4748200&ids=1765&idp=88030&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fsecurity-servis


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. 5 
 
 

22 

táborníky nebo své občany v extrémní riziko," dodala mluvčí. 
Zdroj: http://www.denik.cz/z_domova/taborum-v-blizkosti-vod-hrozi-kvuli-zakonu-konec-
20170421.html  

Informace z členských spolků 

TVOR z.s. 
www.ateliertvor.cz 

 

 

 

 

http://www.denik.cz/z_domova/taborum-v-blizkosti-vod-hrozi-kvuli-zakonu-konec-20170421.html
http://www.denik.cz/z_domova/taborum-v-blizkosti-vod-hrozi-kvuli-zakonu-konec-20170421.html
http://www.ateliertvor.cz/
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ICM Jindřichův Hradec z.s.    Laser Tag České Budějovice 

www.icmjh.cz       www.lasertagcb.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icmjh.cz/
http://www.lasertagcb.cz/
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Svět Fantazie z.ú.     Semenec o.p.s. 

www.houbovypark.cz     www.muzeumsemenec.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.houbovypark.cz/
http://www.muzeumsemenec.cz/
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M- centrum pro mladou rodinu z.s. 

Mateřské centrum Máj pořádalo 23.4.2017 interaktivní vycházku 
pro rodiče s dětmi za historií Českých Budějovic - Středověké 
město a  jeho hradby. www.mc-maj-com   

 

Jazykové centrum Let’s flow http://Letsfow.cz  

 

 

 

 

 

 

 

Další informace 

VYHLÁŠENÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU A DOTAČNÍHO PROGRAMU 
PODPORA SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2018 
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-a-dotacniho-programu-
podpora-1?source=rss 
MŠMT vyhlašuje rozvojový programu a dotační program Podpora soutěží a přehlídek 
v zájmovém vzdělávání pro rok 2018, který umožňuje organizátorům soutěží žádat o finanční 
podporu na zabezpečení soutěží v roce 2018. 
Vyhlášený program umožňuje žádat také pouze o zařazení do seznamu soutěží zveřejněném 
ve Věstníku MŠMT. O dotaci je možné žádat pouze prostřednictvím elektronického systému 
na: http://souteze.msmt.cz/. Žadatelé vygenerovanou žádost zasílají na MŠMT do 5. května 
2017. Celý text programů naleznete na adrese: http://www.msmt.cz/mladez/podpora-
soutezi-a-prehlidek-v-zajmovem-vzdelavani 

http://www.mc-maj-com/
http://letsfow.cz/
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-a-dotacniho-programu-podpora-1?source=rss
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-a-dotacniho-programu-podpora-1?source=rss
http://souteze.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/mladez/podpora-soutezi-a-prehlidek-v-zajmovem-vzdelavani
http://www.msmt.cz/mladez/podpora-soutezi-a-prehlidek-v-zajmovem-vzdelavani
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Klapíkova inspirace 

Tvoření pro děti - Hladová housenka 

Hladová housenka se líbí snad všem dětem. Výroba housenky je velmi jednoduchá, zvládne ji i 3-leté 

dítě (s pomocí dospělého). Při tvoření housenky zužitkujete plata od vajec, zhotovení housenky je 

nenáročné na materiál. Housenku můžete použít jako dekoraci do dětského interiéru. 

Materiál a pomůcky potřebné pro tvoření: velké plato od vajec (housenka by měla být dlouhá), 

vodové barvy a štětec, pohyblivé oči nebo barevný papír na výrobu očí a nůžky. 

Jak na tvoření:  Z plata od vajec odstřihněte jednu řadu. Plato nabarvěte. Část plata, která bude tvořit 

hlavu housenky, nabarvěte na červeno. Zbytek plata - "tělo" housenky- natřete na zeleno. Nechejte 

barvu na housence zaschnout. Housenku dotvořte dle své fantazie. Na hlavu nalepte oči a protáhněte 

drátky jako tykadélka. Můžete se vyřádit i úplně jinak, můžete housence dodělat nožičky apod. 

Zdroj:  www.casprodeti.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jarní hry našich babiček: Honzo, vstávej... 
Počet hráčů: 3 a více.  

Princip: Tato hra je zejména pro malé děti. Jeden z hráčů byl Honza, který se postavil na čáru a 

ostatní se postavili několik metrů od Honzy (všichni stejně daleko). Jeden z hráču říká: "Honzo, 

vstávej! Kolik je hodin?" Načež Honza každému hráči odpověděl třeba 3 čapí, 1 žabí, 2 slepičí.Všichni 

hráči se snažili napodobením chůze zvolených zvířat postoupit k Honzovi. Honza musel hlídat, aby 

nikdo nepodváděl. Komu se povedlo být u Honzy první, vyhrál a dělal v další hře Honzu. 

Zdroj: https://www.alik.cz/a/jarni-hry-nasich-babicek   

http://www.casprodeti.cz/index.php/inspirace/jaro-velikonoce/95-vyrabime-z-plata-od-vajec-hladovou-housenku
https://www.alik.cz/a/jarni-hry-nasich-babicek
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Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 

 


