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Říjen 2017 

Milí přátelé,  

právě se k Vám dostalo 9. 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 
17.9.2017 – Štěstí s překážkou 
Čtvrtý ročník Štěstí s překážkou se uskutečnil v neděli 17. 9. 2017 od 
13 hodin. Na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích si 
užili malí i velcí návštěvníci. Veletrh neziskovek, podporujících 
především osoby pečující o lidi s handicapem, doplnil bohatý program 
na pódiu – taneční vystoupení, koncert Nezmarů, Hebandu, kouzelnické představení Radka Bakaláře 
nebo rozhovory s lidmi, kterých se život s handicapem dotýká osobně. Ve stánku RADAMBUKu a 
Informačního centra pro mládež České Budějovice si děti vyrobily čápa, poskládaly puzzle, poznávaly 
večerníčky a pohádkové filmy nebo lovily rybičky. Počasí vydrželo, usmálo se na nás i sluníčko, tak 
jsme měli vlastně „štěstí bez překážky“. 

 

  

mailto:kancelar@radambuk.cz
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20.9.2017 – Den čisté mobility 
Ve středu 20.9.2017 připravil RADAMBUK a ICM Č.B. aktivity pro děti na akci Den 
čisté mobility. Akci pořádal členský spolek RADAMBUK - Energy Centre České 
Budějovice. Dopolední program byl připraven pro školy a školky, odpolední pro 
rodiče s dětmi. Na náplavce pod Dlouhým mostem v Českých Budějovicích si návštěvníci mohli 
prohlédnout a vyzkoušet ekologické dopravní prostředky, vyzkoušeli si zručnost při jízdě na 
kole, elektrokole, elektrokoloběžce, segwayi nebo elektroskateboardu, BESIP nabídl testy týkající se 
bezpečnosti dopravy a informace týkající se 1. pomoci nabídl ČČK. Ve stánku RADAMBUK a ICM Č.B. 
si děti mohly zahrát turnball, vyzkoušet slacklining, chytání rybiček a skládání puzzlů. I přes nepřízeň 
počasí na náplavku přišlo 435 dětí ze škol a školek z ČB a okolí, celkový počet návštěvníků 
odhadujeme na 600 osob. 

 

Kalendář akcí RADAMBUK do konce roku 2017 
10.10.2017 - Valné shromáždění RADAMBUK od 17 hodin 
13.10.2017 - Uklidíme Branišovský les - 72 hodin 
16.10.2017 - Začínáme s Corelem 1. 
30.10.2017 - Začínáme s Corelem 2. 
16.-19.11.2017 - S RADAMBUKem na CVVZ do Šumperka 
2.12.2017  - Divadelní představení a Vánoční setkání dětí ze spolků v Divadle U Kapličky 
12.12.2017 – Vánoční setkání vedoucích spolků v RADAMBUK 
 

12.-15.10.2017 – projekty 72 hodin 
POMÁHÁME, PROTOŽE CHCEME!!!! ZAPOJTE SE DO 72 HODIN!!!  
12.-15.10.2017 POMÁHEJTE TAKÉ!!!!  
 
Co je 72 hodin?  
Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit. Kdykoliv během těchto 72 hodin a zároveň jakkoliv 
dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich 
okolí. Výsledkem těchto projektů bude mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a 
mnoho dalších pozitivních účinků. 
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Do projektu je samozřejmě 
možné se zapojit i jakkoliv 
jinak. Například vymyslet 
úklidovou akci, zazpívat 
seniorům, či natřít 
autobusovou zastávku. Nápadů 
je mnoho a ne vždy se 
k nějakému kroku 
rozhoupeme, projekt 72 hodin 

je vhodnou příležitostí, jak udělat to, na co se už dlouho chystáte … 

Kdy to celé proběhne? 
Projekty budou probíhat po celém Česku od čtvrtka 12. října 
2017 od 12:00 do neděle 15. října 2017 do 12:00. Projekty 
mohou být libovolně dlouhé. Může se tedy jednat jen 
o několikahodinovou aktivitu, či o třídenní maratón 
dobrovolnických prací. 
Kdo a jak se může zapojit? 
Projekt je určen dětem i rodičům, mladým lidem, neziskovým 
organizacím, ale i neformálním skupinám a jednotlivcům, 
zkrátka všem, kteří podporují myšlenku dobrovolnictví a není 

jim cizí nezištně pomoci druhým, nebo svému okolí. 
Vymyslete s kamarády projekt, který vás bude bavit, zlepší vaše okolí, pomůže lidem kolem vás, 
nebo jen někoho potěší. Na webu www.72hodin.cz, či facebooku www.facebook.com/72hodin.cz 
naleznete mnoho informací o tom, jak postupovat, aby se vaše nápady proměnily na skutečnost. 
Dívejte se kolem sebe! Ve vašem okolí je spousta věcí, které se dají vylepšit, mnoho lidí, kteří 
potřebují pomoc, a mnoho takových, kteří se chtějí při práci bavit! Projekty mohou být libovolně 
dlouhé. Může se tedy jednat jen o několikahodinovou aktivitu, či o třídenní maratón 

dobrovolnických prací. V České republice 72 hodin pořádá Česká rada dětí a mládeže. 
Koordinátorem a propagátorem projektu v Jihočeském kraji je RADAMBUK – Rada dětí a 
mládeže Jihočeského kraje z.s. 

