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Březen 2018 

 

Informace z RADAMBUKu 
 
Objednávky z nakladatelství Mravenec 

 
V březnu budeme objednávat publikace z nakladatelství Mravenec, 
které můžete využít pro své tábory, celoroční činnost….Koukněte na 
web https://www.mravenec.cz/shop/ a pokud budete chtít něco 
objednat, spojíme Vaše požadavky do jedné velké objednávky a 
ušetříte na poštovném.  
V nabídce jsou celotáborové hry, deníky tábora, zdravot.deník, 
deskové a společenské hry, diplomy………Objednávky posílejte na 
kancelar@radambuk.cz do 10.3.2018. 

 
 
 
 
 

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/  

 
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 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 

https://www.mravenec.cz/shop/
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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/ . 
 
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. Bude možné sjednat všechny typy pojištění, a to: 

 Úrazové pojištění 

 Pojištění odpovědnosti organizace 

 Pojištění odpovědnosti dobrovolníků 

 Pojištění zaměstnanců 
Veškeré informace naleznete na http://www.radambuk.cz/pojisteni/  
  

Skeleton ESO- elektronická správa organizace  

Programu nabízí ČRDM.Skeleton ESO, webová účetní a oddílová agenda pro neziskové organizace, je 
projektem ČRDM pro spolky a jejich jednotky. Aplikace byla vytvořena jako pomocník pro 
administrativní činnost oddílů. V současné době si aplikace klade za cíl nejen zjednodušení 
administrativní činnosti základních článků neziskových organizací, ale hlavně vedení specifického 
podvojného i jednoduchého účetnictví pro tento sektor, se zaměřením na oblast dětí a mládeže. 
 
Pokud by byl zájem několika spolků o program, je možné domluvit u nás v RADAMBUKu školení, 
představení programu   a po té pokud by o zakoupení programu mělo zájem více spolků, lze 
dohodnout s ČRDM zaplacení paušální částky od RADAMBUKu a tím by se snížila cena za užívání 
programu pro Váš spolek. 
 
ESO obsahuje několik navzájem provázaných modulů: 
Členové – databáze členů s předdefinovanými i volitelnými údaji, zasílání hromadných mailů ad. 
Účetnictví – jednoduché i podvojné účetnictví, vše přizpůsobeno pro účely subjektů pracujících s 
dětmi a mládeží, kdy se účtová osnova nezaobírá tématy jako mzdy nebo DPH, ale počítá naopak s 
nutností evidence dotací, nákladů na akce, tábory apod. Samozřejmě je zajištěna i možnost účtování 

http://www.radambuk.cz/pojisteni/
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v kompletní účtové osnově pro neziskové organizace. Pro lehčí správu jsou předdefinovány desítky 
předkontací mířené na dětské oddíly (výběr členských příspěvků, účastnické poplatky na akci, příjem 
dotací…). 
Akce – databáze akcí, schůzek a výprav, samotné akce lze provázat s rozpočtem, členy a kalendářem. 
Cestovní náhrady – kompletní správa cestovních náhrad – smlouvy, cestovní deníky, možnost 
ukládání technických průkazů apod. 
Majetek – správa vlastního majetku včetně inventárních čísel. 
A k tomu několik dalších modulů, které administrativní práci pro Vaši jednotku zjednoduší. 
Jak se k novému ESO dostat? 
Otevřete si https://eso.skeleton.cz. Mimo krátkého popisu nového ESO zde najdete i odkaz na 
registraci a posléze přihlášení do aplikace.  
Kolik nové ESO stojí? 

V Skeleton ESO rozlišujeme na spolky „základní“ a ostatní. Mezi „základní“ spolky patří ty, které 
přispívají ČRDM na administraci ESO, v této době jde o organizace Junák, Asociace TOM a Liga lesní 
moudrosti. Pobočné spolky (oddíly, střediska, kmeny ad.) těchto „základních“ spolků mají 
stanovenou cenu na 660 Kč vč. daně ročně nebo 1000 Kč vč. daně ročně, rozlišujeme totiž na malé a 
velké jednotky, kdy mezní hodnotou je 1500 účetních položek ročně. V ceně ročního servisu je stálý 
systém helpdesku, zálohování dat, jistota správnosti účetní osnovy, možnost tisku účetních sestav, 
zaregistrování vícero uživatelů s různými právy do vašeho oddílu a mnoho dalšího. 
Licence je platná vždy celý kalendářní rok, ve kterém je objednávka uskutečněna. V případě 
uzavření objednávky v závěru roku (říjen až prosinec) bude cena automaticky snížena o 1/3, tj. 440 Kč 
s DPH/rok pro malou jednotku a 666 Kč s DPH/rok pro velkou jednotku. 
Jednotky či spolky, které nepatří mezi „základní“, mají cenu o 200 Kč vyšší. Jde tedy o ceny 860 Kč vč. 
daně ročně resp. 1200 Kč vč. daně ročně. Opět se zde rozlišuje malý a velký spolek dle počtu účetních 
položek ročně, hranicí je 1500 položek. 
Ceny ve zkratce: 
1) jednotky základních spolků: 
a) malá jednotka do 1500 účetních položek = 660 Kč ročně 
b) velká jednotka nad 1500 účetních položek = 1000 Kč ročně 
2) jednotky ostatních spolků: 
a) malá jednotka do 1500 účetních položek = 860 Kč ročně 
b) velká jednotka nad 1500 účetních položek = 1200 Kč ročně 
V momentě, kdy hlavní spolek / krajská rada podepíše smlouvu o administraci s ČRDM, na jejímž 
základě posléze bude vystavena faktura, získá možnost levnější ceny pro své jednotky. 
Zkrátka, kdo bude mít závazně zájem o školení nebo koupi programu, prosím napište mi na e-mail 
kancelar@radambuk.cz a domluvíme s  
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12.2.2018 – Valentýnská tvořivá dílna 
 
V pondělí 12.2.2018 připravil RADAMBUK a ICM Č.B. Valentýnskou výtvarnou dílnu pro děti z 
Dětského diagnostického ústavu a Dětského domova v Homolích. Dílnu navštívilo 15 dětí a 2 
vychovatelé. Děti si vyráběly přáníčka Valentýnky a další valentýnské srdíčkové dekorace pro své 
blízké.  

 

Připravujeme 
12.4.2018 – Pošťácká pohádka pro spolky RADAMBUK 

Milí přátelé ve spolcích, 
zve děti, vedoucí a rodiče ze spolků RADAMBUK ve čtvrtek 12.4.2018 od 
17,30 hod do Divadla U Kapličky v Českých Budějovicích na veřejnou 
generální zkoušku divadelní pohádky Pošťácká pohádka.  
Délka představení 50 minut. 
Vstup zdarma!!!!! 
Zájemci se mohou hlásit na e-mailu kancelar@radambuk.cz nebo telefonicky 
na tel. 775 644 003. 

Dejte prosím vědět rodičům a dětem z Vašich spolků, všichni jsou srdečně zváni!!!!!! 
 
Pohádka Pošťácká od Karla Čapka poprvé vyšla v Lidových novinách 14. 9. 1930. Od té doby se 
dočkala několika knižních vydání a filmových i divadelních zpracování. Přijďte se podívat na pošťáka 
Kolbabu, který rok a den putoval po celých Čechách, aby doručil dopis řidiče Frantíka, který psal své 
Přijďte se podívat na pošťáka Kolbabu, který rok a den putoval po celých Čechách, aby doručil dopis 
řidiče Frantíka, který psal své milované Mařence, ale je takový popleta, že zapomněl na dopis nalepit 
známku a napsat adresu. Co myslíte, podaří se panu pošťákovi najít Mařenku a doručit jí dopis, na 
který tak dlouho čeká? A víte, že na poště v noci žijí poštovní skřítci, kteří napravují, co člověk přes den 
pokazil? Pokud ne, přijďte se přesvědčit. Čekají vás hezké písničky a pestré kostýmy. 
Pohádka je určena spíše pro první stupeň základní školy, ale věříme, že se u ní pobaví i dospělí. 
 
