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Leden 2018 

Milí přátelé,  

právě se k Vám dostalo 12. vydání elektronického zpravodaje RADAMBUK, první v letošním roce 

2018. 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.  

 

PF 2018 

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních 

svátků a v novém roce 2018 pevné zdraví, mnoho štěstí, 

spokojenosti a dobrých přátel. 

Všem našim členům a partnerům děkujeme za milou 

spolupráci. 
 

 

mailto:kancelar@radambuk.cz
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Informace z RADAMBUK 

 

Z kroniky akcí 

 
12.12.2017 - Vánoční setkání v RADAMBUKu 

Úterý 12.12.2017 patřilo v RADAMBUKu Vánočnímu setkání 
vedoucích z členských spolků RADAMBUK. Pracovnice 
kanceláře připravily pohoštění, vánoční výzdobu a členky M-
centra pro mladou rodinu uvařily vánoční punč. Nechybělo 
zpívání vánočních koled za doprovodu kytar a dobrá vánoční 

nálada.  
 

 

 

Sbírka brýlí pro Afriku 2017 

RADAMBUK již 2. rokem pořádal ve spolupráci se slovenskou  Dětskou organizací Fénix o.z. veřejnou 

sbírku Brýle pro Afriku. V ČR jsme nasbírali 1593 kusů brýlí a 280 pouzder. V roce 2016 to bylo 464 

kusů. Brýle jsme dopravili Bratislavy do Dětské organizace Fénix, která je předala organizaci Lions 

Clubs International. Rádi bychom poděkovali všem, kteří sbírali, posílali nám brýle i zdaleka, zkrátka 

všem, kteří se zapojili. Moc si toho vážíme.  

Sbírka bude pokračovat i v roce 2018. Brýle můžete zanést k nám 
do kanceláře nebo zaslat poštou na naši adresu Husova tř. 622/45, 370 05 
České Budějovice do 31.12.2018. Moc děkujeme:-) 

 

https://www.facebook.com/lionsclubs/?fref=mentions
https://www.facebook.com/lionsclubs/?fref=mentions
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Informace z RADAMBUKu 
Web www.jihocesketabory.cz - vložení táborů 2018 

Web www.jihocesketabory.cz je připraven pro vkládání táborů na rok 2018. 
V nabídce se zobrazují pouze tábory, které se budou konat v roce 2018. 
Můžete vkládat své základny, tábory na rok 2018 nebo tábory 2017 
aktualizovat. 
Aktualizace starého tábora: 
Tábory 2017 jsou uložené v archivu. Celá správa tábora, jeho aktualizace a změny jsou prováděny 
z administrace webu. Musíte se nahlásit přiděleným heslem, které máte. Po rozkliknutí tábora se 
Vám v adminu zobrazí v pravé části kolonka Nový tábor s tlačítkem Nový tábor s těmito daty. Pokud 
chcete vytvořit nový tábor a použít tyto data, použijte toto tlačítko. Ke smazání starých dat 
NEDOCHÁZÍ. Zůstávají v archivu. http://www.jihocesketabory.cz/  

 
Sbíráme víčka pro Petra Housku z Řepice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jihocesketabory.cz/
http://www.jihocesketabory.cz/
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Prodloužení členství na rok 2018 v RADAMBUKu 
Členství v RADAMBUK trvá po dobu registrace. Členové se registrují vždy na 1 kalendářní rok. 
 Členství se prodlužuje zasláním vyplněného formuláře Prohlášení o prodloužení členství do 28.2. 
na kalendářní rok a zaplacením členského příspěvku do 28.2. 
Spolky, které mají zájem o sjednání pojištění, které nám nabízí ČRDM s Pojišťovnou Generali zašlou 
vyplněná a podepsaná "Prohlášení o prodloužení členství na rok 2018"poštou do kanceláře 
RADAMBUK nebo e-mailem  naskenované s podpisem statutárního zástupce. Spolu s prodloužením 
členství zašlete kopii úplného výpisu ze spolkového rejstříku, který je ke stažení 
na https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma, v případě změny stanov  spolku, zašlete také kopii 
stanov.    
Na základě prodloužení členství v RADAMBUKu Vám kancelář  prodlouží členství v ČRDM a spolek má 
tímto nárok na pojištění, sjednané ČRDM s Generali pojišťovnou zdarma. Pojištění hradí ČRDM 
z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění. Ve formuláři Prodloužení členství označte, 
zda budete mít zájem o sjednání Pojištění na úraz a Pojištění odpovědnosti  rok 2018. Více 
informací o pojištění naleznete na http://www.radambuk.cz/pojisteni/ . 
 
POZOR: Upozorňujeme, že s odesláním Prohlášení o prodloužení členství souvisí i platnost pojištění. 
Pokud neprodloužíte členství včas,  počítejte s tím, že Vám pojištění bude platit až od data, kdy 
Prohlášení o prodloužení členství zašlete do kanceláře RADAMBUK a ta sjedná pojištění. 
 
Faktury na úhradu členských příspěvků rozešleme statutárním zástupcům spolků e-mailem  nebo 
můžete zaplatit v roce 2018 hotově do pokladny v kanceláři RADAMBUK. 
 
Valné shromáždění RADAMBUK na jednání 10.10.2017 stanovilo výši členských příspěvků od 1.1.2018 
na 500 Kč za spolek na kalendářní rok.  

 

Informace o pojištění ČRDM – Generali pojišťovna a.s. 
Jednací řízení s uveřejněním pro výběr pojišťovny pro roky 2018–2021 bylo ukončeno. Vítězem se 
stala Generali Pojišťovna, a.s.  
K pojištění je možné se připojit kdykoliv během roku. Veškeré pojištění se bude přihlašovat opět přes 
RADAMBUK přes registrační systém ČRDM. Je možné sjednat všechny typy pojištění, a to: 

 Úrazové pojištění 
 Pojištění odpovědnosti organizace 
 Pojištění odpovědnosti dobrovolníků 
 Pojištění zaměstnanců04 

 
Úrazové pojištění 
Úrazové pojištění je pro členy krajských rad poskytováno zdarma (pojištění hradí ČRDM z finančních 
prostředků vyhrazených z dotací na pojištění). 

 Základní informace 
o Pojištěni jsou automaticky všichni členové členských organizací ČRDM včetně jejich 

pobočných spolků a dále pak členové členských organizací krajských rad a 
nezastřešených organizací, které se k úrazovému pojištění připojí. 

 https:/or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma,
http://www.radambuk.cz/pojisteni/
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o Pojištění se vztahuje na úrazy, ke kterým dojde při všech aktivitách uskutečňovaných 
v rámci činností, jež pojištěné organizace vykonávají v souladu se svým posláním 
určeným stanovami nebo obdobným dokumentem (aktivity v rámci oddílových 
schůzek, výprav, táborů, jako např. turistika, cyklistika, plavání, kanoistika a další 
vnitřní i venkovní aktivity jako festivaly, koncerty, drakiády apod.). 

o Vztahuje se i na další účastníky akcí, kteří nejsou členy pojištěných organizací (např. 
pokud pořádáte akci pro veřejnost a někomu z návštěvníků akce se stane úraz, pak je 
pojištěný). 

o Pojištění platí na úrazy v rámci celého světa – zde ale pozor!!!, nejedná se o cestovní 
pojištění, přesněji řečeno o pojištění léčebných výloh v zahraničí (to slouží k úhradě 
nákladů, které vzniknou v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, jako např.: 
lékařské ošetření, léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, apod.), takové 
pojištění nevzniká automaticky a je nutné si ho individuálně sjednat! 

o Denní odškodné pro děti i dospělé činí 115 Kč – více informací o pojistném plnění 
naleznete přímo v pojistné smlouvě na úrazové 
pojištění  http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-
2021-smlouva-uraz.pdf 

 
Pojištění odpovědnosti organizace 
Pojištění odpovědnosti organizace je pro členy krajských rad poskytováno zdarma, rovněž pojištění 
vedoucích - členů pracujících s dětmi a mládeží . (Pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků 
vyhrazených z dotací na pojištění). 
Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti - http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-
2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-smlouva-odpovednost.pdf 
Základní informace o pojistném plnění: 

 Povinná spoluúčast při škodním plnění dobrovolníka je 1 000 Kč. 
 Limit pojistného plnění je 10 milionů Kč na jednu pojistnou událost pro každého pojištěného. 
 Odlišné limity jsou stanovené pro škody způsobené provozem plavidel (kanoe, kajaky, prámy, 

vory apod.) a také použitím střelných zbraní (vzduchovky, airsoftové, paintbalové zbraně, 
luky, kuše apod.), zde je limit pojistného plnění stanoven na 5 milionů Kč. 

 Další omezení je na škody způsobené na klenotech a jiných cennostech, jakož i na věcech 
umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty (škody, které vzniknou např. na hradech a 
zámcích), zde je limit pojistného plnění stanoven na 500 000 Kč. 