Tipy na projekty 
Služba potřebným (LIDÉ) 

 uspořádání divadelního, nebo hudebního 
vystoupení v domově pro seniory 

 zorganizování sportovního turnaje pro děti 
z dětského domova 

 uspořádat odpoledne plné her pro handicapované 
Péče o přírodu (ŽIVÁ PŘÍRODA) 

 úklid parku, lesa, či jakékoliv části přírody 
 výsadba stromů, keřů 
 vyčištění koryta řeky, obnova studánky 

Vylepšení života kolem sebe (OKOLÍ) 
 oprava dětského hřiště 

http://www.72hodin.cz/
http://www.facebook.com/72hodin.cz
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 pomoc při malování mateřské školy, autobusové zastávky 
 stavba ptačích budek 

Sázení stromů 
Stejně jako v loňském roce ČRDM připravila možnost získat stromy pro výsadbu. Bude se jednat 
o stromy ovocné. A jak strom získat? Při registraci projektu vyberte jako typ projektu Sázení stromů. 
Následně zaškrtněte políčko mám zájem o strom. Jakmile registraci dokončíte, budeme vás 
kontaktovat a dohodneme se, kde si strom vyzvednete. Stromů máme připraveno omezené 
množství, proto s registrací příliš neotálejte. A ještě malé upozornění, pokud plánujete vysadit strom 
na veřejném pozemku, kontaktujte předtím jeho majitele a požádejte jej o svolení k výsadbě. 
Úklidové projekty 
V případě, že se rozhodnete zrealizovat úklidový projekt, automaticky ČRDM do základního balíčku 
s podporou přibalí i pytle na odpad a pracovní rukavice.  
 

Podporujeme myšlenku dobrovolnictví a není nám cizí nezištná pomoc druhým nebo svému 
okolí!!! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.72hodin.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.72hodin.cz/
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16.9.2017 – Výlet s čápem do Království lesa 
V sobotu 16.9.2017 se vydal autobus 45 dětí a vedoucích z členských spolků RADAMBUK směr Lipno 
nad Vltavou. I přes nepříznivé počasí navštívili areál Království lesa a užili se bludiště, lanovky, 
provazové sestavy , stromová městečka, prolézačky a houpačky. V odpoledních hodinách navštívili 
lipenské Hopsárium a v 17 hodin se vydali unavení, ale šťastní směr České Budějovice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16.-19.11.2017 - s RADAMBUKem na CVVZ do Šumperka 
RADAMBUK vyráží na CVVZ (Celostátní výměna zkušeností) do Šumperka 
společně. Čekají Tě 4 dny nabité skvělým programem, který si navolíš 
podle svého zájmu. Potkáš hodně zajímavých lidí, naučíš se mnoho 
nového.Více se o akci CVVZ dočteš na www.cvvz.cz . 
O bezproblémový průběh naší výpravy z jihu Čech se postarají lektoři „Táborové akademie“ Jančí 
Lukáč a Jirka Heller. Zajistíme společnou dopravu (velkým autem nebo vlakem podle počtu 
přihlášených), nutný „dohled“ nad neplnoletými, případně cokoli dalšího, co budeš potřebovat. 
Budeme Ti k dispozici v průběhu celé akce. 
Pokud se rozhodneš s námi vyrazit, je nutné: 

1. přihlásit se na webu RADAMBUK http://www.radambuk.cz/akce/16-19-11-2017-s-
radambukem-na-cvvz-do-sumperka/ do 30.10.2017, 

2. zaplatit na účet RADAMBUK do 30.10.2017 účastnický poplatek na základě zaslaných 
podkladů od kanceláře RADAMBUK, 

http://www.cvvz.cz/
http://www.radambuk.cz/akce/16-19-11-2017-s-radambukem-na-cvvz-do-sumperka/
http://www.radambuk.cz/akce/16-19-11-2017-s-radambukem-na-cvvz-do-sumperka/
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3. zaregistrovat se do 6.11.2017 přímo na stránkách CVVZ http://www.cvvz.cz/jak-se-
registrovat a zvolit si programy http://www.cvvz.cz/program , které tě zajímají a kterých se 
zúčastníš. Na 6.11.2017 je stanoven konec přihlašování na programy. Kapacita je omezena. 

 
Účastnický poplatek organizátorům CVVZ zaplatí hromadně RADAMBUK. 
Základní cena akce je účastnický poplatek 700 Kč (v ceně účastnického poplatku Ti uhradíme 
ubytování ve škole na zemi, 3 jídla v pátek a 3 jídla v sobotu, v neděli snídani a balíček na cestu, dále 
odborný program po celou dobu akce, doprovodné programy). Cena za dopravu se podle počtu 
přihlášených snižuje – základní cca 600-700 Kč. Poplatek za ubytování a cestovné bude 
pravděpodobně snížen a částečně hrazen z projektu RADAMBUK. Záleží na počtu přihlášených 
účastníků. O konečné ceně Tě budeme předem informovat. 
Věk účastníků: od 15 let. 
 