 

mailto:kancelar@radambuk.cz
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http://budejovice.bambifest.cz/ 

25.-26.5.2018 – BAMBIFEST -pódiová vystoupení pozvánka 

Vážení přátelé, 
přijměte naše nejupřímnější pozvání na tradiční akci pro 
děti a mládež s  názvem BAMBIFEST. Jedná se o akci, 
zaměřenou na prezentaci činnosti dětských a 
mládežnických spolků a dalších organizací, které organizují 
volný čas dětí a mládeže a  prezentaci kulturních a 
uměleckých činností. BAMBIFEST přináší zvýšení povědomí 
veřejnosti o nabízených aktivitách pro děti a mládež a 
zvýšení zájmu dětí a mládeže o jejich pravidelné 
navštěvování. Od roku 2017 je BAMBIFEST v Českých 

Budějovicích součástí celostátního projektu, který sdružuje několik pořadatelů v různých městech 
České republiky. Více informací na http://budejovice.bambifest.cz/ . 
V Českých Budějovicích akce proběhne ve dnech 25.-26.5.2018 (pátek – sobota). 
Z důvodu rekonstrukce Sportovní haly se akce v letošním roce bude konat nově na Výstavišti v 
Českých Budějovicích. Chtěli bychom opět oslovit a pozvat co nejvíce souborů tanečních, hudebních, 
recitačních, dramatických, sportovních aj., které svým vystoupením obohatí, zpestří a oživí program 
celé akce. Jako v předchozích letech bude opět zajištěno zastřešené stabilní podium (délka 8 m, 
hloubka 6 m, výška 80 cm a profesionální zvukařské vybavení. 
Nejde o perfektní umělecký výkon, ale o to představit se široké veřejnosti. Pro mnohé účinkující se 
většinou jedná o první vystoupení na pódiu před diváky. Zasíláme Vám přihlášku k účasti na 
pódiových vystoupeních. Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění přihlášky s konkrétním popisem 
vystoupení a zaslání nejpozději do 10.4.2018 na e-mail kancelar@radambuk.cz.  
Věříme, že jste si datum poznamenali do kalendáře a těšíme se na setkání na BAMBIFESTU. 

 

25.-26.5.2018 – BAMBIFEST  - pozvánka prezentace ve stánku 
Pokud máte zájem o prezentaci ve stánku, vyplňte 
přihlášku Prihlaska-prezentace-ve-stanku-bambifest 
Přihlášky zašlete na e-
mai kancelar@radambuk.cz. Podmínkou pro prezentaci ve 
stánku je, aby byla aktivní - tedy nejlépe aby umožnila 
dětem, nebo účastníkům se zapojit do činnosti. Tato činnost 
by měla co nejlépe odrážet náplň programu vaší 
organizace. Vaše prezentace pak bude z pohledu celé akce 
vnímána jako jedno ze stanovišť, které bude zařazeno do 

velké hry pro děti. Každý dostane v Infobodu herní kartu s plánem akce a umístěním jednotlivých 
prezentací. Děti pak obcházejí jednotliv organizace a  plní úkoly. 
 

http://budejovice.bambifest.cz/
http://budejovice.bambifest.cz/
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15.5.2018 – Štáb organizátorů BAMBIFESTu 
Milí organizátoři akce BAMBIFESTu,  rádi bychom Vás pozvali na společné setkání 
účastníků a organizátorů v úterý 15.5.2018 v 16 hodin na Výstaviště v Českých 
Budějovicích. Na programu setkání budou podrobnosti o připravované akci a 
rozmístění jednotlivých stánků účastníků v prostoru akce. Sejdeme se u hlavní 
brány z Husovy tř. 

 
Motto letošní akce zní: "Naše země stoletá" 

Výročí 100 let vzniku samostatného československého státu - V roce 2018 
oslaví naše země významné výročí. Uplyne 100 let od vzniku samostatného 
Československa. 28. října 1918 se začala psát nová kapitola našich dějin. Je 
toho mnoho, čím si musela naše krásná země za uplynulé století projít a jaké 
osudy si museli prožít její občané. Jsme jejich potomky a pojďme si společně s 

dětmi připomenout stoletou historii české státnosti. 
Na toto téma mohou účastníci akce připravit různé aktivity, soutěže, které připomenou naši historii, 
stovka bude hlavním tématem akce…. 

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/ 

 

 

 

Mládež kraji – Jihočeský kraj 2018 – 4. ročník 

RADAMBUK obdržel dotaci od MŠMT 
na projekty Mládež kraji - kraj Jihočeský 2018 
ve výši 200 000 Kč. Tato částka bude 
rozdělena na jednotlivé projekty. Zájemci 
mohou své nápady registrovat na webu 

http://jihocesky.mladezkraji.cz/zaregistruj-
napad . Pro zájemce o podporu zrealizujeme 
projektový seminář, z odevzdaných žádostí 
vybere komise projekty, mezi které rozdělí 
částku 200 000 Kč. Tyto prostředky jsou 
rozděleny poměrově dle výše příspěvků 
od podpůrných měst, osob, organizací. 

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/
http://jihocesky.mladezkraji.cz/zaregistruj-napad
http://jihocesky.mladezkraji.cz/zaregistruj-napad
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Na realizaci jednoho nápadu je možno čerpat z dotace MŠMT 5.000,- až 40.000,-Kč. Projekt může být 
financován do výše 50% z přidělené dotace MŠMT. 
 
Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé (15 – 26 let) aktivně a přímo účastní činností, které si 
sami navrhnou a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekt iniciují, vytvoří 
a zrealizují sami mladí lidé. Projekty iniciativ mládeže pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí 
a přináší změnu a prospěch veřejnosti, zejména v okolí, kde mladí lidé žijí. Projekt je zaměřen 
na neformální skupiny mladých lidí. 
Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva (multikulturní 
prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného 
života. 
Místem realizace musí být Jihočeský kraj.  
Realizátorem projektu musí být neformální skupina minimálně 4 osob ve věku 15-26 let, z nichž 
alespoň jeden je starší 18 let a převezme odpovědnost za podání žádosti, podepsání smlouvy 
a vyúčtování projektu 
Důležitý termín: do 5.3.2018 do 12,00 hodin   - registrace nápadů na 
webu http://jihocesky.mladezkraji.cz/zaregistruj-napad  
 
 

Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 
 
10. - 11.2.2018 - Kurz Vedoucí dětského kolektivu 2018 
Na víkend 10.-11.2.2018 připravil RADAMBUK vzdělávací kurz Vedoucí dětského 

kolektivu. Kurz úspěšně absolvovalo písemným testem 25 vedoucích z dětských a 

mládežnických spolků, kteří byli seznámeni s pravidly BOZP, zásadami 1. pomoci, 

získali základní znalosti  z oblasti pedagogiky a psychologie, načerpali inspiraci pro 

přípravu a organizaci her a seznámili se s právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jihocesky.mladezkraji.cz/zaregistruj-napad
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23.2.2018 – Seminář vedení účetnictví ve spolcích – účetní uzávěrka 

V pátek 23.2.2018 připravil RADAMBUK pro vedoucí z 

členských spolků Seminář vedení účetnictví ve spolcích. 

Lektorka Markéta Fraitová z účetní firmy PRODIMO a účetní 

spolku Pionýr z.s. odpovídala na otázky účastníků semináře, 

které se týkaly zejména inventur, účetní uzávěrky a daňového 

přiznání. Semináře se zúčastnilo 6 vedoucích. 

  

2.3.2018 – Školení vedoucích zaměstnanců spolků o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně 

RADAMBUK uspořádal pro vedoucí z členských  spolků Školení vedoucích 
zaměstnanců spolků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární 
ochraně. Vedoucím zaměstnancům ve spolcích bylo na základě 
znalostního testu uděleno Osvědčení o absolvování školení pro vedoucí 
pracovníky o požární ochraně a bezpečnosti práce. Vyškoleno bylo 8 
účastníků ze spolků RADAMBUK. 

 

6. - 8.4.2018 - Vzdělávací kurz  - Hlavní vedoucí dětského tábora  
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. 
 
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.  
 

 
 
 
 

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/
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14.-15.4.2018 - Kurz instruktor, rádce oddílu č. 2-2018 - 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: 14.-15.4.2018 

Přihlášky odešlete elektronicky do 10.3.2018 na webu http://www.radambuk.cz/akce/14-15-4-
2018-kurz-instruktor-radce-oddilu-c-2-2018/ 
 

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. 
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, 

http://www.radambuk.cz/akce/14-15-4-2018-kurz-instruktor-radce-oddilu-c-2-2018/
http://www.radambuk.cz/akce/14-15-4-2018-kurz-instruktor-radce-oddilu-c-2-2018/
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/
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- 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. 
 

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/ 

 
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 

mailto:jiri.heller@sasmcb.cz
mailto:kancelar@radambuk.cz
http://www.radambuk.cz/10-13-5-2018-vzdelavaci-kurz-instruktor-cykloturistiky-2018/
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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.  
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/ 

 

 
Další sportovní kurzy  
KURZ INSTRUKTORA POWERJÓGY - 24. - 25.3., 14. - 15.4. a 27.5.2018 v Brně. 

http://www.radambuk.cz/kurz-instruktora-powerjogy-24-25-3-14-15-4-a-27-5-2018-v-brne/. 
 