 Do pojištění jsou zahrnuty také škody na motorových vozidlech (nejedná se o havarijní 
pojištění!!!) s limitem 50 000 Kč na jednu pojistnou událost pro jednoho pojištěného, jedná 
se např. o drobné škody typu ulomených zrcátek, poškozených čelních skel, proražených 
olejových van apod. 

 Pojištění obecné odpovědnosti je sjednáno pro: 
o Organizace 

 Členské organizace krajských rad, které se k pojištění přihlásí 
o Osoby 

 Vedoucí kolektivů dětí a mládeže, hlavní vedoucí táborů, osoby pravidelně 
pracující s dětmi a mládeží, statutární orgány pojištěných organizací a jejich 
pobočných spolků. Pojištění těchto osob je vázáno na jejich funkci, či pozici v 

http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-smlouva-uraz.pdf
http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-smlouva-uraz.pdf
http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-smlouva-odpovednost.pdf
http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-smlouva-odpovednost.pdf
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organizaci, kterou musí být organizace schopna doložit např. formou 
záznamu v registračním systému apod. Tyto osoby jsou pojištěné bez 
jmenného seznamu a musí se jednat o osoby z členských organizací ČRDM. 

 
Pojištění odpovědnosti dobrovolníků , kteří nejsou členy spolku  
 Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob. Jedná se o osoby, které nejsou 
zahrnuty v pojištění odpovědnosti organizace, nejsou Vašimi členy, ale pomáhají Vám příležitostně 
na akci, táboře, kuchaři, zdravotníci..... Pojištění odpovědnosti dobrovolníků je zpoplatněno částkou 
48 Kč na osobu za kalendářní rok. K pojištění se lze připojit kdykoliv během roku, pojištění je platné 
ode dne sjednání. Pro pojištění dobrovolníků je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti 
organizace. 
 
Pojištění odpovědnosti zaměstnanců 
 Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob a vybrat druh pojištění. Pojištění je k 
dispozici pro osoby v pracovním poměru, či zaměstnané na DPP. K pojištění se lze připojit kdykoliv 
během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění zaměstnanců je nutné mít sjednáno 
pojištění odpovědnosti organizace. 
Ceny za pojištění, které bude hradit ČRDM z dotace. 

 Úrazové pojištění – 17 Kč / osoba 
 Paušální odpovědnostní pojištění pro organizace nad 1000 členů – 1 900 Kč 
 Paušální odpovědnostní pojištění pro organizace do 1000 členů – 1 450 Kč 

Informace o RADAMBUK pro nové členy 

Jste spolek, subjekt pracující s dětmi a mládeží? 
Chybí vám informace týkající se dětí a mládeže? 
Chybí vám informační servis ke grantům a dotacím? 
Potřebujete propagaci? Chcete se zviditelnit, prezentovat? 
Potřebujete právní nebo ekonomickou radu? 
Chcete získat zdarma pojištění? 
Chcete se podílet na rozvoji volnočasového sektoru v Jihočeském kraji? 
 
Pak členství v Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje je ten správný krok. 
 
Že jste ještě neslyšeli o RADAMBUK-Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje? 
 
Stačí se podívat na www.radambuk.cz nebo čtěte další informace. 
 
Budeme upřímně velmi rádi, stanete-li se členem RADAMBUK, jsme připraveni na spolupráci 
a individuální přístup. Máte-li zájem stát se naším členem nebo máte-li nějaké dotazy, kontaktujte 
nás na e-mail: info@radambuk.cz, kancelar@radambuk.cz nebo telefonicky: 775 644 101, 775 
644 003. 
 
 

http://www.radambuk.cz/
mailto:info@radambuk.cz
mailto:kancelar@radambuk.cz
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KDO A CO JE RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE JIHOČESKÉHO KRAJE? 
RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. (dále RADAMBUK) je dobrovolným, 
demokratickým spolkem organizací pracujících s dětmi a mládeží s působností v Jihočeském kraji 
reprezentujícím jejich zájmy. 
RADAMBUK byl založen 26.1.2001 jako občanské sdružení s registrací u Ministerstva vnitra ČR. 
V současné době je registrován u Krajského soudu v Českých Budějovicích ve Spolkovém rejstříku 
pod č.j. L 3164, IČ 26516519. Od 3.4.2003 jsme členem ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE. 
 
RADAMBUK je střešní organizací spolků dětí a mládeže Jihočeského kraje a působí jako servisní 
organizace. RADAMBUK podporuje činnost svých členů, zejména snahou o vytváření právních, 
hospodářských, společenských a kulturních podmínek pro jejich činnost. Zastupuje své členy vůči 
domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.  
 
INFORMAČNÍ SERVIS PRO SPOLKY 
- prezentace spolků - naši členové mohou využívat náš web ke zviditelnění jimi pořádaných akcí, 
- granty a dotace (informace o aktuálních výzvách), 
- pozvánky na akce související s volným časem dětí a mládeže, 
- vzdělávání (pozvánky na kurzy a semináře., pořádání vzdělávacích kurzů pro hlavní vedoucí táborů, 
vedoucí dětského kolektivu, instruktory,….), 
- aktuality z MŠMT, JčK, Č.B.,ČRDM, NICM týkající se dětí a mládeže 
- novinky z prostředí RADAMBUK. 
 
POJIŠTĚNÍ ČLENŮ 
Další výhodou v RADAMBUK je pro členy bezplatné Úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti 
za škodu sjednané ČRDM s Generali pojišťovnou, a.s. 
 
KDO MŮŽE BÝT ČLENEM? 
Členství v RADAMBUK je kolektivní. 
Členem RADAMBUK se může stát každá právnická osoba založená na základě občanského zákoníku, 
která: – má své stanovy nebo jiné zakládací dokumenty v souladu se Stanovami RADAMBUK; – 
pracuje s dětmi a mládeží, nebo je organizací dětí a mládeže. 
 
NA JAKOU DOBU PLATÍ ČLENSTVÍ? 
Členství v RADAMBUK trvá po dobu registrace. Členové se registrují vždy na 1 kalendářní 
rok.  Členství se prodlužuje zasláním vyplněného formuláře Prohlášení o prodloužení členství 
do 28.2. na kalendářní rok a zaplacením členského příspěvku do 28.2. 
 
CO UDĚLAT, ABYSTE SE STALI ČLENEM? 
1) Vyplnit Přihlášku do RADAMBUK na http://www.radambuk.cz/prihlaska-pro-nove-cleny/ 
a doručit do naší kanceláře spolu s kopií stanov či zřizovacího dokumentu, spolu s kopií stanov či 
zřizovacího dokumentu,  kopií úplného výpisu ze spolkového rejstříku, který je ke stažení na 
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma, 
2) Na základě Vámi vyplněné Přihlášky odhlasuje předsednictvo RADAMBUK Vaše členství. 

http://www.radambuk.cz/prihlaska-pro-nove-cleny/
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma,
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma,
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3) Členem RADAMBUK se stáváte ve chvíli, kdy uhradíte členský příspěvek a můžete tak využívat 
všech výhod, které Vám členství přináší. 
4) Jako řádný člen RADAMBUK získáte své registrační číslo a přístupové heslo na neveřejnou část 
webových stránek RADAMBUK. 
 
JAKÁ JE VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ A FORMA ÚHRADY? 
Valné shromáždění RADAMBUK na jednání  10.10.2017   stanovilo výši členských příspěvků 
od 1.1.2018 na 500 Kč za spolek na kalendářní rok.  
Formy úhrady: 
1) na účet - číslo účtu RADAMBUK , zašleme Vám fakturu. 
2) v hotovosti v kanceláři RADAMBUK. 
 
SOUHRN VÝHOD ČLENSTVÍ V RADĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE JIHOČESKÉHO KRAJE 
- snadný a bezplatný přístup k informacím, 
- informační servis ke grantům a dotacím, 
- poradenská služba, 
- informace z oblasti vzdělávání, 
- aktualizované legislativní zpravodajství, 
- vybrané informace přímo do Vašeho e-mailu, 
- prezentace na našich akcích, 
- zviditelnění Vašeho spolku prostřednictvím webu RADAMBUK, 
- bezplatné Úrazové pojištění a Pojištění odpovědnosti za škodu. 
 
http://www.radambuk.cz/prihlaska-pro-nove-cleny/ 

 

Připravujeme 
 

4. ročník Medvědího turnaje ve vybíjené 
Zapište si do svých diářů termín 4. ročníku Medvědího 
turnaje ve vybíjené o putovní pohár RADAMBUKu 
24.3.2018 v Táboře. Více informací a přihlášky na 

http://www.radambuk.cz/24-3-2018-4-rocniku-
medvediho-turnaje-ve-vybijene-o-pohar-radambuku-

tabor/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/prihlaska-pro-nove-cleny/
http://www.radambuk.cz/24-3-2018-4-rocniku-medvediho-turnaje-ve-vybijene-o-pohar-radambuku-tabor/
http://www.radambuk.cz/24-3-2018-4-rocniku-medvediho-turnaje-ve-vybijene-o-pohar-radambuku-tabor/
http://www.radambuk.cz/24-3-2018-4-rocniku-medvediho-turnaje-ve-vybijene-o-pohar-radambuku-tabor/
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Mládež kraji – kraj Jihočeský 2018 