3.10.2017 – jednání předsednictva RADAMBUK 
 
V úterý 3.10.2017 se sešlo předsednictvo RADAMBUK 
na jednání v prostorách RADAMBUK v Divadle U 
Kapličky. Předsednictvo přijalo 2 nové členské spolky 
SALI CB z.s. a Family of move z.s., schválilo Jednací řád 
předsednictva, valného shromáždění a kontrolní 
komise RADAMBUK a Volební řád RADAMBUK. Na 
programu jednání byla příprava Valného shromáždění 
a akce BAMBIFEST 2018. 

  

http://www.cvvz.cz/jak-se-registrovat
http://www.cvvz.cz/jak-se-registrovat
http://www.cvvz.cz/program
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Z realizace projektů Mládež kraji – kraj Jihočeský 2017 
 

Projekt Sportovní den ve Skřidlech 28.9.2017 
Projekt Malá inventura České Budějovice – festival nového divadla pro děti 
a mládež 
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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 
23.10.2017 - Školení vedoucích zaměstnanců spolků o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně 

Kdy: pondělí 23.10.2017 od 9 hodin 
Kde: prostory RADAMBUK, Husova tř. 622/45, Č. 
Budějovice 
Školitel: Jan Carda, firma PYRO s.r.o. 
Účastníci školení získají osvědčení o absolvování školení a osnovu školení 
pro své zaměstnance ve spolku. Platnost osvědčení je na 3 roky. 

Přihlášky na webu: http://www.radambuk.cz/akce/23-10-2017-skoleni-vedoucich-zamestnancu-
spolku-o-bezpecnosti-a-ochrane-zdravi-pri-praci-a-o-pozarni/ 
Cena 400 Kč, možno zaplatit hotově do pokladny RADAMBUK nebo Vám zašleme fakturu po zaslání 
fakturačních údajů. 

http://www.radambuk.cz/akce/23-10-2017-skoleni-vedoucich-zamestnancu-spolku-o-bezpecnosti-a-ochrane-zdravi-pri-praci-a-o-pozarni/
http://www.radambuk.cz/akce/23-10-2017-skoleni-vedoucich-zamestnancu-spolku-o-bezpecnosti-a-ochrane-zdravi-pri-praci-a-o-pozarni/
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 

7. 9. 2017 – Kyberšikana 
Prázdniny utekly jako voda a všichni školou povinní se vrátili do lavic za svými kamarády. 
Se začínajícím školním rokem se bohužel opět zvyšuje riziko šikany ve všech jejich podobách. 
ICM České Budějovice se na tuto problematiku zaměřilo a 7. září 2017 připravilo již třetí besedu 
pro děti a mládež na téma kyberšikana. Mgr. Nicol Emrová z organizace THEIA připravila 
pro účastníky program upozorňující na nástrahy internetu, vysvětlila, jak se proti útokům 
na internetu bránit a jak je důležité přemýšlet o tom, co o sobě zveřejňujeme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Od 1. 9. 2017 nová otevírací doba ICM Č. B. 

Pondělí: 8.00 – 18.00 hodin 
Úterý:  8.00 – 15.00 hodin 
Středa:  8.00 – 15.00 hodin 
Čtvrtek: 8.00 – 18.00 hodin 
Pátek:  8.00 – 15.00 hodin 
Mimo otevírací dobu po dohodě. 

 

Vyfoť íčko 
Vyhrajte vstupenky na letošní FOTOEXPO 2017! Vytvořte, najděte, namalujte „i“(íčko) z loga 
Informační sítě pro mládež (ISM) a Informačních center pro mládež (ICM). Svůj výtvor vyfoťte 
a sdílejte na Instagramu #vyfoticko #icko a Facebooku na stránce Vyfoť Íčko! Foto s největším počtem 
lajků vyhraje vstupenky na letošní FOTOEXPO! Soutěž potrvá do 10. 10. 2017! 
 

Zajímavé soutěže pro mladé ve školním roce 2017/2018 
Málokdo ví, že kromě notoricky známých soutěží (například matematické olympiády), kterých se čeští 
středoškoláci účastní již několik desítek let, existují i mladší a méně známá klání, která MŠMT 
každoročně vyhlašuje. Podívejte se, jaké zajímavé výzvy vás ve školním roce 2017/2018 například 
čekají. 
Seznam všech soutěží a vysvětlivky k jednotlivým zkratkám najdete na 
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-soutezi-a-prehlidek-ve-skolnim-roce-2017-2018. 