KURZ INSTRUKTORA PILATES - 7. - 8.4., 21. - 22.4. a 26.5.2018 v Brněhttp://www.radambuk.cz/kurz-
instruktora-pilates-7-8-4-21-22-4-a-26-5-2018-v-brne/ 
 
KURZ INSTRUKTORA SEBEOBRANY - 7.4. - 8.4. a 21.4. - 22.4.2018 v Praze 
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktora-sebeobrany-7-4-8-4-a-21-4-22-4-2018-v-praze/ -  
 

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/
http://www.radambuk.cz/akce/opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2018/
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktora-powerjogy-24-25-3-14-15-4-a-27-5-2018-v-brne/
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktora-pilates-7-8-4-21-22-4-a-26-5-2018-v-brne/
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktora-pilates-7-8-4-21-22-4-a-26-5-2018-v-brne/
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktora-sebeobrany-7-4-8-4-a-21-4-22-4-2018-v-praze/
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KURZ INSTRUKTORA SKALNÍHO LEZENÍ - 12. - 13.5. a 26. - 27.5.2018 v Bechyni 
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktora-skalniho-lezeni-12-13-5-a-26-27-5-2018-v-bechyni/ -  
 
KURZ INSTRUKTOR AEROBIKU- 7. - 8.4.2018 a 21. - 22.4.2018 v Praze 
 http://www.radambuk.cz/kurz-instruktor-aerobiku-7-8-4-2018-a-21-22-4-2018-v-praze/ 
 
Kurz instruktor inline bruslení 11. - 13.5.2018 v Praze nebo 15. - 17.6.2018 v Praze 
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktora-inline-brusleni/ 
 
Kurz instruktor plavání 7.4. -   8.4.2018  a  21.4. - 22.4.2018 v Praze 
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktora-plavani/ 
 
Kurz instruktor vodní turistiky - 17. - 20.5.2018 a 22. - 25.6.2018  - České Budějovice 
http://www.radambuk.cz/instruktor-vodni-turistiky/ 

 

Informační centrum pro mládež České Budějovice 

 
Setkání s dětmi a mládeží z NZDM  
ICM Č. B. uvítalo v pondělí 5. 2. 2018 klienty 
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež V.I.P. 
v Českých Budějovicích. Pracovníci ICM představili 
poskytované služby. Po úvodním seznámení čekalo 
návštěvníky tematické výtvarné tvoření.  

 
 
 
 
 

 

Knihobudka 
Brzy tomu bude rok, co se zrodila naše Íčková 
Knihobudka. V Knihobudce si můžete knihy brát, 
půjčovat, nebo vyměňovat za jiné. K dispozici je 
nonstop, najdete ji ve vstupním prostoru budovy 
Divadlo U Kapličky. Rádi bychom první narozeniny 
oslavili rozšířením stávající čtenářské nabídky. Máte 
doma knihy, které se vám nevejdou do vašich 
knihoven? Tak nám je neváhejte přinést 
a nabídněte je tak ostatním! Děkujeme. 

 

http://www.radambuk.cz/kurz-instruktora-skalniho-lezeni-12-13-5-a-26-27-5-2018-v-bechyni/
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktor-aerobiku-7-8-4-2018-a-21-22-4-2018-v-praze/
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktora-inline-brusleni/
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktora-plavani/
http://www.radambuk.cz/instruktor-vodni-turistiky/
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Aktualizované publikace ICM 
Národní informační centrum pro mládež vydalo aktualizované publikace o dobrovolnictví, práci 
a studiu v zahraničí. Stáhnout si je můžete zde - http://www.nicm.cz/publikace-studium-v-zahranici-
a-prace-v-zahranici-volne-ke-staze. 

 

  

Možnosti ubytování pro skupiny dětí a mládeže 
Jedete se skupinou dětí či mládeže na výlet a potřebujete levné 
ubytování? Pak můžete využít možnosti nocování v prostorech 
Domů dětí a mládeže, které nabízejí příjemné skupinové slevy. 
Na uvedených stránkách najdete katalog se seznamem ubytoven 
při DDM rozdělených do jednotlivých krajů. 
Děkujeme Leoši Březinovi z ICM Olomouc za poskytnutí 
a aktualizaci katalogu. 
 
 

Zdroj: ICM Olomouc, Leoš Březina 
http://nicm.cz/moznosti-ubytovani-pro-skupiny-deti-mladeze  
 

 

Festival osobnostního rozvoje 2018 
Lidé mají různé vlastnosti a různé potřeby. Něco je dáno genetikou, něco výchovou. Ve školách však 
máme předem dané osnovy a jen omezený časový i personální prostor pro individuální péči 
o studenty. Z tohoto důvodu zažívá velký rozvoj oblast neformálního vzdělávání. Výhodou této oblasti 
je, že je flexibilní – vyberete si kurz, lektora a čas tak, jak se vám hodí. Nevýhodou je, že je náročné se 
v nabídce kurzů a lektorů orientovat. Festival osobnostního rozvoje tak vznikl pro to, aby vám dal 
možnost si nejrůznější aktivity v bezpečném prostoru vyzkoušet pod vedením zkušených lektorů. 
Nabízí unikátní možnost pro setkávání lidí, kteří na sobě chtějí pracovat. Festival proběhne v termínu 
20. – 22. 4. 2018 v Křižanově. Více o Festivalu se dozvíte na stránkách http://kalokagathia-zs.cz/. 

  

http://www.nicm.cz/publikace-studium-v-zahranici-a-prace-v-zahranici-volne-ke-staze
http://www.nicm.cz/publikace-studium-v-zahranici-a-prace-v-zahranici-volne-ke-staze
http://icm.ddmolomouc.cz/
http://nicm.cz/moznosti-ubytovani-pro-skupiny-deti-mladeze
https://kalokagathia-zs.cz/poradane-akce/festival-2018
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Informace z ČRDM 
Archa číslo 1/2018 si všímá tvořivosti 
Autor: Jiří Majer  
 

Tajemstvími opředený život našich předků skýtá 
nekonečnou studnici nápadů pro kreativní náplň 
mimoškolních volnočasových aktivit nejmladší generace. 
 
V úvodníku prvního čísla letošního ročníku časopisu Archa 
o tom píše Lukáš Blažek, předseda spolku Boii, programově 
zaměřeného na poznávání života, tradic a řemeslné 
zručnosti dávných Keltů. Autor přitom vnímá možnost 
inspirovat se u našich předchůdců šířeji: „Nejedná se přitom 
jen o život v pravěku či středověku, ale třeba i o život 

před sto lety, což může být i vhodným tématem v roce stého výročí založení naší republiky. Věnujme 
v činnostech s dětmi a mládeží dostatek prostoru tvůrčí činnosti prýštící od kořenů, od našich 
předků,“ zobecnil Lukáš Blažek. 
Leitmotiv nové Archy zní „Tvořivé síly v nás“. Svými příspěvky mu pomohli dát obsah mj. mladí hasiči, 
woodcrafteři, tomíci, pionýři či pathfindeři. 
„Nejvíce na mě malebnost dýchne při táboření Ligy lesní moudrosti (LLM), které probíhá každoročně 
na Kosím potoce, zpravidla na přelomu července a srpna,“ líčí své pocity Jitka Koutenská – Woapewin. 
A pokračuje: „Táborníci napříč různými kmeny táboří nejčastěji v týpí, případně šeltrech nebo 
zubřících, klasický turistický stan byste tu hledali těžko. Ne všichni se inspirují pouze indiány, a tak 
nebuďte překvapeni, pokud potkáte někoho v kiltu či karpatského pastevce. Společné mají to, že 
oblečení si zpravidla šili sami a ve většině případech jeho střih vychází z původních poznatků 
o dobových oděvech.“ 
Jiný úhel pohledu na dané téma nabízí Ladislav Jelen ze sedlčanského Turistického oddílu mládeže 
(TOM) Jeleni. Řeč je o Divočácích, partě kluků, kteří se dali dohromady ve zmíněném oddíle. „Divočáci 
začali zveřejňovat svoje videa na YouTube již před několika lety. Z těchto videí později vznikl jejich 
první dokument: Jak se rodí Divočáci. Když dokument v roce 2016 vyprodal sedlčanské kino, kluci se 
rozhodli pokračovat. Dva roky makali, a výsledkem jejich práce je téměř půlhodinový sportovní 
dokument Divoč, co to dá! Na premiéře v kině Aero 18. ledna 2018 tento dokument doprovodilo dílo 
známých českých youtuberů Madbros a moudrá slova patrona projektu Marka Orka Váchy, přednosty 
Ústavu etiky a humanitních studií na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy,“napsal Ladislav Jelen. 
V „jedničce“ Archy myslím stojí za to nalistovat si ještě další články. 
Příkladně zamyšlení předsedy České rady dětí a mládeže (ČRDM) Aleše Sedláčka nazvané „Láme se 
chléb, nenechme se rozdrobit“. Ačkoliv byl jeho text publikován krátce před druhým kolem 
prezidentských voleb, ani po něm neztrácí z pochopitelných důvodů nic ze své aktuálnosti. A tak je 
jen dobře, pokud se oponentní hlas vůči paušálním odsudkům vyslovovaným na adresu neziskových 
organizací takto dostává i k dalším čtenářům… 
Ty své si zajisté najde i rozhovor Soni Polak s mladou delegátkou do OSN Petrou Sýkorovou – 
o výběrovém řízení, o tandemu s delegátem Davidem Ulvrem, o tom, co jí působení v New Yorku dalo 
a jak to nyní úročí… A když už je řeč o zahraničí, v Arše se můžete začíst třeba do příspěvku Hnutí 
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Brontosaurus „Na Ukrajinu za značením stezek“ nebo do reportážně laděného článku Doroty 
Konvalinkové (Erasmus Student Newtwork), líčícího zážitky z výměny mládeže mezi Českou 
republikou a Státem Izrael. 
Na tematickou anketní otázku Archy „Kdy jste naposledy pocítili hrdost na výsledky své tvořivosti?“ 
tentokrát odpovídali lékař-neurochirurg Tomáš Chytka a kreslíř-karikaturista Marek Simon. Prvně 
jmenovaný přitom popsal práci s dílem svého tchána – malíře, scénografa a kostýmního výtvarníka 
Bedřicha Bartáka. (O jeho životě a tvorbě více v samostatném článku na serveru ADAM.cz.) 
 