RADAMBUK podal žádost o dotaci 
na projekty Mládež kraji – kraj 
Jihočeský na MŠMT a Jihočeský kraj. 
O výsledcích Vás budeme 
informovat.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 
Kurzy Vzdělávacího střediska MAJÁK – RADAMBUK v roce 2018 
Předejte zájemcům o vzdělávací kurzy v roce 2018 termíny, které jsou již známé, aby si je 
poznamenali do svých diářů. Pozvánky a přihlášky a bližší informace na kurzy Vám budeme posílat. 
Postupně budeme seznam kurzů a termínů doplňovat. 
27.-28.1.2018 – Instruktor, rádce oddílu – RADAMBUK České Budějovice (cena předběžná 600 Kč bez 
stravy) 
28. - 31.1.2018 – Kurz instruktor snowboardingu - v Chotouni – Jílové u Prahy  (cena předběžná 
1350 Kč bez ubytování a stravy) 
3. – 4.2. a 10. - 11.2.2018 (2 víkendy)- Kurz instruktora lyžování - v Kozích Pláních u Kaplice (cena 
předběžná 1350 Kč bez ubytování a stravy) 
9.-11.2.2018 – Vedoucí dětského kolektivu – RADAMBUK České Budějovice (cena předběžná 700 Kč 
bez stravy) 
6.-8.4.2018 – Hlavní vedoucí dětského tábora – RADAMBUK České Budějovice (cena předběžná 
1000 Kč bez stravy) 
4.-6.5.2018 – Zážitkový kurz Táborová akademie – jaro 2018- základna Tampír u Nových Hradů,(cena 
dle počtu přihlášených) 
18.-20.5.2018 a  1.-3.6.2018 – Kurz Zdravotník zotavovacích akcí 1. a 2. část- RADAMBUK České 
Budějovice (cena podle počtu přihlášených) 
12.5.2018 – Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí - RADAMBUK České Budějovice (cena 
podle počtu přihlášených), 8 – 20 hodin 
10 – 13.5.2018 – Kurz instruktora cyklistiky a cykloturistiky -  Lipno nad Vltavou (cena předběžná 
2350 Kč s ubytováním a stravou) 

 
 

http://www.radambuk.cz/akce/4-6-3-2016-instruktor-radce-oddilu-1-cast/
http://www.radambuk.cz/akce/24-26-2-2017-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu/
http://www.radambuk.cz/18-20-3-2016-kurz-hlavni-vedouci-detskeho-tabora-radambuk-akreditace-msmr/
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27.-28.1.2018 - Kurz instruktor, rádce oddílu 2018 - RADAMBUK 
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní znalosti z oblasti 
pedagogiky a psychologie, informace a inspiraci pro přípravu 
programu a organizaci her. Účastníci budou seznámeni 
s pravidly BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci a základními 
právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí 
v oddílech, klubech a na dětských pobytových a příměstských 
táborech. Kurz je zakončen v neděli písemným testem. Úspěšní 
účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. 
Termín: 27. - 28.1.2018 

Přihlášky odešlete elektronicky do 12.1.2018 na webu: http://www.radambuk.cz/akce/27-28-1-
2018-kurz-instruktor-radce-oddilu-2018/ 

 
10. - 11.2.2018 - Kurz Vedoucí dětského kolektivu 2018 
Cílem kurzu pro vedoucí dětského kolektivu, oddílové vedoucí, vedoucí zájmových útvarů 
poskytnout účastníkům základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, informace a inspiraci pro 
přípravu programu a organizaci her. Účastníci budou seznámeni s pravidly BOZP, zásadami poskytnutí 
první pomoci a základními právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí v oddílech, 
klubech a na dětských pobytových a příměstských táborech. Kurz je zakončen písemným testem, 
úspěšní účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. 
Termín: 10. – 11. 2. 2018 
Sobota 8 – 20 hodin 
Neděle 8 – 18 hodin 
Místo: klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice 
Věk účastníků: od 18 let. 
S sebou: zápisník, tužka, přezůvky, sportovní oblečení, strava vlastní (přestávka na oběd 12,00 – 
13,00 hod., k dispozici varná konvice). 
V případě zájmu je možné zdarma přespání v klubovně, karimatku a spací pytel vlastní. 
Cena kurzu: Členské spolky RADAMBUK - 700 Kč 
Ostatní účastníci -  900 Kč 
Přihlášky zašlete elektronicky do 22.1.2018 na webu: http://www.radambuk.cz/akce/10-11-2-2018-
kurz-vedouci-detskeho-kolektivu-2018/. Počet míst je omezený!!! 

 

6. - 8.4.2018 - Vzdělávací kurz  - Hlavní vedoucí dětského tábora  
Termín: 6. – 8. 4. 2018 
Pátek:   17 – 21 hodin 
Sobota:  8 – 21 hodin (od 12 do 13 hodin přestávka na oběd) 
Neděle:  8 – 18 hodin (od 12 do 13 hodin přestávka na oběd), ukončení závěrečným 
písemným testem, předání osvědčení. 
 
Místo konání: Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky. 
 

http://www.radambuk.cz/akce/27-28-1-2018-kurz-instruktor-radce-oddilu-2018/
http://www.radambuk.cz/akce/27-28-1-2018-kurz-instruktor-radce-oddilu-2018/
http://www.radambuk.cz/akce/10-11-2-2018-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu-2018/
http://www.radambuk.cz/akce/10-11-2-2018-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu-2018/
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Program: Cílem vzdělávacího kurzu je předání účastníkům základních vědomostí a dovedností 
potřebných pro vykonávání funkce Hlavní vedoucí na dětských táborech a připravit je ke kvalitní práci 
s dětmi a mládeží. Celkový obsah kurzu je stanoven na 24 hodin. Kurz je akreditován MŠMT. 
Č. vydaného certifikátu RADAMBUK MŠMT-44632/2015-4. Účastníci obdrží osvědčení k výkonu 
funkce Hlavního vedoucího dětského tábora s neomezenou platností.  
Věk účastníků: od 18 let. 
Přihlášky zašlete elektronicky do 23.3.2018 na webu: http://www.radambuk.cz/akce/6-8-4-2018-
kurz-hlavni-vedouci-detskeho-tabora/ . Počet míst je omezený.  
 

Základní kurz pro instruktory lezení na umělých stěnách 
Výstup: Instruktor lezení na umělých stěnách BP SPORT (platnost licence je časově neomezená), 
licence platí pro školská, zájmová a komerční zařízení. Platnost tohoto osvědčení je časově 
neomezená. Tento kurz může absolvovat pouze osoba starší 18 let. Účast na kurzu není dále nijak 
omezena. 
Akreditace - naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace MŠMT s obecnou platností 
a akreditace v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT. 
Program kurzu: Historie, současnost, druhy a formy v lezení na umělých stěnách, bezpečnost a první 
pomoc, právní problematika, věková specifika, tvorba tréninkových programů, doplňovací posilovací 
a protahovací cvičení, strava, pitný režim, výstroj, výzbroj a její údržba, obtížnost, stupnice, 
bezpečnost, stavba umělé stěny, technika lezení, uzlování, navazování, jištění, zaseknutí jistící 
pomůcky, slaňování, bouldering, spouštění spolulezce a stavba lezeckých cest. 
Lektor kurzu: lektoři BP Sportu 
Termín a místo konání kurzu:  6. -7.1.2018  a  13. - 14.1.2018 v Praze - jedná se o jeden kurz - 4 dny, 
který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
Cena: 3400,- Kč (v ceně je zahrnut organizační a účastnický poplatek, zkoušky a vydání licence) 
Vyplněnou přihlášku zašlete do 20.12.2017 na e-mail kancelar@radambuk.cz. 
 

4.-6.5.2018 - Zážitkový kurz Táborová akademie – jaro 2018 
 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje ve 
spolupráci se Salesiánským střediskem 
mládeže v Českých Budějovicích připravila 
zážitkový kurz pro instruktory, oddílové 
vedoucí a další pracovníky s dětmi a mládeží 
– Táborová akademie. 
 
Důraz je kladen na zážitkovou pedagogiku, 
vycházíme z předpokladu, že co se naučíme, 
potřebujeme také prožít sami na sobě. 
Úspěšní absolventi obdrží osvědčení Táborové 
akademie.  
 

Táborová akademie - jaro tvoří s podzimním turnusem ucelený kurz. Lze se však zúčastnit pouze 
jarního nebo podzimního víkendu. 

http://www.radambuk.cz/akce/6-8-4-2018-kurz-hlavni-vedouci-detskeho-tabora/
http://www.radambuk.cz/akce/6-8-4-2018-kurz-hlavni-vedouci-detskeho-tabora/
mailto:kancelar@radambuk.cz
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Termín: 4. – 6.5.2018 (pátek večer zahájení, v neděli po obědě ukončení). 
Místo: táborová základna Tampír, Hranice u Nových Hradů, GPS 48.8247336N, 14.8387392E, 
https://mapy.cz/s/qKLK   
Věk účastníků: od 15 let. 
 