Zdroj: http://www.nicm.cz/zajimave-souteze-ktere-vas-cekaji-v-roce-2018  

https://www.facebook.com/hashtag/vyfoticko?source=feed_text&story_id=295909140877994
https://www.facebook.com/hashtag/icko?source=feed_text&story_id=295909140877994
https://www.facebook.com/vyfoticko/?fref=mentions
https://www.facebook.com/veletrhfotoexpo/?fref=mentions
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-soutezi-a-prehlidek-ve-skolnim-roce-2017-2018
http://www.nicm.cz/zajimave-souteze-ktere-vas-cekaji-v-roce-2018
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16. a 30. 10. 2017 - Začínáme s Corelem v ICM Č. B. - Týden vzdělávání 
dospělých v JčK – pozor změna termínu!!! 
V rámci Týdne vzdělávání dospělých uskuteční ICM České Budějovice pro pracovníky s dětmi 
a mládeží vzdělávací seminář Začínáme s Corelem. Účastníci semináře budou seznámeni se základy 
práce v grafickém softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2017. V rámci kurzu získají základní znalosti 
z oblasti grafiky, seznámí se s nástroji grafického editoru, naučí se vytvářet kvalitní propagační 
materiály. Seminář proběhne ve dvou na sebe navazujících setkáních –  16. a 30. 10. 2017 od 16 
do 20 hodin. Vzhledem k neziskovému charakteru naší organizace není možné zajistit dostatek 
počítačů s licencemi tohoto softwaru. Prosíme účastníky, aby si přinesli notebooky 
s nainstalovaným CorelDRAW. Seminář je pro účastníky ze spolků zdarma. 
Zájemci se mohou přihlásit do 9. 10. 2017 na e-mail kancelar@radambuk.cz. Počet míst 
je z kapacitních důvodů omezen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soutěž pro studenty VŠ, VOŠ a SŠ - Napiš esej v angličtině a vyhraj léto v USA 
Zúčastni se soutěže Our Earth is Smaller Earth a vyhraj Work and Travel pobyt v USA v hodnotě 
500 USD na léto 2018! Soutěže se mohou zúčastnit pouze studenti VŠ, VOŠ nebo SŠ prezenční formy 
studia, kteří dovrší věku 18 let do 31. 3. 2018. Esej musí být v anglickém jazyce o délce 1-2 
normostran. Musí být odeslána na e-mail czech@smallerearth.com nejpozději do 31. 12. 2017, 
předmět e-mailu musí být Our Earth is Smaller Earth a v textu e-mailu musí být uveden název školy, 
na které v současnosti účastník soutěže studuje. Eseje mohou soutěžící zasílat okamžitě, soutěž běží 
od 1. 9. 2017. Témata a další informace o soutěži naleznete zde: 
https://www.smallerearth.com/cz/soutez/.  

http://www.tydnyvzdelavani.cz/akce/jihocesky-kraj
mailto:kancelar@radambuk.cz
https://www.smallerearth.com/cz/soutez/
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Informace z ČRDM 

ČRDM žádá osm politických stran o povolební podporu spolkové činnosti ve 
prospěch dětí a mladých lidí 
http://www.adam.cz/clanek-2017090018-crdm-zada-osm-politickych-stran-o-povolebni-podporu-
spolkove-cinnosti-ve-prospech-deti-a-mladych-lidi.html 
Autor: Jiří Majer | 

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) se písemně 
obrátila na některé z politických stran a hnutí, 
kandidujících v nadcházejících parlamentních volbách, 
se žádostí, aby se memorandem zavázaly k podpoře 
činnosti spolků sdružujících děti a mladé lidi. 
Texty memoranda spolu s průvodními dopisy zamířily 
konkrétně ke špičkám těchto politických uskupení 
(abecedně řazeno): ANO 2011, Česká pirátská strana, 
Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), 
Křesťanská a demokratická unie – Československá 

strana lidová (KDU-ČSL), Občanská demokratická strana (ODS), Starostové a nezávislí (STAN), TOP 09 
a Strana zelených (SZ). 
„Dovolte, abychom Vás pozdravili a stejně jako před minulými parlamentními volbami Vám nabídli 
společný podpis Memoranda o podpoře spolků sdružujících děti a mladé lidi. Česká rada dětí 
a mládeže sdružuje více než 200 000 členů, převážně dětí a mladých lidí. Fakticky ale zastupujeme 
a hájíme zájmy skupiny podstatně větší. Budeme rádi, když nám v této věci pomůžete. Učinit tak 
můžete podpisem přiloženého memoranda. Předkládáme Vám ho jako promyšlený celek, soubor 
problémů, které trápí mladé skauty, woodcraftery, táborníky, turisty, děti a mládež z křesťanských 
spolků či pionýry. Pokud by však pro Vás dílčí formulace v memorandu byla nepřijatelná, je možné ji 
po dohodě s námi formulovat jinak,“ stojí mj. v průvodním dopise, který za ČRDM podepsali její 
předseda Aleš Sedláček a předseda Asociace TOM ČR a člen pracovní skupiny Stát Tomáš Novotný. 
Možnosti kýžené povolební podpory spolkové činnosti ve prospěch nejmladší generace spatřuje 
ČRDM jednak v oblasti materiální (peníze), a jednak nemateriální (tvorba odpovídajícího 
legislativního prostředí, expertní konzultace apod.). „Pro spolkovou práci s dětmi a mládeží 
potřebujeme přirozeně peníze. Víme, že naše požadavky obsažené v memorandu jsou splnitelné – 
a tedy velmi krotké. Budeme však vděčni i za pomoc s problémy legislativními či účetními. Rádi 
budeme spolupracovat s Vašimi experty v jednotlivých oborech i po volbách,“ píší Aleš Sedláček 
a Tomáš Novotný ve zmíněném dopise. 
Obdobný krok jako nyní podnikla Česká rada dětí a mládeže i před parlamentními volbami v roce 
2013. Tehdy memorandum předložila celkem šesti politickým stranám; nyní jich oslovila osm. 