 
Občanská sdružení považovaná za spolky mají povinnost: 

 do dvou let od účinnosti OZ – tj. do 1. 1. 2016 – přizpůsobit svůj název požadavkům OZ 
 do tří let od účinnosti OZ – tj. do 1. 1. 2017 – přizpůsobit stanovy požadavkům OZ a doručit je 

rejstříkovému soudu. 
Pokud jste ještě změnu neprovedli, můžete si stáhnout přiložený podrobný materiál, který vám 
poradí, jak na to. 
Pokud již máte hotovo, můžete si zkontrolovat, jestli jste již učinili vše, co požaduje OZ... 
Podrobný návod, jak tyto povinnosti nejlépe splnit, najdete v obsáhlém textu Provedení změn zápisu 
ve spolkovém rejstříku – shrnutí praktických informací, který pro Vás připravila Mgr. Alena Hájková. 
http://poradna.crdm.cz/spolek/provedeni-zmen-zapisu-ve-spolkovem-rejstriku-shrnuti-praktickych-
informaci-869 
Vážení přátelé, 
možná jste se již setkali se strašákem, který se jmenuje GDPR (Dží dí pí ár). Jedná se o obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation), které si klade za cíl zvýšit 
ochranu osobních dat občanů. 
Představte si, že si něco koupíte v internetovém obchodě. Za tímto účelem o vás prodejce dopředu 
zjistí vše možné i nemožné a pak se vaše data používají pro různé komerční účely. Co se děje s údaji o 
vás, nevíte, a v důsledku vám z toho pramení akorát neustálé obtěžování v podobě různých 
reklamních sdělení, ať již po telefonu nebo e-mailem, či do vašich poštovních schránek. Nebo se vám 
někdo dostane do e-mailové schránky na základě přihlašovacích údajů, které někde ve velkém 
nakoupil. Nebo se někdo dozví, s čím se léčíte v nemocnici, kde uniknou informace z kartotéky. To vše 
je chápáno jako problém a směrnice se snaží stanovit jednotná pravidla pro shromažďování a péči o 
osobní údaje ve všech státech EU. 
Neziskové organizace našeho typu k tomu přišly spíše jako slepý k houslím. V textu, který 
zformulovala advokátní kancelář Mgr. Aleny Hájkové (viz příloha ke stažení níže), se dozvíte, jaké jsou 
obecné zásady, které ze směrnice, resp. z její implementace do národní legislativy vyplývají, ale i to, 
že pokud jste s osobními údaji postupovali doposud podle zákona, nemusíte se ničeho obávat. Tedy 
GDPR nepředstavuje pro běžné spolky našeho typu problém. Je možné, že pouze zatím, ale 
spekulovat o tom je ještě předčasné. 
Aleš Sedláček, předseda ČRDM 
http://www.radambuk.cz/spolky-a-ochrana-osobnich-udaju-ve-svetle-gdpr-crdm/ 
 
 

http://www.simoncartoons.com/
http://www.adam.cz/clanek-2018020042-uteky-z-nesvobody-bedricha-bartaka.html
http://poradna.crdm.cz/sites/default/files/question/files/2016-09/1449832569_sb_zapis-spolkovy-rejstrik-info-2_4.doc
http://poradna.crdm.cz/sites/default/files/question/files/2016-09/1449832569_sb_zapis-spolkovy-rejstrik-info-2_4.doc
http://poradna.crdm.cz/spolek/provedeni-zmen-zapisu-ve-spolkovem-rejstriku-shrnuti-praktickych-informaci-869
http://poradna.crdm.cz/spolek/provedeni-zmen-zapisu-ve-spolkovem-rejstriku-shrnuti-praktickych-informaci-869
http://www.radambuk.cz/spolky-a-ochrana-osobnich-udaju-ve-svetle-gdpr-crdm/
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Poradna ČRDM - spolky a účetní uzávěrka 
Spolky a pobočné spolky jsou, jako právnické osoby, podle Zákona o účetnictví považovány za účetní 
jednotky. 
Většina spolků spadá do kategorie: 
mikro účetní jednotka - aktiva celkem do 9 000 000 Kč, čistý obrat do 18 000 000, průměrný počet 
zaměstnanců do 10 
nebo 
malá účetní jednotka - aktiva celkem do 100 000 000 Kč, čistý obrat do 200 000, průměrný počet 
zaměstnanců do 50 
Malé a mikro účetní jednotky, které nemají povinný audit, můžou vést účetnictví ve zjednodušeném 
rozsahu (Zákon 563/1991 Sb. § 13a). 
Jednoduché účetnictví můžou vést spolky a pobočné spolky, které nejsou plátcem DPH, jejich 
celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč a hodnota jejich 
majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč. 
Účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem, můžou 
sestavovat účetní závěrku ve zkráceném rozsahu. 
Účetní závěrku  podvojného účetnictví jako nedílný celek tvoří: 
a) rozvaha (ukázka rozvahy ve zkráceném rozsahu zde) 
b) výkaz zisku a ztráty (ukázka výkazu ve zkráceném rozsahu zde) 
c) příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech uvedených pod písmeny a) a b) 
(základní informace, které má obsahovat příloha zde) (Vyhláška 500/2002 Sb. § 39) 
U jednoduchého účetnictví – ukázka přehled příjmů a výdajů a přehled majetku a závazků,  
 
Účetní závěrka musí obsahovat: 
a) název a sídlo 
b) IČO (pokud je má účetní jednotka přiděleno) a informaci o zápisu do veřejného rejstříku uváděnou 
na obchodních listinách, 
c) právní formu účetní jednotky, případně informaci o tom, že účetní jednotka je v likvidaci, 
d) účel, pro který byla účetní jednotka zřízena, 
e) rozvahový den (§ 19 odst. 1) nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje (§ 19 odst. 3), 
f) okamžik sestavení účetní závěrky, 
a musí být podepsána statutárním orgánem. 
(Vyhláška č. 504/2002 Sb.) 
Účetní jednotky jsou povinny zveřejnit účetní závěrku ve veřejném rejstříku ve Sbírce 
listin. https://or.justice.cz/ 
Malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou 
auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty. 
Stále ale mají povinnost zveřejnit ostatní součásti účetní závěrky – tedy rozvahu a přílohu. 
Organizace, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, tedy i v jednoduchém účetnictví, by 
měly ve Sbírce listin zveřejňovat Přehled o majetku a závazcích. Malé a mikro účetní nemusí 
zveřejňovat Výkaz zisku a ztrát, což u jednoduchého účetnictví odpovídá Přehledu o příjmu a 
výdajích. 
 
 

http://poradna.crdm.cz/sites/default/files/article/files/2018-02/pu_rozvaha.pdf
http://poradna.crdm.cz/sites/default/files/article/files/2018-02/pu_vykaz_zisku_a_ztraty.pdf
http://poradna.crdm.cz/sites/default/files/article/files/2018-02/zakladni_informace_v_priloze_v_ucetni_zaverce.pdf
http://poradna.crdm.cz/sites/default/files/article/files/2018-02/ju_prehled_prijmu_a_vydaju.pdf
http://poradna.crdm.cz/sites/default/files/article/files/2018-02/ju_prehled_o_majetku_a_zavazcich.pdf
https://or.justice.cz/
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Informace: 
Zákon č. 563/1991 Sb.  Zákon o účetnictví 
Vyhláška č. 504/2002 Sb. 
Vyhláška č. 500/2002 Sb. 
Eva Beránková 
http://poradna.crdm.cz/ucetnictvi-spolku/spolek-a-ucetni-zaverka-878 

 
Dětské organizace nesouhlasí se zněním tiskové zprávy NKÚ 

Autor: ČRDM 
http://www.adam.cz/clanek-2018020041-detske-

organizace-nesouhlasi-se-znenim-tiskove-zpravy-nku.html 
  
Některé dětské organizace – jmenovitě Asociace TOM 
České republiky, Pionýr a Junák – český skaut – spolu se 
„střešní“ Českou radou dětí a mládeže nesouhlasí se 
způsobem, jakým byly podány závěry Nejvyššího 
kontrolního úřadu (NKÚ) médiím. 
  