Doprava: vlastní, automobilem nebo vlakem do zastávky Nové Hrady, odtud na základnu cca 4,5 km 
pěšky. 
Ubytování: na pokojích na postelích ve vlastním spacím pytli. 
S sebou: zápisník, tužka, vhodné oblečení do přírody, spací pytel, prostěradlo, přezůvky. 
Cena:   850 Kč členské spolky RADAMBUK 
  1 050 Kč ostatní účastníci 
V ceně je zahrnuto ubytování, strava plná penze, materiál na program, lektoři.  
 
Přihlášky zašlete elektronicky - na webu: http://www.radambuk.cz/akce/4-6-5-2018-zazitkovy-kurz-
taborova-akademie-jaro-2018/ Počet míst je omezený!!! 
Co můžete na kurzu očekávat? 
- různé typy her a reflexe vlastních prožitků, 
- sebepoznání v netradičních situacích, 
- náročnější hry - účastník si sám volí míru a náročnost svého zapojení, 
- možnost sdílení zkušenosti s lidmi podobných zájmů, 
- individuální a přátelský přístup lektorů ke každému účastníkovi, 
- rodinnou atmosféru - menší počet účastníků, 
- prostě skvělý víkend s bezva lidmi :-). 
Nabídka určená pro vedoucí všech organizací, kteří se zabývají volnočasovými aktivitami pro děti 
a mládež i pro individuální zájemce. Předchozí zkušenost s prací s dětmi není nutná. 

 
Lektor: Mgr. Jiří Heller, e-mail jiri.heller@sasmcb.cz , mobil 777 871 522. 

 
3.– 4.2. a 10. - 11.2.2018 - vzdělávacích kurzy Kurz Instruktor lyžování 
a Doškolovací kurz pro instruktory lyžování   

Místo konání: Kozí Pláně u Kaplice 
http://www.koziplan.cz/ 
Termíny a ceny:  
Kurz pro instruktory lyžování: 3.-4.2. a 10. - 11.2.2018 
Cena: 1 350Kč pro členy RADAMBUK, ostatní 1 950 Kč. 
  
Doškolovací kurz pro instruktory lyžování: 3.- 4.2. a 10.2.2018 
(obnovení propadlé licence). 
Cena: 1 150 Kč pro členy RADAMBUK, ostatní 1 600 Kč. 
Ceny jsou bez ubytování. Levné ubytování je případně možné 
objednat. 
 Vyplněnou přihlášku zašlete do 10.1.2018 na e-mail 
kancelar@radambuk.cz . 

https://mapy.cz/s/qKLK
http://www.radambuk.cz/akce/4-6-5-2018-zazitkovy-kurz-taborova-akademie-jaro-2018/
http://www.radambuk.cz/akce/4-6-5-2018-zazitkovy-kurz-taborova-akademie-jaro-2018/
mailto:jiri.heller@sasmcb.cz
http://www.koziplan.cz/
mailto:kancelar@radambuk.cz
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Přihlášku a více informací naleznete na http://www.radambuk.cz/3-4-2-a-10-11-2-2018-vzdelavacich-
kurzy-kurz-instruktor-lyzovani-a-doskolovaci-kurz-pro-instruktory-lyzovani/ . 
 

Kurz Instruktor snowboardingu 2018, Doškolovací kurz pro instruktory 
snowboardingu 2018 

Místo konání, termíny a ceny:  
Kurz pro instruktory snowboardingu: 
- Pec pod Sněžkou: 2. – 7.1.2018, 7. - 12.1.2018, 19. – 24.3.2018, 
24. - 29.3.2018 (tyto termíny jsou na výběr) 
- v Chotouni – Jílové u Prahy 28. - 31.1.2018 

Cena: 1 250Kč pro členy RADAMBUK, ostatní 1 950 Kč. 
 
Doškolovací kurz pro instruktory snowboardingu: 
- Pec pod Sněžkou: 2. – 6.1.2018, 7. - 11.1.2018, 19. – 23.3.2018, 24. - 28.3.2018 
- v Chotouni – Jílové u Prahy: 28. - 30.1.2018  
(obnovení propadlé licence). 
Cena: 1 350 Kč pro členy RADAMBUK, ostatní 1740 Kč. 
Do poznámky v přihlášce napište, že máte zájem o doškolovací kurz. 
Ceny jsou bez ubytování a stravy. Levné ubytování je případně možné objednat. 
Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail kancelar@radambuk.cz. 
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktor-snowboardingu-2018-doskolovaci-kurz-pro-instruktory-
snowboardingu-2018/ 
 

10.-13.5.2018 - vzdělávací kurz - Instruktor cykloturistiky 2018 

Místo konání: Lipno nad Vltavou  
Termín: 10 – 13.5.2018 
Cena: 2 350 Kč pro členy RADAMBUK, ostatní účastníci 3100 Kč. 
Cena zahrnuje účastnický poplatek, ubytování a stravu – polopenzi. 
 
Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail kancelar@radambuk.cz. 
Využití licence 

Po úspěšném absolvování účastníci obdrží licenci: Instruktor cykloturistiky BP SPORT (platnost 
licence je časově neomezená). Osvědčení Instruktor cykloturistiky BP SPORT má širokou působnost. 
Licenci lze využít ve všech oblastech: komerční lekce, cvičení v neziskových organizacích, ve školských 
zařízeních (střední a základní školy, domy dětí a mládeže a střediska volného času, školská výchovná 
a ústavní zařízení). Vzdělávací středisko BP SPORT je držitelem akreditace MŠMT.  
http://www.radambuk.cz/10-13-5-2018-vzdelavaci-kurz-instruktor-cykloturistiky-2018/ 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/3-4-2-a-10-11-2-2018-vzdelavacich-kurzy-kurz-instruktor-lyzovani-a-doskolovaci-kurz-pro-instruktory-lyzovani/
http://www.radambuk.cz/3-4-2-a-10-11-2-2018-vzdelavacich-kurzy-kurz-instruktor-lyzovani-a-doskolovaci-kurz-pro-instruktory-lyzovani/
mailto:kancelar@radambuk.cz
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktor-snowboardingu-2018-doskolovaci-kurz-pro-instruktory-snowboardingu-2018/
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktor-snowboardingu-2018-doskolovaci-kurz-pro-instruktory-snowboardingu-2018/
mailto:kancelar@radambuk.cz
http://www.radambuk.cz/10-13-5-2018-vzdelavaci-kurz-instruktor-cykloturistiky-2018/
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18. – 20.5.2018 a 1.-3.6.2018 - Kurz zdravotník zotavovacích akcí 2018 
Potřebujete zdravotníka na akci s dětmi? Jedete na tábor a potřebujete 
zdravotnické zabezpečení? Nabízíme Vám kurz Zdravotník zotavovacích 
akcí akreditovaný MŠMT v rámci DVPP. Kurz si zakládá na dostatečné 
praktické průpravě založené na simulacích reálných situací. Lektoři 
disponují dlouholetými zkušenostmi z oblasti vzdělávání vedoucích 
Junáka i praktického vykonávání funkce zdravotníka na dětských 
táborech. Absolvent může vykonávat funkci zdravotníka zotavovacích 
akcí pořádaných státními, nestátními i soukromými subjekty, škol 
v přírodě, při pořádání hromadných společenských a sportovních akcích. 
Kurz je zakončen písemnou a praktickou zkouškou. Vydaná osvědčení 
mají platnost neomezenou, doporučujeme vždy po 4 letech přihlásit se 
do opakovacího kurzu v délce 7 hodin. 
Kurz je určen pro zájemce starší 18 let. Zúčastnit se mohou i zájemci 

starší 16 let, kteří chtějí získat znalosti a praxi, obdrží Osvědčení o absolvování kurzu bez akreditace. 
Termín: 2 víkendy 18. – 20.5.2018 a 1.-3.6.2018 
 
Pátek: 17 – 22 hodin 
Sobota: 8 – 22 hodin 
Neděle: 8 – 18 hodin 
Místo konání: prostory RADAMBUK, Husova 45, České Budějovice 
S sebou: zápisník, tužka, sportovní oblečení (které je možno i umazat od maskování figurantů), 
přezůvky, strava vlastní (přestávka na oběd 1 hodina, přestávka na večeři 1 hodina, k dispozici varná 
konvice). 
V případě zájmu je možné zdarma přespání v klubovně, karimatku a spací pytel vlastní.  
Cena kurzu podle počtu přihlášených účastníků:1 800 – 2 500 Kč 
 V ceně kurzů je zahrnut případný 1 opravný zkouškový termín. 
Přihlášky na webu do 4.5.2018 nebo do vyčerpání kapacity kurzu: http://www.radambuk.cz/akce/18-
20-5-2018-a-1-3-6-2018-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2018/ . 