 
Memorandum o podpoře činnosti spolků sdružujících děti a mladé lidi 
Průvodní dopis 
 

http://www.adam.cz/clanek-2017090018-crdm-zada-osm-politickych-stran-o-povolebni-podporu-spolkove-cinnosti-ve-prospech-deti-a-mladych-lidi.html
http://www.adam.cz/clanek-2017090018-crdm-zada-osm-politickych-stran-o-povolebni-podporu-spolkove-cinnosti-ve-prospech-deti-a-mladych-lidi.html
http://www.adam.cz/download.php?soubor=434
http://www.adam.cz/download.php?soubor=437
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Workshop: Stezka ke kompetencím 
zdroj: ČRDM 

 Datum a místo: 14.–15. 10. 2017, Praha 
 Profil účastníka: učitelé, mladí vzdělavatelé, 

vedoucí mládeže, pracovníci neziskovek, zájemci 
o vzdělávání 

 Obsah: Co jsou to kompetence a jak se dá využít 
neformální vzdělávání k jejich získávání a 
rozvoji?  Naučíme se využít inovativní přístup 
vzdělávacího kontinua pro návrh vzdělávacích 
aktivit/metod. 

 Účast na kurzu, včetně ubytování je zdarma. 
 Přihlašovací formulář 

Co by mělo být cílem ideálního vzdělávání? Existuje nějaký výčet toho, co by měl člověk umět, když je 
vymrštěn ze vzdělávacího systému do každodenního života? A mělo by vzdělávání stát na řešeních 
kvadratických rovnic, nebo popisu fotosyntézy? Ve škole trávíme nemalou část našeho života. Jen si 
uvědomte, že když lidé, kteří dnes dokončují vysokoškolská studia, začali chodit do školy, tak o 
internetu slyšel málo kdo, mobily měly jednořádkový display a anténku, dotyková zařízení jsme znali 
jen ze Startreku a česká společnost se ještě srovnávala s rozpadem federace. 
Společnost se za tu dobu změnila od základů, kdežto vzdělávání, pomineme-li pár nešťastných výkřiků 
jako státní maturitu nebo inkluzi, se změnilo jen málo.  Dnes se již zdá takřka bezpředmětné, učit se 
encyklopedické znalosti, od nichž nás dělí jen vyhledávací okýnko Googlu. Stále více se mluví o tom, 
že ve školách bychom si měli spíše osvojovat kompetence, třeba jak prezentovat své myšlenky, 
pracovat v týmu, komunikovat, nebo být aktivním článkem demokratického systému. To vše se dnes 
mnohdy učíme, až opustíme zdi školy, a to i přesto, že společnost dnes na našich kompetencích stojí 
a zaměstnavatelé je vyžadují. 
Během víkendového workshopu si povíme, co to kompetence jsou a jak je můžeme rozvíjet. 
Podíváme se na základy neformálního vzdělávání a použijeme ho právě k návrhu výukových aktivit, 
které kompetence rozvíjejí. Naučíme vás, jak snadno vymyslet vlastní vzdělávací metodu, tak aby byla 
jako ušitá pro vaši skupinu, pro vás, a hlavně aby měla smysl. 
Zaplatíme za vás náklady spojené s cestou do Prahy, ubytujeme vás ve stylovém hotelu, zajistíme 
příjemné školící prostory a dostatek jídla. Tým našich lektorů vás provede celým programem. Pokud 
jste učitelé, mladí vzdělavatelé, vedoucí mládeže, pracovníci neziskovek nebo jen chcete vědět o 
vzdělávání trochu víc, tak neváhejte a pojďte do toho s námi. Společně totiž můžeme, tedy aspoň 
trochu, změnit vzdělávaní tak, aby odpovídalo dnešní době. 
Přihlaste se tady! 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWoJKa0JG5-xbG75LfHxSBr_L9zlDKTQKFjd9VSNytVclorQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWoJKa0JG5-xbG75LfHxSBr_L9zlDKTQKFjd9VSNytVclorQ/viewform
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Zóna demokracie zve na workshopy 
Zdroj: ČRDM 