Znění tiskové zprávy NKÚ, týkající se výsledků loňské páce 

kontrolorů provedené u dětských spolků a na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, pokládají 
za velmi jednostranné, vytržené z kontextu, a v některých ohledech bohužel i nepravdivé. 
Představitelé výše jmenovaných organizací to uvedli v tomto společném stanovisku: 
Tisková zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu interpretuje závěry kontroly provedené v létě 2017 
u dětských spolků a na ministerstvu školství velmi jednostranně a vytrženě z kontextu. V některých 
případech želbohu uvádí nepravdivé skutečnosti. 
Ohrazujeme se proti tomu, že MŠMT nemělo pravidla pro poskytování dotací. Pravidla dlouhodobě 
existují, jsou veřejně přístupná, jsou zpřesňována a jsou dostatečné přísná na to, aby „potrápila“ 
tisícovky dobrovolníků, kteří se práci s dětmi ve skautských, pionýrských, tábornických, turistických 
a dalších oddílech věnují a pro která jsou tato pravidla závazná. 
Tisková zpráva NKÚ je dokonalou ukázkou dovodné mediální zkratky. Nehovoří o objemech, které byly 
kontrolovány, a čtenář či posluchač se tak nedozví, že jde o drobné chyby účetní; v řádech přidělených 
peněz jde o desetiny či setiny procenta. 
Jednotlivé spolky mají k dispozici kontrolní protokoly vydané kontrolory. Poměr závěrů, které jsou 
v nich uvedeny, zcela bez kontrolního nálezu (tedy v pořádku, tzv. čisté) a výčtu opomenutí, je zcela 
opačný než v mediálně široce publikované zprávě NKÚ. 
Jinak řečeno – například u spolku, jemuž kontroloři prověřovali dotace za cca padesát milionů korun 
a v úředním protokolu vyslovili pětadvacetkrát konstatování pochvalné či neutrální a jednou kritické 
porušení rozpočtové kázně, ke které došlo účetním omylem, je zveřejněno (a médii převzato) jen 
a pouze konstatování kritické. 
Jsme přesvědčeni, že tímto pro nás nepochopitelným a zkreslujícím výstupem se sníží motivace 
dobrovolných vedoucích dětských oddílů a skupin nadále se svými svěřenci pracovat. 
Za Českou radu dětí a mládeže 
Aleš Sedláček, předseda 
Za Asociaci TOM České republiky 

http://poradna.crdm.cz/ucetnictvi-spolku/spolek-a-ucetni-zaverka-878
http://www.adam.cz/clanek-2018020041-detske-organizace-nesouhlasi-se-znenim-tiskove-zpravy-nku.html
http://www.adam.cz/clanek-2018020041-detske-organizace-nesouhlasi-se-znenim-tiskove-zpravy-nku.html
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Tomáš Novotný, předseda 
Za Pionýr, z. s. 
Martin Bělohlávek, předseda 
Za Junák – český skaut, z. s. 
Bořek Slunéčko, místostarosta 
 

Ke zprávě NKÚ ohledně dotací pro dětské organizace se vyjádřily MŠMT i 
ČRDM 
Autor: ČRDM  
Kritická zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), týkající se hospodaření Ministerstva školství 
mládeže a tělovýchovy (MŠMT), nezůstala bez odezvy. 

 
Proti závěrům zprávy NKÚ, podle níž MŠMT postupovalo 
v letech 2014 až 2016 netransparentně při rozdělování peněz 
určených nestátním neziskovým organizacím (NNO) 
na podporu práce s dětmi a mládeží, se ministerstvo 
ohradilo. Přidělování peněz bylo podle něj vždy 
transparentní. Své vyjádření zveřejnila také Česká rada dětí 
a mládeže (ČRDM), a to jménem stovky neziskovek 

programově zaměřených na práci s dětmi, které zastřešuje. 
 
Nejvyšší kontrolní úřad uveřejnil závěry předmětné kontrolní zprávy na svém webu. 
Reakci MŠMT naleznete zde. 
 
Reakce České rady dětí a mládeže na kontrolní zprávu NKÚ 
MŠMT během kontrolovaných let dopracovalo metodiku přidělování dotací do oblasti mládeže 
a snaží se o to, aby pravidla byla sepsaná na jednom místě a měla jasný výklad. Zveřejňuje bodové 
hodnocení, začíná sledovat vývoj v členské základně i výkonové ukazatele příjemců dotací. Pravidelně 
se schází na školeních i dalších jednáních s příjemci dotací. Má koncepci, má stanovené indikátory 
pro její vyhodnocování. Dokončilo projekt uznaných organizací pro práci s dětmi a mládeží 
a podepsalo s nimi smlouvy o dlouhodobé spolupráci na základě vládních zásad pro financování NNO. 
Ano, jde to vše pomaleji, než by se nám líbilo, ostatně jako přeci vše, vždy a všude. 
Rozumíme tomu, že prací tiskového odboru NKÚ není moralizovat o významu organizací dětí 
a mládeže a jejich nedostatečné podpoře; nicméně pokud se zjištění z kontroly na MŠMT a v 
organizacích podají čtenářům tímto způsobem, k pozitivnímu vnímání naší oblasti to bohužel 
nepřispěje. Přitom by se dalo s trochou nadsázky napsat, že dotovaná oblast je perpetuum mobile. 
Kontrolované organizace totiž stojí a padají s prací dobrovolníků, kteří odvedou 3x větší hodnotu 
práce s dětmi a pro děti, než dostanou na dotacích. 
I přes navyšování rozpočtu MŠMT v posledních letech se částka na dotace pro mládež navyšuje – 
na rozdíl od sportu či regionálního školství – spíše jen kosmeticky. Členská základna ve velkých 
spolcích přitom vykazuje 10% roční nárůst. Bylo by dobré si zároveň uvědomit, že to málo úvazků, 
které v kontrolovaných organizacích bylo, pobíralo z dotací mzdy odpovídající platovým tarifům ve 
státní správě. Že vyúčtování dotací na straně příjemců bylo až na mizivé procento nákladů v pořádku. 
Že některé popisované problémy na straně organizací vznikají tím, že stále přísnější pravidla se stávají 

https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/k17017.pdf
http://www.msmt.cz/reakce-msmt-na-kontrolni-zavery-nku
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nejednoznačnými. Zatímco strava se do dotace dát může, občerstvení nikoli. Zatímco účetně je 
dohadní položka předpokládané spotřeby energií klasickým nákladem, pro vyúčtování dotace to 
platit nemusí. Jenže skutečnou výši spotřeby se dozvíte od dodavatele energií dávno potom, co 
musíte vyúčtovat dotaci. 
ČRDM obdrželo v kontrolovaných letech od MŠMT 39 mil. Kč. Pochybení na naší straně bylo 
v nepřesném odhadu dotačních nákladů na nájem a energie v roce 2014. Vratka činí 81 tis. Kč, tedy 
0,2 % z uvedené částky. Je třeba zdůraznit formální povahu pochybení, tedy že žádné peníze 
odnikud fakticky nezmizely, a nikdo se jimi neobohatil. Zároveň je třeba upozornit na skutečnost, 
že časté změny systému rozdělování dotací mnohdy žadatele o ně matou, avšak ti vždy reagují 
podle svých možností pružně a uvádějí své projekty do souladu s novými podmínkami MŠMT. 
„Rád bych závěrem poděkoval zaměstnancům NKÚ, se kterými jsme měli tu čest se během kontroly 
potkávat a diskutovat. Máme teď inspiraci pro přesnější formulace v dotačních programech, které 
budeme dále řešit s MŠMT či v Radě vlády NNO, i pro nastavení našich vnitřních procesů,“ dodal 
k vyjádření České rady dětí a mládeže její předseda Aleš Sedláček. 
 