 
12.5.2018 - Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí 2018 

Potřebujete obnovit a prodloužit akreditaci Zdravotník 
zotavovacích akcí a doplnit znalosti? Nabízíme Vám 
Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí v délce 12 
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.  
 
 

http://www.radambuk.cz/akce/18-20-5-2018-a-1-3-6-2018-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2018/
http://www.radambuk.cz/akce/18-20-5-2018-a-1-3-6-2018-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2018/
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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 12.5.2018 - 8 – 20 hodin 
Místo konání: prostory RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice 
S sebou: zápisník, tužka, sportovní oblečení (které je možno i umazat od maskování figurantů), 
přezůvky, strava vlastní (přestávka na oběd 1 hodina, k dispozici varná konvice). 
Cena kurzu: podle počtu přihlášených (300 – 1200 Kč). 
Přihlášky na webu do 1.5.2018 nebo do vyčerpání kapacity kurzu: 
http://www.radambuk.cz/akce/opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2018/ 

 

Informační centrum pro mládež České Budějovice 

Nově v ICM Č. B. výroba klíčenek 
Informační centrum pro mládež České Budějovice nově nabízí výrobu klíčenek, které mohou sloužit 
k propagaci Vašeho spolku, nebo jako drobné dárky pro děti, kamarády… 
Na výběr jsou 2 druhy klíčenek kovových a 3 druhy plastových (se žetonem a bez žetonu v různých 
barvách, srdce). 
Více informací naleznete v přiloženém letáčku nebo na webu http://www.radambuk.cz/vyroba-
klicenek-v-icm-c-b/ . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/akce/opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2018/
http://www.radambuk.cz/vyroba-klicenek-v-icm-c-b/
http://www.radambuk.cz/vyroba-klicenek-v-icm-c-b/
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Novinky v roce 2018 
Jaké novinky přinese rok 2018 rodinám, studentům, zaměstnancům, 
živnostníkům? Podívejte se do INFOlistů Národního informačního 
centra pro mládež - http://www.nicm.cz/files/infolisty020118.pdf. 

 
Tříkrálová sbírka 2018 
 

My tři králové jdeme k vám, 
štěstí zdraví přejeme vám. 
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, 

my jsme k vám přišli zdaleka… 

 
Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce 
i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami 
či různými mládežnickými organizacemi. 
Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika 
desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v České republice, v roce 2018 se 
v celostátním měřítku koná již poosmnácté. 
Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s 
dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí. Nejméně desetina výnosu sbírky je 
každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Sbírka bude probíhat v letošním roce 
od  1. 1. do 14. 1. 2018. 
 
A jak poznat koledníky? 
Koledování v průběhu Tříkrálové sbírky podléhá přesným pravidlům. 
Skupinku tvoří obvykle tři koledníci v dětském věku převlečení za bájné 
krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli do Betléma poklonit 
novorozenému Ježíškovi. 
Koledníky lze rozpoznat podle průkazky vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní 
Charitou. Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje 
na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž 
vyžádat.  
Kasička, do které koledníci vybírají, musí být úředně zapečetěná místně příslušným městským 
či obecním úřadem nebo magistrátem. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce 
je umístěna také nálepka se znakem Charity. 
 
http://www.trikralovasbirka.cz/ 
 
  

http://www.nicm.cz/files/infolisty020118.pdf
http://www.trikralovasbirka.cz/
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Informace z ČRDM 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRONIKA ČRDM 2017 

Děkujeme Vám za přízeň, kterou jste nám projevili v roce 2017, který byl pro ČRDM pracovně bohatý. 

Připomeňme si ho v krátké, neformální kronice:  

„Bili“ jsme se za nás všechny v hned několika legislativních 

"bitvách" 

Všechny pěkně pohromadě a přehledně si je můžete 

připomenout v rubrice Zákony na serveru Adam.cz  

 Šestkrát v roce jsme rozdali potěšení svébytným 
kouzlem časopisu Archa 
 V dubnu jste rozhodli, že nejlepší nový je starý…  

Delegáti a delegátky 46. Valného shromáždění ČRDM rozhodli jednomyslně, že Aleš Sedláček bude stát v 

jejím čele i v období let 2017 až 2020.  

 118 médií v létě šířilo dále naše sdělení,  
že mobily nepatří na tábory, a také výsledky nového táborového šetření. 

 V září jsme z letních campů vyrazili do baru – a 
zorganizovali úspěšný Barcamp…  
Řečeno v nadsázce, neboť tato událost nebyla pro žádné barové 

povaleče, ale naopak pro mladé aktivní lidi. Barcamp je 

mezinárodní síť otevřených konferencí a workshopů, které 

inspirativní formou posouvají mladé lidi dál a prohlubují jejich 

znalosti.  

http://www.adam.cz/zakon.html
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 Na jedničku zastupovali českou mládež na půdě OSN v New Yorku naši mladí delegáti do OSN Petra 
Sýkorová a David Ulvr 

 Na podzimním 47. Valném shromáždění se ČRDM rozrostla o další dvě organizace… 
K členským organizacím České rady dětí a mládeže náleží od 23. listopadu 2017 další dvě. MOMA Morašice a 

Tamjdem zvýšily počet členských organizací na 99. 

 V říjnu jsme již pošesté nadchli celou republiku pro 
dobrovolnické počiny… 
Více než 30 000 dobrovolníků formou 550 akcí 72 hodin 

zvelebovalo své okolí, pomáhalo druhým nebo přírodě. Akci 

jsme pořádali již pošesté. „Budeme rádi, když Vám elán a chuť 

pomáhat vydrží a příští rok do toho půjdete s námi opět.“ 

 Mapě volnočasových aktiv Kam chodit jsme vdechli 
nový život 
Už jste viděli nové webové stránky?  

Chceme Vás více propagovat, ukazovat rodičům hodnoty 

našich organizací, připravujeme kampaň v médiích. Budeme 

rádi za Vaše příspěvky nebo připomínky. Posílejte je, prosím, na sona.polak@crdm.cz. 

 V zimě nás zahřála pýcha z Youth Wiki… 
Evropská komise spustila nový projekt Youthwiki – online encyklopedii národních politik mládeže. Její 

ambici je porovnat národní systémy, politiky a aktivity zaměřené na mládež. Její českou část vytvořila 

Analytická sekce ČRDM. 

 Letošní odevzdávání Cen Přístav bylo přímo magické 
30. listopadu jsme pět svých tradičních ocenění odevzdali těm, kteří v sobě 

nalézají kromobyčejnou vůli podporovat mimoškolní práci s dětmi a mládeží. 

Setkání se odehrálo v rámci neformálně komponovaného večera v magickém 

prostředí Pražské křižovatky, která je odsvěceným kostelem. Kladné reakce na 

tento večer neberou konce, což nás velice těší… 

 Během celého roku jsme podepsali několik veledůležitých smluv…  
Třeba tu mezi ČRDM a MŠMT, smlouvu s novou pojišťovnou Generali, kde jsme 

sjednali pro naše členy lepší pojistné podmínky, nebo nám politické strany 

podepsaly Memorandum o podpoře činnosti spolků sdružujících děti a mladé 

lidi.  

Pracovali jsme mnoha dalších projektech…  

Výčet všech událostí najdete na našem webu. Sledovat můžete naše FB stránky nebo informační server 

ADAM.cz. 

Za celý tým ČRDM Vám děkujeme za Vaši náklonnost a do nového roku 2018 Vám přejeme pevné zdraví a 

hodně osobních a pracovních úspěchů. 

 
 

https://www.72hodin.cz/2017
http://www.kamchodit.cz/
mailto:sona.polak@crdm.cz
http://crdm.cz/
https://business.facebook.com/crdm.cz/?business_id=1904664666225885
http://www.adam.cz/
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Dobrovolnická“ Archa 6/2017 je tu. A má o čtyři stránky víc 
Autor: Jiří Majer  

Dobrovolnictví je cestou k výchově mladých lidí – 
v tom smyslu, aby se starali o stav světa kolem 
sebe, k přemýšlení nad svým vztahem ke 
společnosti a svému okolí i ke kritickému myšlení. 
 