V pátek 6. 10. a v sobotu 7. 10. 2017 proběhne první ročník 
festivalu Zóna demokracie, na kterém vystoupí v rámci 
přednášek a diskuzí zástupci z řad umělců, tvůrců, politiků a 
odborníků na umění v kontextu politického vývoje v České 
republice. Národní parlament dětí a mládeže a Česká rada 
dětí a mládeže se do programu zapojí v pátek svými 
workshopy: 

 první ponese název „Proč chodit volit? Má to význam?“ a 
proběhne v rámci dopoledního bloku (od 10:00) 

 odpolední workshop „Vzdělávání 2.0 – stezka k sociálním a 
občanským kompetencím“ (od 15:00) přiblíží česko-polsko-
litevský projekt ČRDM a účastníci si sami vyzkouší, jak lze 
občanské a sociální kompetence rozvíjet i jak jednoduše a 
efektivně navrhnout a naplánovat vzdělávací (nebo jakékoliv 
jiné) aktivity; vzhledem k omezené kapacitě se hlaste e-
mailem na adrese jan.husak@crdm.cz 

 a nakonec podvečerní prezentace s diskusí „Mladí Češi –
 mladí demokraté?“ (od 17:00), ve kterém Vám odpověď na 
tuto otázku poodhalí Jan Husák na základě výsledků 

ojedinělého výzkumu. 
Zóna demokracie se bude konat v Experimentálním prostoru NoD v centru Prahy. Vstup na všechny 
akce je zdarma. Celý program naleznete na stránce facebookové události. Pozvánku na zahájení 
naleznete v příloze ke článku. 

 
A DALŠÍ SOUTĚŽ JE TADY! 
Zdroj: www.72hodin.cz  

Soutěžte o deskové hry MINDOK a elegantní sešity a zápisníky ze 
studia VOALA. 
Soutěž je tentokrát tipovací. ZKUSTE SI TIPNOUT, KOLIK ŽE VÁŽÍ 
VŠECHNA TRIČKA, KTERÉ JSME PRO VÁS PRO LETOŠEK PŘIPRAVILI. 
Nápovědu najdete na našem webu (hledejte informace o tričkách), ale 
abyste to neměli tak těžké, prozradíme, že je to určitě více než jedna 
tuna a rozhodně méně než dvě. Pět z vás, jejichž tip bude nejblíže 
správné odpovědi, od nás dostane ceny. 
 

1. Hry od společnosti Mindok, třeba Duch, Panovník, Sochy v akci, Vikingové v bouři, zábavné 
zeměpisné hry a další. 

2. Diář, sešity, zápisníky, které jsou uměleckými díly. Jsou z neběleného EKO papíru 
z recyklovaných vláken, vyrobené v ČR. Elegantní v detailech. 

Odpověď zasílejte na adresu 72hodin@72hodin.cz, do předmětu zprávy nezapomeňte uvést heslo: 
SOUTĚŽ. 
  

mailto:jan.husak@crdm.cz
https://www.facebook.com/events/269479250237649/?fref=ts
http://crdm.cz/wp-content/uploads/pozvanka-zona-demokracie-2017.pdf
http://www.72hodin.cz/
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Informace z členských spolků 
 
Kurz Hlavní vedoucí tábora 

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). 

Nabízíme dva termíny: 25.-26.11.2017 (zimní) nebo 9.-10.6.2018 (letní) 
 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 

777 871 522 (Mgr. Jiří Heller) 

 
Jazykové centrum Let´s flow 
Letos nově rozšiřujeme nabídku také o přípravu na dětské Cambridgeské zkoušky YLE! 
Odkaz na naše webové stránky: http://letsflow.cz/ 
Facebookové stránky: https://www.facebook.com/letsflowcenter/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sasmcb.cz/
mailto:jiri.heller@sasmcb.cz
http://letsflow.cz/
https://www.facebook.com/letsflowcenter/
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Semenec o.p.s. – Seminář Voda nás spojuje 
Srdečně vás zveme k účasti na semináři Voda nás spojuje, 
který pořádá Krajský úřad Jihočeského kraje České 
Budějovice, odbor životního prostředí, zemědělství a 
lesnictví a Semenec, o.p.s. Týn nad Vltavou. 
KRAJINA - VODA - VZDUCH - PŮDA - ROSTLINY - POČASÍ – 
LIDÉ – V SOUVISLOSTECH 
Cílem semináře je uvědomit si souvislosti procesů v 
krajině a ekosystémech a vztahy mezi počasím, stavem 
krajiny a hospodařením s půdou, příčiny současných problémů se vzrůstajícím suchem a nedostatkem 
vody. Seminář není akreditovaný MŠMT, ale účastníci obdrží osvědčení o jeho absolvování.  
Účastnický poplatek 150 Kč bude vybírán v hotovosti na místě (bude využit pro zajištění občerstvení).  
Koná se v pátek 13. října 2017 od 9.00 do 16.00 hodin v MDK Sokolovna, Tyršova 424, Týn nad 
Vltavou, praktická část v Přírodovědném muzeu Semenec, Týn n. Vlt. (www.muzeumsemenec.cz) a 
na Vodním biotopu Hlinky, Týn n. Vlt. 
Počet účastníků na akci je omezen, proto doporučujeme přihlásit se včas.  
Uzávěrka příjmu přihlášek je v pátek 6. října 2017. 
Přihlásit se můžete odesláním přiložené návratky na e-mail: jozkova@kraj-jihocesky.cz  
Přihláška se stává závaznou po potvrzení Ing. L. Jozkovou (tel. 386 720 803). 