Proč by měly děti vyrazit na letní tábor 
Autor: Jan Burda  
 
Letní tábor je úžasné místo, které může dětem přinést hodně 
užitečného. Pokud vyberete správný tábor, můžete se 
spolehnout, že to bude pro děti skvěle strávený čas. 
SPOUSTA ZÁŽITKŮ 
Na správném táboře děti prožijí spoustu nevšedních chvil. 
Samotný pobyt v přírodě je pro děti zážitek. Takové posezení 

u ohně, pohled na noční oblohu plnou hvězd, cesta lesem, vaření na ohni… Během roku nemají moc 
příležitostí zažít něco podobného. Tábor je skvělá příležitost, jak děti vytrhnou z všedního života, 
a nabídnout jim něco nového. Když tyhle zážitky doplníte promyšleným programem plným her 
a dobrodružství, budou děti a tábor dlouho vzpomínat. 
SAMOSTATNOST 
Tábor je místem, kde se děti učí samostatnosti a odpovědnému rozhodování. Během celého tábora – 
od rozhodování a přemýšlení u hraní her, až po úplně běžný táborový život… Děti si nenápadnou 
formou prohlubují celou řadu užitečných vlastností. Jsou sice pod – někdy více a někdy méně 
nápadným – dohledem vedoucích, ale v řadě situací se starají sami o sebe. 
VZÁJEMNÁ POMOC A SPOLUPRÁCE V TÝMU 
Děti se sice učí samostatnosti, ale na druhou stranu na táboře získají důležité zkušenosti v rámci 
spolupráce s ostatními. V obtížných situacích se učí spoléhat jeden na druhého, spolupracovat v týmu 
na dosažení společného cíle, navzájem si pomáhat, komunikovat s ostatními a vyslechnout si názor 
druhého. Když se podíváme kolem sebe, tak tohle jsou věci, které v dnešní době neumí ani řada 
dospělých. 
NOVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI 
Z táborů se děti vrací také s celou řadou nových znalostí a dovedností. Nejen zábavou je živ člověk. 
Na táborech se děti o řadu věcí musejí postarat – naštípat dřevo, oškrábat brambory, umýt nádobí, 
uklidit… Nejde ale jen o drobné práce na zajištění chodu tábora. Děti se učí poznávat přírodu, vařit, 
orientovat se podle mapy, základům první pomoci a další a další věci. Ne, není to jako ve škole. Na 
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správném táboře tohle všechno probíhá formou her nebo podobných činností. Děti si tak často ani 
neuvědomují, že se něco učí a z tábora si odvážejí i znalosti a zkušenosti, které jim budou užitečné i 
v běžném životě. 
PŘÍKLADY TÁHNOU 
Na správném táboře jsou vedoucí nejen autoritou, ale především kamarády a často i vzorem. Nejlépe 
se přece – a pro děti to platí dvojnásob – učíme vlastní zkušeností a příkladem v partě kamarádů. A 
kdo jiný, než starší kamarád může děti spoustu věcí naučit. Jak po stránce znalostí a dovedností, tak 
z hlediska zkušeností i morálky. 
Tohle všechno jsou základní důvody proč by děti měly vyrazit na letní tábor. Je to velmi cenná 
zkušenost, ze které mohou těžit i v běžném životě. 
A že je zde popsán až příliš ideální tábor? Možná. Ale jsou takové. Jak je najít? Pokud se budete při 
výběru tábora držet referencí a doporučení svých známých a odpovíte si na deset důležitých otázek, 
které nabízíme na našem webovém katalogu táborů na adrese www.tabory-vysocina.cz velmi 
pravděpodobně najdete i pro vaše děti ten správný tábor… 
Jan Burda 

 
Investiční program MŠMT je pro nás naprosto nepřívětivý  
Učitelské noviny přináší rozhovor s předsedou ČRDM Alešem Sedláčkem. 
Čtěte zde: http://crdm.cz/wp-content/uploads/un-2018-8-rozhovor-as.pdf 
 

KPMG nabízí neziskovkám a sociálním podnikům školení, zadarmo 
V období od března do června se neziskové organizace budou moci vzdělávat v následujících 
oblastech: 
Audit a příprava výročních zpráv 
Marketing a zákaznická zkušenost pro neziskové organizace 
Daňové úlevy a povinnosti 
Oslovování firemních dárců 
Jak na granty a dotace – tipy a triky!  
Aktuální právní otázky fungování NNO 
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) 
 
Školení budou probíhat v karlínské kanceláři KPMG Česká republika (Pobřežní 1a, Praha 8). Své místo 
si můžete zarezervovat zde: http://skolenikpmg.cz/skoleni/rok-spolecne-krok-dopredu. 
Registrace jsou závazné a počet míst na školení je omezen. Respektujte prosím pravidlo, že jednoho 
školení se mohou účastnit vždy maximálně dva zástupci jedné organizace. 
Na Vaše případné otázky ráda odpoví Anna Liprtová (aliprtova@kpmg.cz, 222 123 348). 

 
 

 

 

http://crdm.cz/wp-content/uploads/un-2018-8-rozhovor-as.pdf
http://skolenikpmg.cz/skoleni/rok-spolecne-krok-dopredu
mailto:aliprtova@kpmg.cz
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Karty EYCA - členské karty pro děti platí jako průkazy na slevu na dráze 

Autor: Michala K. Rocmanová 
| http://www.adam.cz/clanek-2018020052-clenske-

karty-pro-deti-plati-jako-prukazy-na-slevu-na-
draze.html 
Více o členských kartách na www.eyca.cz/crdm,  
EYCA karty si můžete objednat v kanceláři 
RADAMBUK!!!! 
  
Děti od 10 do 15 let prokazují nárok na zvláštní jízdné 

Českých drah (ČD) jakýmkoliv oficiálním průkazem s fotografií a datem narození nebo In Kartou. 
  
Jako "jakýkoliv oficiální průkaz" je tedy možno využít i členskou kartu České rady dětí a mládeže 
(ČRDM) a členských organizací ČRDM... 
Zvláštní jízdné pro děti Vám zajistí 
• bezplatné cestování dětí do 6 let 
• sleva cca 50 % pro děti od 6 do 15 let („poloviční jízdné“) 
• platí v 1. i 2. třídě 
Pro děti do 6 let je třeba mít bezplatnou - tedy "nulovou" - jízdenku z nástupní do cílové stanice. 
Získáte ji bez formalit v pokladně na nádraží i u průvodčího. 
Děti od 10 do 15 let prokazují nárok na zvláštní jízdné jakýmkoliv oficiálním průkazem s fotografií 
a datem narození nebo In Kartou. 
Co je Zvláštní jízdné pro děti? 
Děti do 6 let jezdí vlakem zdarma, děti od 6 do 15 let se slevou 50 %. Užijte si s dětmi cestu vlakem! 
Kde a jak získat Zvláštní jízdné pro děti? 
• u pokladní přepážky 
• v e-shopu 
• u průvodčího ve vlaku (pokud jedete ze stanice, ve které nebyla otevřená pokladna) 
Zdroj:https://www.cd.cz/typy-jizdenek/vnitrostatni-jizdenky/-26020/ 

 
EYCA sleva pro otrlé: Strašidelné bludiště a Jihlavská šatlava 

Autor: A. Dvořák (Jihlavská šatlava) a M. Kráčmar 
– EYCA  

http://www.adam.cz/clanek-2018030005-eyca-
sleva-pro-otrle-strasidelne-bludiste-a-jihlavska-

satlava.html 
 
Strašidelné bludiště a Jihlavská šatlava jsou 
návštěvám plně k dispozici…! S kartami EYCA či 
s Vaším oddílem navíc za výhodnějších podmínek :-
) 

 

http://www.adam.cz/clanek-2018020052-clenske-karty-pro-deti-plati-jako-prukazy-na-slevu-na-draze.html
http://www.adam.cz/clanek-2018020052-clenske-karty-pro-deti-plati-jako-prukazy-na-slevu-na-draze.html
http://www.adam.cz/clanek-2018020052-clenske-karty-pro-deti-plati-jako-prukazy-na-slevu-na-draze.html
http://www.eyca.cz/crdm
http://www.crdm.cz/
http://www.crdm.cz/
http://crdm.cz/clenove/clenske-organizace/
https://www.cd.cz/typy-jizdenek/vnitrostatni-jizdenky/-26020/
http://www.adam.cz/clanek-2018030005-eyca-sleva-pro-otrle-strasidelne-bludiste-a-jihlavska-satlava.html
http://www.adam.cz/clanek-2018030005-eyca-sleva-pro-otrle-strasidelne-bludiste-a-jihlavska-satlava.html
http://www.adam.cz/clanek-2018030005-eyca-sleva-pro-otrle-strasidelne-bludiste-a-jihlavska-satlava.html
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Navštivte stálou expozici Strašidelného bludiště, kde na Vás čekají strašidla, pohádkové postavy, 
hrdinové z oblíbených filmů i dinosauři. Určitě si nezapomeňte vzít fotoaparát, fotky například se 
Shrekem, Spidermanem, Fantomasem nebo na unikátní 3D malbě nad propastí s dinosaury jistě 
nepořídíte každý den. 