Díky tomu má dobrovolnická činnost mimo 
samotné vykonané práce další, těžko 
odhadnutelný dosah ve výchově a vzdělávání 
samotných dobrovolníků, napsal v úvodníku nové 
Archy Lukáš Wiesner z Hnutí Brontosaurus. 
Šesté, letos poslední číslo tištěného zpravodaje 
České rady dětí a mládeže (ČRDM) zaštítil slogan 

„Dobro volně“, charakterizující převážnou část jeho obsahu. A to dokonce rozšířeného: o čtyři strany, 
z obvyklých 24 na 28. Svědčí to – alespoň si to myslím – o nebývalém zájmu, jemuž se v prostředí 
členských neziskovek ČRDM dobrovolnické téma těší. 
Značný prostor Archa věnuje stěžejní akci České rady dětí a mládeže: dobrovolnickému projektu „72 
hodin“. Reflektuje tudíž dění v rozmezí od 12. do 15. října 2017, kdy se pod projektovou značkou 
uskutečnilo 564 dílčích akcí, do nichž investovalo svůj čas, energii, vůli a schopnosti 30.000 lidí, 
z nichž 73 % bylo ve věku do 15 let. Kromě tuzemských akcí můžete prostřednictvím Archy zavítat 
i mezi partu nadšenců, kteří pomáhali v chorvatském Záhřebu.  
Letošní ročník tradičního podzimního podniku ČRDM zevrubně rekapituluje v rozhovoru pro Archu 
hlavní koordinátor 72 hodin Jiří Gurecký. Na základě svých bohatých zkušeností načerpaných díky 
projektu mj. soudí, mj. že „myšlenka dobrovolnictví – a vůbec pomoci druhým – je u nás v České 
republice mezi lidmi zažitá. Snad tedy naše společnost není až tak špatná, jak se třeba jeví z médií“. 
Kromě příspěvků referujících o 72 hodinách ctí „dobrovolnickou barvu“ i mnohé další. Mezi nimi 
nejspíš nepřehlédnete ten od Jany Chladové z Duhy Miřetín, věnovaný fenoménu Tábora Barrandov. 
„Dobrovolníci se velkou částí podílí na tom, že ze zanedbaného areálu se stává výstavní tábořiště, 
které má ambice pro celoroční využívání,“ shrnula Jana Chladová. 
Nová Archa přináší rovněž rozhovor se členem Evropského hospodářského a sociálního výboru 
Pavlem Trantinou – o dobrovolnictví, o projektu Evropského sboru solidarity a o tom, co praktického 
z něj může vyplynout. A když už jsme u rozhovorů – v jiném z nich, nazvaném „Sdílení je lepší než 
kupování“, nastavila Martina Lili Tvrzová diktafon Lucce, člence spolku Library of Things. V překladu 
to znamená „Knihovna věcí“ a Lucka s přáteli se pustila do tohoto projektu pod záštitou 
Dobrovolnického klubu INEX-SDA, přičemž se inspirovali třeba V Londýně a v Berlíně, jakož 
i v Nizozemí. Zmíněný dobrovolnický projekt má za cíl přimět lidi, aby si věci, jež často nepoužívají, 
raději půjčovali, než zbytečně kupovali… 
 
„Šestka“ Archy obsahuje také reportážní text o pardubickém barcampu, „dni plném inspirace 
pro mladé aktivní lidi a pracovníky s mládeží“. Oním dnem je myšlena sobota 16. září 2017 
a na neformální konferenci konanou v Aule Pardubické univerzity si našlo cestu přes 150 lidí. 
Atmosféru barcampu vám přibližuje článek z počítačové klávesnice Lenky Korábkové. 
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Pokud se to k vám už nedoneslo odjinud, z Archy se dozvíte také to, že ministr školství Stanislav Štech 
podepsal 18. 10. 2017 smlouvy o dlouhodobé spolupráci s 18 vybranými strategickými partnery z řad 
nestátních neziskových organizací (NNO); drtivá většina z nich má přitom co do činění s Českou radou 
dětí a mládeže… Její předseda Aleš Sedláček pro změnu pořídil rozhovor s předsedou Poslaneckého 
klubu STAN Janem Farským, mj. o prodloužení platnosti zdravotního posudku pro děti jedoucí 
na zotavovací akce. V Arše se rovněž dočtete o tom, jaké bylo 47. Valné shromáždění ČRDM a jaké 
dvě další členské organizace se na něm k České radě připojily, jak si lidé z ČRDM připomněli Den 
veteránů či jaký cíl má na zřeteli kampaň Tvůj hlas, již spustila před parlamentními, potažmo 
prezidentskými volbami YMCA v ČR… 
http://www.adam.cz/clanek-2017120010-dobrovolnicka-archa-6-2017-je-tu-a-ma-o-ctyri-stranky-
vic.html 
 

Jeden z bodů memoranda ČRDM je splněn: ve sněmovně byl zřízen podvýbor 
pro mládež 

Autor: Aleš Sedláček - předseda ČRDM  
Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) i v prosinci 
jednala s Hnutím ANO o podpisu memoranda. 
Jedním z jeho bodů byl i návrh na zřízení, resp. 
znovuobnovení podvýboru pro mládež. Ten byl 
skutečně nakonec zřízen. Jsme rádi, že bude ve 
sněmovně platforma, která se bude věnovat 
problematice mimoškolní výchovy a vzdělávání 
a těší nás, že nás již kontaktovali konkrétní poslanci, 
kteří mají zájem být členy podvýboru a nabízeli 
spolupráci. 
Jedním z nich je i poslanec Radek Zlesák (ANO), 
který přijal zástupce organizací dětí a mládeže 

na pracovní schůzce 19. prosince 2017. V příjemné předvánoční atmosféře jsme probírali témata 
z memoranda, ale i možnosti zapojení dětských a mládežnických spolků do aktivit, které podporuje 
Ministerstvo obrany. Radek Zlesák je radním ve Žďáru nad Sázavou a dlouholetým vedoucím Duhy 
AZ, což je pobočný spolek Duhy, členské organizace ČRDM. 
Schůzky se účastnili Aleš Sedláček za ČRDM, Radan Kukal a Stáňa Kantorová z vedení Duhy. 
http://www.adam.cz/clanek-2017120049-jeden-z-bodu-memoranda-crdm-je-splnen-ve-snemovne-
byl-zrizen-podvybor-pro-mladez.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adam.cz/clanek-2017120010-dobrovolnicka-archa-6-2017-je-tu-a-ma-o-ctyri-stranky-vic.html
http://www.adam.cz/clanek-2017120010-dobrovolnicka-archa-6-2017-je-tu-a-ma-o-ctyri-stranky-vic.html
http://www.adam.cz/download.php?soubor=434
http://www.adam.cz/clanek-2017120049-jeden-z-bodu-memoranda-crdm-je-splnen-ve-snemovne-byl-zrizen-podvybor-pro-mladez.html
http://www.adam.cz/clanek-2017120049-jeden-z-bodu-memoranda-crdm-je-splnen-ve-snemovne-byl-zrizen-podvybor-pro-mladez.html
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Témata a termíny uzávěrek časopisu Archa v roce 2018 
V roce 2018 vyjde postupně celkem šest čísel časopisu Archa, vydávaného Českou radou dětí 
a mládeže. 
Níže naleznete přehled témat jednotlivých čísel Archy a termíny uzávěrek pro zasílání příspěvků: 
č. 1: Tvořivé síly v nás (uzávěrka 19. 1., tiskem vyjde 23. 2.) 
č. 2: Spolky v číslech (uzávěrka 23. 2., tiskem vyjde 29. 3.) 
č. 3: S otevřeným hledím (uzávěrka 29. 3., tiskem vyjde 4. 5.) 
č. 4: Dosažené mety (uzávěrka 11. 5., tiskem vyjde 15. 6.) 
č. 5: Prázdniny jako malované (uzávěrka 14. 9., tiskem vyjde 19. 10.) 
č. 6: Pomáháme, protože chceme (uzávěrka 2. 11., tiskem vyjde 7. 12.) 
 
ARCHA je název nekomerčního bezplatného zpravodaje 
o výchově a využití volného času dětí a mládeže, který 
od roku 1999 vydává Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). 
Archa vychází v tištěné podobě a v elektronické verzi, 
uveřejňované na internetovém serveru ADAM.cz. Svým 
obsahem Archa plní především roli „výkladní skříně“ 
ČRDM, jejích členských organizací a jejich rozmanitých 
aktivit. Jedinečnost Archy tkví v tom, že dlouhodobě 
a soustavně nejen mapuje události důležité pro mikrosvět 
spolkové práce s dětmi a mládeží, ale přichází i s vlastními 
tématy, k nimž hledá – a nachází – „zpětnou vazbu“ ze zmíněných organizací. 
http://www.adam.cz/clanek-2018010004-temata-a-terminy-uzaverek-casopisu-archa-v-roce-
2018.html 
 

Informace z členských spolků 
Keltoviny z.s. 

 

 

 

 

 

http://www.crdm.cz/
http://www.adam.cz/clanek-2018010004-temata-a-terminy-uzaverek-casopisu-archa-v-roce-2018.html
http://www.adam.cz/clanek-2018010004-temata-a-terminy-uzaverek-casopisu-archa-v-roce-2018.html
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PF 2018 spolky  

 

 

 

 

 

 

 



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. 12 

 
 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 12 

 
 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 12 

 
 

26 

 

 



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. 12 

 
 

27 

 

 

 

 

 

ICM JH - Motivace = základ úspěchu 

Motivace je něco, co podněcuje člověka k tomu, aby konal. Když člověk nemá motivaci, nemůže 
dosáhnout toho, čeho by chtěl. Ať už v práci nebo ve škole. Spoustu lidí ztrácí motivaci, ale proč? Jaká 
je příčina? Podívejme se, co si o tom myslí student střední školy. 

1. Proč si myslíš, že je důležitá motivace? 

 Motivace je důležitá proto, aby nás nepřestalo bavit to, co děláme a nedostali se tak 
do tzv. „syndromu vyhoření“. 