web: www.muzeumsemenec.cz 

  

http://www.muzeumsemenec.cz/
mailto:jozkova@kraj-jihocesky.cz
http://www.semenec-ops.cz/
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M-centrum pro mladou rodinu 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOFYA PIRADYAN v ICM JH 
Od 6. do 17.10.2017 do ICM Jindřichův Hradec z.s. zavítá Sofya Piradyan z Arménie. Sofya je na 
Evropské dobrovolnické službě v rámci ERASMUS+ v brněnské organizaci a od pondělí 6.10. do pátku 
17.10. bude v Jindřichově Hradci, Třeboni a Českých Budějovicích přednášet žákům ZŠ a SŠ o své 
rodné zemi, o svém působením dobrovolníka v ČR. Jedna beseda bude koncipována na 45 minut a 
bude probíhat za pomoci powerpointové prezentace. 
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Další informace 

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O STÁTNÍ DOTACE PRO ROK 2018 
Aktuální znění Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2018 naleznete zde:  

Programy_2017_2020_revize_2018 
Žádosti o dotaci pro rok 2018 v programech č. 1, 2, 3 a 4 vkládají  NNO 
prostřednictvím elektronického informačního systému ISPROM na 
adrese https://isprom.msmt.cz. Ten bude otevřen pro podávání žádostí 
včetně předepsaných příloh v polovině září 2017. Následně žadatel o dotaci 

doručí žádost v listinné podobě, včetně předepsaných příloh na adresu Národního institutu pro další 
vzdělávání, Senovážné nám. 25, Praha 1. Bližší informace o podávání žádostí a dalších podmínkách 
naleznete v aktualizovaných programech (viz výše). 
Formulář rozpočtu po aktivitách 
Povinnou přílohou žádosti je rozpis rozpočtu s ohledem na plánované aktivity  
(u programů 1 a 3 je nutné dodržet předepsaný vzor, viz příloha č. 10 novelizovaných programů). 
Formulář je ke stažení zde: rozpočet dle aktivit 
Detailní postup při hodnocení projektů popisuje Metodika hodnocení projektů 
Vyúčtování poskytnutých dotací - bližší informace naleznete zde 
Kontaktní osobou pro poskytování informací týkajících se těchto programů je: 
RNDr. Helena Knappová 
tel. 234 815 346 
e-mail: helena.knappova@msmt.cz 
http://www.msmt.cz/mladez/podavani-zadosti-o-statni-dotace-pro-rok-2018-1?source=rss 
 

VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ ZA ROK 2018 
NNO odpovídají za hospodárné použití poskytnutých rozpočtových 
prostředků státního rozpočtu v souladu s rozhodnutím o poskytnuté dotaci. 
Vyúčtování poskytnutých dotací předloží NNO písemně odboru pro 

mládež MŠMT nejpozději do 31. 1. následujícího roku. Dále musí organizace vložit vyúčtování dotace 
do elektronického systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz. 
http://www.msmt.cz/mladez/vyuctovani-neinvesticnich-dotaci-za-rok-2018 
 

Hledáme příběhy lidí, kteří pomáhají druhým. Otevíráme nominace na Cenu 
Via Bona 
Otevřeli jsme nominace 21. ročníku Ceny Via Bona za filantropii. Tímto oceněním chceme každoročně 
vyzdvihnout inspirativní příběhy dárcovství a dobročinnosti a poděkovat všem, kteří nezištně 
pomáhají druhým, věnují svůj čas, energii, peníze či zkušenosti pro dobrou věc. Pomozte nám najít ty, 
kteří pomáhají druhým! 
Filantropické počiny může nominovat kdokoli – firmy, neziskové organizace, školy i jednotlivci, a to 
on-line na: www.nadacevia.cz/viabona. 
„Tématem letošního ročníku jsou budoucnost, inovace a pohled na to, kudy se může filantropie 
ubírat v 21. století,“ říká k 21. ročníku Ceny Via Bona Monika Skopalová, programová manažerka 
Nadace Via. 