Současně si můžete prohlédnout Jihlavskou šatlavu z počátku 
devatenáctého století. Šatlava je součástí bývalých kasáren. Do roku 
1990 byla využívána jako vojenské vězení. Navštivte zajímavý objekt, ve 
kterém je umístěno něco málo z historie vězeňství, tortury a palných 
zbraní. V rámci expozice nechybí ani jihlavský kat a mučírna s možností 
vyzkoušet repliky mučicích nástrojů. 
Přijďte se trochu bát, hodně se smát, bavit se a poznávat :-) 
Moc příjemná informace pro držitele Evropských karet 
mládeže EYCA: při návštěvě Jihlavské šatlavy je Vám 
poskytována sleva na vstup z původních 70 na 50 Kč a v 
rámci Strašidelného bludiště z 80 Kč na 60 Kč. 
Při zakoupení vstupenky do obou expozic Jihlavské šatlavy 
i Strašidelného bludiště je držitelům karet EYCA poskytována sleva 50 Kč 
(místo původních 130 zaplatíte tedy pouze 80 Kč). 

Jihlavská spolupráce se netýká pouze držitelů karet EYCA, ale také všech spolků a jejich oddílů 
v rámci ČRDM (nutně nevybavených kartami EYCA) – tady máte formulaci poskytované výhody: 

Členským spolkům sdruženým v ČRDM jsou v rámci Strašidelného bludiště a Jihlavské 
šatlavy určené ceny pro skupiny. 
Týká se skupin od 10 osob (z toho 2 vedoucí zdarma); vstupenky je třeba objednat 
alespoň tři dny dopředu na telefonním čísle: 602 403 531, přičemž součástí rezervace 
musí být jméno oddílu a kontaktní telefon. 
A další bonus: každá skupina bude na základě návštěvy zařazena do slosování 
o vstupenky zdarma do některého ze zábavných parků pro děti v ČR 
- vylosované skupiny dostanou pro každého člena 1ks volné vstupenky 

- losování 4x ročně (1. 3. 2018, 1. 5. 2018, 1. 7. 2018 a závěrečné 1. 9. 2018), skupina, která 
nevyhraje, postupuje automaticky do dalšího losování v daném roce. 

 
Více informací na www.strasidelnebludiste.cz 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.eyca.cz/
http://www.eyca.cz/
http://www.strasidelnebludiste.cz/
http://www.adam.cz/img/201803011438_EYCA-Jihlava-strasidla-satlava.jpg
http://www.adam.cz/img/201312120502_eyca-logo-640x360.jpg
http://www.adam.cz/img/201803011438_EYCA-Jihlava-strasidla-letak.jpg
http://www.adam.cz/img/201803011438_EYCA-Jihlava-strasidla-bludiste-Spiderman.jpg
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Informace z členských spolků 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pionýr, z. s. – Jihočeská krajská organizace Pionýra – Uzlařská soutěž 7.4.2018 
 
Tradiční celorepubliková otevřená soutěž ve vázání uzlů proběhne v termínu 7.4.2018v Divadle U 
Kapličky, Husova tř.622/45, České Budějovice. 
http://www.jihocesky-pionyr.cz/uzlarska-soutez-o-putovni-pohar-zlate-ruze-2017/ 
 

http://www.jihocesky-pionyr.cz/uzlarska-soutez-o-putovni-pohar-zlate-ruze-2017/
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Milí přátelé, 
v příloze Vám posílám pozvánky ke dvěma letním příměstským táborům: 
- tábor V trávě pro ty, kdo se vždy chtěli proměnit v hmyzáka 
- tábor Hraví vědátoři - experimentální dobrodružství pro zvídavé 
Dále Vás zveme k velikonočnímu tvoření: každý si chytí svého přátelského ušáka, případně ušanku. 
Více podrobností a způsob přihlašování najdete v přiložených letáčcích. 
Martina Švambergová 
www.ateliertvor.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ateliertvor.cz/
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M-tes- tábory 
Vážení rodiče, 
zveřejnili jsme nabídku příměstských a pobytových táborů na rok 2018. 
Vaše dítě můžete přihlásit na našich stránkách www.m-tes.cz, na e-
mailové adrese info@m-tes.cz nebo telefonicky na číslech 385 310 201, 

385 310 202. Na základě předběžného přihlášení Vám bude zaslána na e-mail /případně poštou/ 
závazná přihláška s pokyny. 
Mgr. Lenka Balážová 
M-tes 
e-mail  info@m-tes.cz 
mob. 603 514 734 
tel. 385 310 201 
www.m-tes.cz 
http://www.radambuk.cz/tvor-z-s-primestske-tabory-a-program-klubka-
na-unor/ 

 
Akce M-centrum pro mladou rodinu - únor, březen 
NOC S ANDERSENEM - v pátek 30. března 2018 od 16.00 hodin  
KARNEVAL - v neděli 25.března 2018 od 14 hodin 
Velikonoční workshop s Kajkou Hátleovou - ve středu 21.března 2018 od 19.00 hod. pro děti a 
dospělé 
M-Centrum pro mladou rodinu, z.s. 
A. Barcala 1791/40 
370 05 České Budějovice 
tel..720 252 816 
www.mc-maj.com 
E-mail:mcmaj@seznam.cz 
 

Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Koloušci pořádá turnaj- Ringo 2018 
Tradiční turnaj oblíbeného netradičního sportu se v roce 2018 přesouvá do nových prostor. 
Uskuteční v tělocvičně II. ZŠ v Pelhřimově (ZŠ Komenského) v sobotu dne 3.března 2018 od 9:00 
hod. Změna místa nám především umožní hru dvou zápasů souběžně, což je nespornou výhodou 
oproti stávajícím prostorám v Božejově, které v posledních letech již nevyhovovaly počtu 
přihlášených družstev. Prezence proběhne v době od 8:20 do 8:50 hod. Hrají trojčlenná družstva v 
kategoriích mladší děti (do 12-ti let), starší děti (do 16-ti let) a dospělí.  Startovné činí 60,- Kč za 
účastníka, tj. 180,- Kč (případně 240,-) za družstvo, a je splatné při prezenci (členové PS Koloušci mají 
slevu 20,- Kč). Hraje se dle upravených pravidel ringa, platných pouze pro tento turnaj.  Uzávěrka 
přihlášek je v pondělí 26.února 2018 ve 20:00 hod.! Přihláška do turnaje zde.  Nutností je obuv do 
tělocvičny! V průběhu akce bude v místě konání zajištěn prodej občerstvení (párek, limo, sušenky,...). 
Aktuální pravidla turnaje k nahlédnutí zde. 
 
 
 

http://www.m-tes.cz/
mailto:info@m-tes.cz
mailto:info@m-tes.cz
http://www.m-tes.cz/
http://www.radambuk.cz/tvor-z-s-primestske-tabory-a-program-klubka-na-unor/
http://www.radambuk.cz/tvor-z-s-primestske-tabory-a-program-klubka-na-unor/
http://www.mc-maj.com/
https://goo.gl/forms/EQkIG2heH5tMkkyn1
http://www.kolousci.pionyr.cz/ringo.htm
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ICM JH 

V lednu roku 2018 jsem se zúčastnila projektu v Norsku 
s názvem Police development of young people 
struggling with discrimination. K diskusi jsme měli 
mnoho témat a řešili jsme například problematiku 
pěstounské rodiny, LGBT anebo uprchlíky.  Jsem moc 
ráda, že jsem mohla nahlédnout do těchto problému a 
zamyslet se nad možným řešením v daných situacích. 
Hovořili jsme o tom, jak jsou menšinové skupiny 
diskriminovány ať už jde o uprchlíky nebo o jinou 

menšinovou skupinu.  
Na tomto projektu jsem měla možnost rozšířit své obzory o životě v jiném státě a vidět věci z jiné 
perspektivy. Měla jsem tu možnost potkat se s Francouzi, Litevci, Nory, Dány a Turky. Tento projekt 
byl pro mě nesmírně užitečným, jelikož jsem se tam zdokonalila v anglickém jazyce a dalo mi to 
mnoho motivace do dalšího učení. Partnerem projektu je ICM Jindřichův Hradec z.s. 
 