2. Myslíš si, že ve školách či v zaměstnání chybí studentům či zaměstnancům motivace? A proč? 

 Ano, myslím si, že chybí. Učitelé často zapomínají žáky chválit a motivovat je k lepším 
výsledkům. Učiliště žáky motivují finanční odměnou, kdežto střední školy v podstatě 
ničím. Je tam málo věcí, které dokáží výuku tzv. okořenit. Samotná maturita není 
dostatečnou motivací pro některé žáky. V zaměstnání většinou motivace je, ať už je 
to povýšení, větší plat či benefity od firem. Samozřejmě to tak není všude, protože 
motivace chybí právě tam, kde lidé dělají hodně a za málo. 

3. Jaká může být příčina toho, že jsou lidé spíše demotivovaní, než motivovaní? 

 Jak jsem řekl výše, je to o tom, že lidé nemají pocit, že jsou v něčem dobří, učitelé 
zapomínají chválit a nadřízení berou zaměstnance tak, že se spokojí i s málem, 
protože jim nic jiného nezbývá. 

4. Jak a čím se motivuješ Ty? 

 Motivuji se různými knihami, citáty a motivujeme se navzájem s kamarády. Rádi 
cvičíme, a i v této oblasti je potřeba velká motivace. 

5. Máš nějaký oblíbený motivační citát, kterým se řídíš? 

 Ano, mám jich několik. Jedním z nich je: „Pro život, ne pro školu se učíme.“ 
Autorka: Zuzana Gerlová, ICM Jindřichův Hradec z.s. 
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TVOR z.s. 
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SaSM – DDM Č.B. 

27. Salesiánský ples se uskuteční v sobotu 10. 2. od 19:30 v 
kulturním domě Vltava. Záštitu nad akcí převzal doc. Tomáš 
Machula, Ph.D., Th.D, rektor Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. Tentokrát je ústředním tématem plesu "Kouzlo 
úsměvu". Úsměv je totiž o jeden z nejzákladnějších znaků 
salesiánské práce. Těšit se můžete na bohatý program! Ples 
zahájí předtančení tanečního klubu Styl-Dance Teplice. Během 
večera vystoupí juniorský taneční pár ve složení Jan Benedikt a 
Štěpánka Drobná, kteří se účastní letošní Olympiády dětí a 
mládeže. V průběhu večera se budou kouzlit nejen úsměvy, ale i 
různé drobné předměty a to v podání kouzelníka Martina Hrušky. 

Jako vždy vystoupí také hudební skupina Globus. Chybět nebude ani tombola tvořená z darů 
individuálních dárců a sponzorů plesu. Večerem bude provázet Jiří Ježek, moderátor rádia Hitrádio 
Faktor. 
Vstupenky můžete zakoupit od 7.1. na recepci Salesiánského střediska mládeže, budova „Čtyrák“ 
(Emy Destinové 1, MHD Vysokoškolské koleje). 
 

Další informace 

Dotačního program města České  Budějovice na podporu volnočasových 
aktivit v roce 2018 

http://c-budejovice.cz/cz/magistrat/dotace/volny-cas/stranky/oblast-volnocasovych-
aktivit.aspx 
Město České Budějovice bude podporovat rozvoj pravidelné zájmové činnosti dětí a 
mládeže na území města České Budějovice s cílem udržení stávající činnosti 

organizací, zabývajících se volnočasovou aktivitou dětí a mládeže i podporu nově vzniklých. 
 Dotační program v roce 2018 je zaměřen na: 

cíl 1    podporu činnosti stávajícím i nově vzniklým organizacím, které se zabývají volnočasovými 
aktivitami dětí a mládeže do 18 let 
cíl 2    podporu činnosti organizacím poskytujícím volnočasové aktivity handicapovaným dětem a 
mládeži do 18 let 

 Opatření dotačního programu 
Opatření č. 1 :    Příspěvek na celoroční činnost 
Opatření č. 2 :    Příspěvek na jednorázové akce 
Opatření č. 3 :    Příspěvek na příměstské tábory 
 
 
 
 
 
 

http://c-budejovice.cz/cz/magistrat/dotace/volny-cas/stranky/oblast-volnocasovych-aktivit.aspx
http://c-budejovice.cz/cz/magistrat/dotace/volny-cas/stranky/oblast-volnocasovych-aktivit.aspx
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- Harmonogram přípravy a realizace dotačního programu 
  

  
Opatření č. 1 Opatření č. 2 Opatření č. 3 

Výzva 1 Výzva 1 Výzva 1 

zveřejnění dotačního programu: 12/2017 12/2017 12/2076 

vyhlášení výzev 01/2018 01/2018 01/2018 

příjem žádostí o dotaci od: 1.2.2018 1.2.2018 1.2.2018 

uzávěrka příjmu žádostí do: 1.3.2018 1.3.2018 1.3.2018 

rozhodnutí o poskytnutí dotace: 4/2018 4/2018 4/2018 

provedení a schválení rozpočtových opatření: 5/2018 5/2018 5/2018 

realizace projektů od: 1.1.2018 1.2.2018 1.2.2018 

ukončení realizace projektů do: 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 

vyúčtování uznatelných nákladů projektu a 
podání závěrečné zprávy o realizaci projektu 
nejpozději do: 

31.1.2019 31.1.2019 31.1.2019 

 
PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY 
PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 
2018 
http://www.msmt.cz/mladez/predbezne-vysledky-vyberoveho-rizeni-programy-statni-podpory-
4?source=rss 

Odbor pro mládež, v souladu s usnesením vlády č. 92 z 1. února 2010 o 
Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky 
nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, 
uveřejňuje předběžné výsledky hodnocení projektů, které předložily nestátní 

neziskové organizace na rok 2018 k  31. říjnu 2017.     
Oficiální výsledky, včetně přidělených částek, budou uveřejněny po projednání poradou vedení 
MŠMT do konce ledna 2018. 

1. Program pro „NNO uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“ 
2.     Program pro střešní organizace 
3.     Program pro NNO s pobočnými spolky 
4.     Program pro NNO bez pobočných spolků 

Projekty vyřazené z formálních důvodů 
http://www.msmt.cz/mladez/predbezne-vysledky-vyberoveho-rizeni-programy-statni-podpory-
4?source=rss 
 

VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH DOTACÍ - PROGRAM NA PODPORU ICM NA 
ROK 2017 

http://www.msmt.cz/mladez/vyuctovani-poskytnutych-dotaci-program-na-
podporu-icm-na-rok 

http://www.msmt.cz/mladez/predbezne-vysledky-vyberoveho-rizeni-programy-statni-podpory-4?source=rss
http://www.msmt.cz/mladez/predbezne-vysledky-vyberoveho-rizeni-programy-statni-podpory-4?source=rss
http://www.msmt.cz/file/45285_1_1/
http://www.msmt.cz/file/45286_1_1/
http://www.msmt.cz/file/45359_1_1/
http://www.msmt.cz/file/45288_1_1/
http://www.msmt.cz/file/45289_1_1/
http://www.msmt.cz/mladez/predbezne-vysledky-vyberoveho-rizeni-programy-statni-podpory-4?source=rss
http://www.msmt.cz/mladez/predbezne-vysledky-vyberoveho-rizeni-programy-statni-podpory-4?source=rss
http://www.msmt.cz/mladez/vyuctovani-poskytnutych-dotaci-program-na-podporu-icm-na-rok
http://www.msmt.cz/mladez/vyuctovani-poskytnutych-dotaci-program-na-podporu-icm-na-rok
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JAK VYTVÁŘET VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY PŘÍSTUPNÉ VŠEM 
- tipy a rady nejen pro učitele 
https://drive.google.com/file/d/0B9vAG5HYoVyrVkhmX3lRbVFIS1E/view 

 

Klapíkova inspirace 

 

mravenec.cz  

 

 

 

NOVINKY 

 

 

Etapové a celotáborové hry  >  VESMÍR 

STAR WARS 

Jakub Cahlík a kol. 

Cena: 90,- Kč 

Jediský řád byl založen roku 25 783 BBY na planetě Tython na ochranu Galaktické republiky. 

Členové řádu (Jediové) po tisíce let chrání galaxii. Jsou to uživatelé světelné strany síly. Jejich 

zbraní a symbolem je světelný meč. Úhlavní nepřátelé Jediů jsou  ... 

                                                             Více info zde 

 
 

 

Edice Hrníček her  >  Sbírky her 

Hry a práce s předškoláky v místnosti 

Sestavil: Petr Kadeřávek, Ing. 