http://www.msmt.cz/file/43532_1_1/
http://isprom.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/file/43533_1_1/
http://www.msmt.cz/file/43544_1_1/
http://www.msmt.cz/mladez/vyuctovani-neinvesticnich-dotaci-za-rok-2018
mailto:helena.knappova@msmt.cz
http://www.msmt.cz/mladez/podavani-zadosti-o-statni-dotace-pro-rok-2018-1?source=rss
https://isprom.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/mladez/vyuctovani-neinvesticnich-dotaci-za-rok-2018
http://www.nadacevia.cz/2017/10/01/hledame-pribehy-lidi-kteri-pomahaji-druhym-otevirame-nominace-na-cenu-via-bona/
http://www.nadacevia.cz/2017/10/01/hledame-pribehy-lidi-kteri-pomahaji-druhym-otevirame-nominace-na-cenu-via-bona/
http://www.nadacevia.cz/viabona
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Nominovat lze v pěti kategoriích ceny – mezi ně patří např. ocenění pro mecenáše, kteří darují 
významnou finanční částku na dobročinnost, nebo cena pro srdcaře – tedy ty, kteří pomáhají druhým 
svým zápalem, časem a životní energií. Nadace Via ocení také  mladé filantropy a firmy, které 
pomáhají ve svém okolí. Součástí Ceny Via Bona bude již potřetí také ocenění pro jednotlivce, kteří 
prostřednictvím své závěti darovali či darují na dobrou věc. 
„Zaslanou nominací je možné poděkovat těm, kteří svým příběhem dobročinnosti inspirují druhé. 
Zároveň je Via Bona (dobrá cesta) také příležitostí ukázat, že filantropem může být každý z nás,“ 
dodává Monika Skopalová z Nadace Via. 
Nominace budou otevřeny do 5. prosince 2017, předání cen proběhne během slavnostního večera 
21. května v Praze. Partnery Ceny Via Bona jsou Česká spořitelna a PwC Česká republika. 
Nominovat na Cenu Via Bona 2018 lze v následujících kategoriích: 
Srdcař: Cena pro ty, kteří pomáhají svým zápalem, časem a životní energií 
Mladý Srdcař: Cena pro mladé, které baví umění darovat 
Mecenáš: Cena pro ty, kteří věnují část svého majetku na dobročinnost 
Dobrá firma: Cena pro ty, kteří ve svém okolí spojují byznys s dobročinností 
Závěť pomáhá: Cena pro ty, kteří ve své závěti myslí i na dobročinnost 
NOMINUJTE ZDE 
 

Klapíkova inspirace 

Tvoření pro děti – Podzimní ježek 
Z kartonu, desky nebo jiného pevného podkladu si vystřihneme tvar tělíčka ježka. Vyberte opravdu 

něco pevnějšího, neboť ježeček je ve finální verzi dost těžký. 
Na karton postupně tavnou pistolí přilepujeme nasbírané kaštany. Nejlepší 
jsou ty napůl ploché, lépe drží. Nalepujeme tak na husto, jak to jen jde. 
Lepíme druhou a třetí řadu na sebe, tak aby celkový tvar ježečka byla 
polokoule. 
Jak máme hotovo a kaštany pevně drží, hnědou temperou dobarvíme okraje 
tělíčka ježečka. Samozřejmě lze použít jako podložku i hnědý filc, hnědý papír, 
nebo barvou natřít hned na začátku, ale barva se poté odlepuje a nevypadá to 
hezky. 
Nakonec vlepíme špejle do vzniklých otvorů, většinou drží pouhým 

zastrčením, ale známe nenechavé ručičky dětiček, takže jsme opět použili tavnou pistoli a pojistili to. 
No a nakonec přilepíme oči, nosánek a kdo chce, dotvoří mašličkou nebo třeba ovocem.  
Zdroj: https://www.mimibazar.cz/navod/14315/podzimni-jezek 

     
  

http://www.nadacevia.cz/viabona
https://www.mimibazar.cz/navod/14315/podzimni-jezek
https://i.mimibazar.cz/h/bc/12/170930/23/p63699.jpg
https://i.mimibazar.cz/h/bc/12/170930/23/p63700.jpg
https://i.mimibazar.cz/h/bc/12/170930/23/p63701.jpg
https://i.mimibazar.cz/h/bc/12/170930/23/p63702.jpg
https://i.mimibazar.cz/h/bc/12/170930/23/p63703.jpg
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Inspirace hry:  
 
„Pozor, drak“ 
Pomůcky: stužky z krepového papíru 
Motivační říkanka - Papírový dráček 
Autor: Michael Novotný 
Z papíru ho vyrobíme, 
barvičkami nabarvíme. 
Až nebude žádný mráček, 
proletí se ten náš dráček.  
Určíme jedno dítě, které bude představovat draka. Ostatní děti budou malé myšky, které budou mít 
na ruce přivázanou stužku z krepového papíru. Myšky se pohybují po prostoru a na slova „Pozor, 
drak” si začnou chránit své stužky (ne však rukou). Drak se snaží myškám stužku strhnout, komu ji 
strhne, ten vypadává ze hry.  
 

„Život v lese“  
Pomůcky: žádné 
Motivační říkanka - Život v lese 
Autor: Michael Novotný  
Zvířátka v přírodě, jó, ta se mají, 
zajíčci s myškami pěkně si hrají. 
Bobr, ten staví si na řece hráz, 
medvěd spí v brlohu, než přijde mráz. 
Veverky, ty zase sbírají plody, 
až zima přiletí, budou mít hody.  
Dvě děti představující například veverky nebo bobry poskakují na jedné noze a druhou mají volně 
pokrčenou. Paže mají sepnuty za zády. Obě veverky se snaží jedna druhou vychýlit z rovnováhy údery 
rameny nebo hrudníkem. Při této hře je nutné stanovit jasná pravidla a dbát na bezpečnost dětí.  
 
Zdroj: https://clanky.rvp.cz/clanek/k/p/15217/POHYBOVE-HRY-FOUKA-SNEZI.html/ 

  

https://clanky.rvp.cz/clanek/k/p/15217/POHYBOVE-HRY-FOUKA-SNEZI.html/
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Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