Cena: 70,- Kč 

Tento hrníček vám pomůže při tvorbě vašich celoročních i celotáborových her pro děti malé a 

nejmenší – mladší školní věk a předškoláky. Vybrané hry, využívané oddílem Plšíků, jsem 

čerpal ze tří knih: Skautské hry v klubovně (Foglar, Zapletal), Skautské hry v přírodě (Baden-

Powell, Svojsík, Foglar, Zapletal) a z knihy 200 her  ...   Více info zde 

 

 

Katalog turistického ubytování v ČR 

Katalog "Turistického ubytování " 2018 

Cena: 10,- Kč 

Přes 200 nabídek pro jednotlivce i kolektivy, pro školní výlety, školy v přírodě, letní tábory, 

lyžařské zájezdy apod. Chaty, penziony, tábořiště, táborové základny, hotely.  ...         Více info 

zde 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9vAG5HYoVyrVkhmX3lRbVFIS1E/view
http://www.mravenec.cz/?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/vesmir?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/121199-star-wars?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/121199-star-wars?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/sbirky-her?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/122063-hry-a-prace-s-predskolaky-v-mistnosti?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/122063-hry-a-prace-s-predskolaky-v-mistnosti?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/katalog-turistickeho-ubytovani-v-cr?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/138018-katalog-turistickeho-ubytovani-2018?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/138018-katalog-turistickeho-ubytovani-2018?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/138018-katalog-turistickeho-ubytovani-2018?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/121199-star-wars?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/122063-hry-a-prace-s-predskolaky-v-mistnosti?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/138018-katalog-turistickeho-ubytovani-2018?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
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XXI. ročník reklamní autorské soutěže nakladatelství Mravenec 

NOVĚ rozšířeno o publikace dalších edicí 

ETAPOVÉ A CELOTÁBOROVÉ HRY, HRNÍČKY HER, TÁBOR, RÁDCE 

V tomto ročníku budou hodnoceny publikace vydané naším nakladatelstvím od 1. 1. 2018 do 30. 12. 2018 

Poptávka je po nových a netradičních tématech HER jako např. vesmírné, sportovní (např. Olympiáda), 

historické (Řecko, Řím), ekologické nebo detektivní. Hry podle knih, filmů, seriálů (Hvězdná brána) nebo 

pohádek. 

Nabídněte i publikace do dalších edicí: 

Do edice Hrníčků her (Sbírky her, např. tematické,  

víkendové hry, oddílové, táborové ...) 

Do edice Tábor (např. jak vytvořit celotáborovou hru, tábor kovbojů ...) 

Do edice Rádce (např. rukodělné nápady, pravidla sportů ...) 

Podmínky soutěže: www.mravenec.cz 

 

 
SLEVY NA VYBRANÉ HRY V NABÍDCE 

 

Deskové a společenské hry 

Port Royal 

Cena: 299,- Kč (původní cena 349,- Kč) SLEVA PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!!! 

Port Royal je hezká kombící karetní hra s jednoduchými pravidly, ale zato s mnoha 

možnostmi, jak se v ní vyřádit. Body zde totiž můžete obdržet za leccos, ale jenom správné 

vyhodnocení míry rizika vás může dostat na první místo. ...   Více info zde 

 

 

Deskové a společenské hry 

Hvězdokupy 

Cena: 599,- Kč (původní cena 699,- Kč) SLEVA PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!!! 

Hráči se snaží během hry umisťovat na oblohu (herní plán) hvězdy a tím utvořit své 

souhvězdí. Jak to ale dopadne, když se o to snaží všichni hráči?  ...     Více info zde 

 

 

Deskové a společenské hry 

Carcassonne: Základní hra 

Cena: 499,- Kč (původní cena 599,- Kč) SLEVA PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!!! 

Jedinečná taktická hra, která získala řadu prestižních ocenění. Pokud chcete vplout do tajů 

moderních her, tohle je ta nejlepší volba! 

Jihofrancouzské město Carcassonne je pověstné svým   ...                    Více info zde 

 
DALŠÍ ZLEVNĚNÉ HRY NAJDETE ZDE 

http://www.mravenec.cz/shop/pravidla-souteze-xxi-rocniku-2018?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/slevy?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/deskove-a-spolecenske-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/266013-port-royal?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/266013-port-royal?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/deskove-a-spolecenske-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/266042-hvezdokupy?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/266042-hvezdokupy?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/deskove-a-spolecenske-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/266001-carcassonne_-zakladni-hra?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/266001-carcassonne_-zakladni-hra?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/slevy/10?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/266013-port-royal?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/266042-hvezdokupy?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/266001-carcassonne_-zakladni-hra?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
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SLEVY 

 

 

Slevy a prémie  >  AKCE z nakladatelství PORTÁL 

Zlatý fond her IV 

Autor: Lukáčová, Markéta 

Cena: 199,- Kč (původní cena 269,- Kč)  

Hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy Lipnice. Čtvrtý díl úspěšné série her 

vytvořených pro kurzy Prázdninové školy Lipnice. Formování osobnosti, utváření týmových 

vazeb a zvyšování efektivity týmů, působení skupin při řešení náročných situací jsou hlavními 

cíli těchto her. Originální a  ...    Více info zde 

 
 

 

Slevy a prémie  >  AKCE z nakladatelství PORTÁL 

Převleky a masky pro každou příležitost 

Autor: Koubská, Patricie 

Cena: 100,- Kč (původní cena 207,- Kč)  

Čeká vás karneval nebo dětská besídka a před vámi tím pádem leží úkol postarat se o kostým. 

Zapomeňte na princezničky, spidermany, piráty nebo nylonové masky z papírnictví a pojďte to 

zkusit trochu jinak. Tenhle nápadník by vám  ...  Více info zde 

 
 

 

Slevy a prémie  >  AKCE z nakladatelství PORTÁL 

Alergie u dětí 

Autor: Bidat, Étienne a Loigerot Christelle 

Cena: 150,- Kč (původní cena 245,- Kč)  

Alergie jsou nemocí století. I když jsou četné, příliš se toho o nich neví. Pokud se u dítěte 

objeví alergie - astma, ekzém, alergie na určitou potravinu, "senná rýma"… - rodiče často 

podléhají obavám a hledají odpovědi na otázky související s onemocněním, o sekundárních 

účincích  ...            Více info zde 

 

 

 

 

 

 

http://www.mravenec.cz/shop/akce-z-nakladatelstvi-portal?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/812028-zlaty-fond-her-iv?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/812028-zlaty-fond-her-iv?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/akce-z-nakladatelstvi-portal?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/815007-prevleky-a-masky-pro-kazdou-prilezitost?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/815007-prevleky-a-masky-pro-kazdou-prilezitost?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/akce-z-nakladatelstvi-portal?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/818005-alergie-u-deti?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/818005-alergie-u-deti?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/812028-zlaty-fond-her-iv?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/815007-prevleky-a-masky-pro-kazdou-prilezitost?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
http://www.mravenec.cz/shop/818005-alergie-u-deti?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
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Tvoření pro děti 

Krmítko z krabice od mléka 

Což takhle vyrobit ptáčkům krmítko? Čtvercová 
krabice od mléka má na to ideální tvar. Nejdříve 
pomalujeme krabici trvanlivými barvami - např. 
Balakryl, pokud budete mít krmítko zcela 
pod střechou, stačí tempery či remakolky. Vyřízneme 
větší otvory na stranách. Pod nimi uděláme malé dírky 
a těmi prostrčíme klacek jako bidýlko. Na vrchní 
straně odřízneme plastové a přelepíme lepicí páskou. 
Tavnou pistolí polepíme stříšku klacíky. Nakonec pod 
stříškou provlékneme provázek a zavěsíme. Pro větší 
stabilitu můžeme na dno krabice položit kámen. 
Krmítko můžeme ozdobit hvězdičkami vystřiženými z 
obalu od kafe. 

Zdroj: http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-
detmi/zima/561-krmitko-z-krabice-od-mleka  

Inspirace hry 

Bomba a štít 
Tato hra je velmi jednoduchá. Každý hráč si v duchu určí svoji "bombu" a "štít", což jsou dva jiní různí 
hráči. Můžete si určit kohokoliv, ale ostatní hráči nesmí vědět, koho jste si určili. Když se řekne teď 
a hra začne, musíte se stále snažit být v blízkosti hráče (musíte běhat), kterého jste si vybrali za štít, 
ale zároveň utíkat před hráčem "bombou". Bomba na vás nemůže v tom případě, stojíte-li přímo 
za svým štítem. 
Tato hra je velmi zajímavá, protože všichni hráči si určí štít a bombu kohokoliv chtějí, a když 
si například moje bomba mě vybere jako štít, je to opravdu zajímavé =D. Všichni běhají za svými štíty 
a snaží se ukrýt před svou bombou. Po nějaké době, řekne jeden určený člověk stop, všichni se 
zastaví a stojí tam, kde skončili. Pokud stojí na dosah své bomby a nejsou přímo u štítu, vypadávají 
ze hry, jestli ale na vás bomba nemůže, hrajete dál a samozřejmě si určujete novou bombu a nový 
štít! V průběhu jednoho kola hry si nesmíte bombu ani štít měnit. 
 
Zdroj: https://www.hranostaj.cz/hra357 
  

http://www.napadyproanicku.cz/images/clanky/deti2/_DSC2133.JPG
http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/zima/561-krmitko-z-krabice-od-mleka
http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/zima/561-krmitko-z-krabice-od-mleka
https://www.hranostaj.cz/hra357
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Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