In January 2018 I participated on Erasmus+ project in Norway, named Policy development for young 
people struggling with discrimination. We could discuss various matters, for instance, the 
problematics of foster families, LGBT and the refugee crisis. I’m very glad I had an oportunity to 
understand some of these problems and consider some of the possible solutions in concrete 
situations. One of the phenomena we were speaking about was the fact that minority groups are 
being constantly discriminated, be it a group or refugees or another minority group. 
I had a possibility to brojen my horizont about life in another country and to see it from a different 
perspective. I could meet with French, Lithuanians and Turks, and I have to admit that this project 
was really helpful for me because I made my English skills better, as it gave me a source motivation 
for further self-study. 
Eva Šťastková 
 

 
HUGO divadelní klub 
 

 

 

 

 



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 3-2018 

 
 

28 

SaSM – DDM Č.B. 
Stále máme volná místa na jarním příměšťáku! Zabavte své děti u nás a přihlaste se 
nahttps://esal.cz/default/activity/790! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další informace 

Jihočeský kraj dotační program „Podpora mládeže v 
Jihočeském kraji v rámci Koncepce MŠMT“ pro rok 
2018 

http://www.radambuk.cz/jihocesky-kraj-dotacni-program-podpora-
mladeze-v-jihoceskem-kraji-v-ramci-koncepce-msmt-pro-rok-2018/ 
V rámci této výzvy mohou nestátní neziskové organizace pravidelně celoročně pracující s dětmi a 
mládeží na území Jihočeského kraje žádat o dotaci na pravidelnou celoroční činnost s dětmi a mládeží 
i na jednorázové akce a projekty zaměřené na některou z níže uvedených priorit: 

https://esal.cz/default/activity/790
http://www.radambuk.cz/jihocesky-kraj-dotacni-program-podpora-mladeze-v-jihoceskem-kraji-v-ramci-koncepce-msmt-pro-rok-2018/
http://www.radambuk.cz/jihocesky-kraj-dotacni-program-podpora-mladeze-v-jihoceskem-kraji-v-ramci-koncepce-msmt-pro-rok-2018/
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1. a) podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně 
ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, 
výživy apod.; 

2. b) podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných 
volnočasových aktivit; 

3. c) podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí 
a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do 
veřejného prostoru; 

4. d) podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit. 
Časový harmonogram: 
- veřejnění pravidel dotačního programu: 16. 2. 2018 
- zahájení příjmu žádostí: 19. 3. 2018 
- ukončení příjmu žádostí: 29. 3. 2018 do 12:00 hodin 
Pravidla pro žadatele včetně formuláře žádosti o dotaci a odkazu na instalaci programu Filler 
naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm 
Tento dotační program je financován z dotačního programu „Podpora mládeže na krajské úrovni“ 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a z prostředků Jihočeského kraje. 
 

Zapojte se do programu ČSOB pomáhá regionům!  
Stačí vyplnit jednoduchou přihlášku a představit svůj projekt. Čím větší částku vyberete od veřejnosti, 
tím více vám na konci ČSOB přidá. V každém z 14 regionů rozdělíme 150 000 korun!  
ČSOB pomáhá regionům. http://www.csobpomaharegionum.cz/  
 
Snažíte se zlepšit život ve vašem okolí? Zapojte se do letošního ročníku ČSOB pomáhá regionům! 
Registrace startuje už 12. února. 
 
Celkem 56 projektů neziskových organizací získá mediální podporu, platformu pro výběr příspěvků i 
finanční dar přímo od ČSOB. 

 
Dotační 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 

http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm
http://www.csobpomaharegionum.cz/
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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Opatření č. 2 :    Příspěvek na jednorázové akce 
Opatření č. 3 :    Příspěvek na příměstské tábory 
Dále upozorňujeme, že helpdesk funguje pouze v pracovních dnech, tzn. před uzávěrkou pro 
akceptaci naposledy dne 16. 2. do 15 hod. Dotazy zaslané po tomto termínu již nebudou 
pravděpodobně zodpovězeny. 
 Informace pro neúspěšné žadatele: 
Pokud jste v letošním roce ve výběrovém řízení neuspěli, je další možnost financovat činnost vaší 
organizace v rámci výzev, které budou vyhlašované jednotlivými kraji. MŠMT v roce 2018 podporuje 
všechny kraje ČR kromě Karlovarského v rámci dotačního programu „Naplňování Koncepce podpory 
mládeže na krajské úrovni“. Jednotlivé krajské výzvy na podporu volnočasových aktivit v NNO budou 
zveřejňovány postupně v prvních měsících roku 2018 a my o nich budeme na webu MŠMT 
informovat, v sekci Finanční podpora/Podpora na krajské úrovni. 
http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-programu-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-2 

 
Po Velikonocích proběhne opět velký jarní úklid 

Dnem „D“, kdy se v rámci kampaně 
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ bude uklízet 
v celé republice, je sobota 7. dubna 2018. 
Uklízet nepořádek v přírodě, městech a 
obcích je však možné i v jiných termínech. 

http://www.adam.cz/clanek-2018020056-
po-velikonocich-probehne-opet-velky-jarni-

uklid.html 

 

Seminář Jak napsat projekt do Burzy 

filantropie  

 

  

 
 
 
 

 

http://www.msmt.cz/mladez/podpora-na-krajske-urovni
http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-programu-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-2
http://www.adam.cz/clanek-2018020056-po-velikonocich-probehne-opet-velky-jarni-uklid.html
http://www.adam.cz/clanek-2018020056-po-velikonocich-probehne-opet-velky-jarni-uklid.html
http://www.adam.cz/clanek-2018020056-po-velikonocich-probehne-opet-velky-jarni-uklid.html
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Klapíkova inspirace 
 

Tvoření pro děti – zima 

Když je v zimě venku brzo tma, mohou být zimní odpoledne strávená doma pěkně dlouhá, jak pro 
vás, tak hlavně pro vaše děti. Dnes vám přináším několik nápadů, jak zabavit sebe i vaše děti. 
 Vločka z dřívek, horká čokoláda, krajinka pod sněhem, tři eskymáci, pletení na prstech a nebo děravé 
svíčky, to jsou některé inspirace na zimní dny pro tvoření s dětmi i pro děti. 
 

 

 
 
 
 
 
   http://www.tvorive.estranky.cz/clanky/zima/ 
 
 

http://www.tvorive.estranky.cz/clanky/zima/
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http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/zima/822-malovani-soli-a-citronem  
 

Inspirace hry 
 
Živé pexeso - kdekoliv, nejméně 12 hráčů - vyberou se 2 hráči a jdou za dveře. Ostatní jsou jako 
kartičky pexesa a vytvoří dvojice. Každá dvojice si vymyslí krátký signál (např. dřep, úryvek písně, 
tlesk, zvuk zvířete, taneční gesto apod.).Oba úplně stejný signál! Potom se zamíchají a stoupnou si do 
řad a sloupců, jak bývají rozložené kartičky pexesa. Přijdou hráči pexesa a postupně "otáčejí" 
jednotlivé "kartičky", které musí předvést svůj signál. Pokud najde hráč stejnou dvojici, zůstanou u 
něj. Vyhrává hráč s více "kartičkami".  
 
 
http://www.detskekluby.estranky.cz/clanky/hry_v_klubovne.html 
 

http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/zima/822-malovani-soli-a-citronem
http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/zima/822-malovani-soli-a-citronem
http://www.strediskohrozen.cz/hry-na-schuzku/
http://www.detskekluby.estranky.cz/clanky/hry_v_klubovne.html
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Lov létajících ryb – hráči: dvojice. Ryby představuje koule, kterou vyhodí první hráč do výšky alespoň 
jeden metr nad sebe. Aby byla ryba chycena, musí ji druhý hráč trefit sněhovou koulí dříve, než 
dopadne na zem. Každý hráč třikrát nahazuje rybu a třikrát po sobě střílí. 
http://drobek.mysteria.cz/deti/hry/zima.html 
 
Magnety - všichni hráči se procházejí po prostoru. Vedoucí zahlásí nějaký počet lidí a část těla, kterou 
se lidé musí spojit (jako kdyby tam měli magnety). Řekne např. "Magnety, spojte se hlavami po 
třech!"  
Hru můžete hrát i na vypadávání - kdo se s nikým nestihne spojit, vypadává.  
V dalších kole vedoucí zahlásí zase jiný počet lidí a část těla. 
Hraje se do omrzení, nebo než zůstane pár posledních hráčů. 
Je dobré začínat od rukou, nohou atd. a postupně se propracovat k "drsnějším" jako nosy, zadky... :-) 
 
Epidemie - Můžu chodit jen po rukách, další končetiny mi odumřely… 
Vybere se jeden člověk, který bude dělat epidemii. Ostatní před ním budou utíkat.  
Epidemie se pokouší všechny chytit. Když se epidemie někoho dotkne, tak nesmí používat to, čeho se 
dotkla, takže např. epidemie se dotkne mojí nohy - nesmím ji používat a můžu skákat jen po jedné 
noze. Když se dotkne mojí ruky, nesmím ji používat, např. nemůžu si pomáhat při otočkách kolem 
stromu.  
Když se dotkne i mojí druhé nohy a ruky, jsem taky epidemie.  
Ten, co zůstane jako poslední na živu, je v dalším kole epidemie. 
Hledání otisku boty ve sněhu - hráči se rozdělí do dvou družstev. Jedno družstvo se otočí zády a 
každý hráč z druhého družstva si kdekoli na louce udělá menší kroužek a doprostřed otiskne svou 
botu. Poté se hráči vrátí. Vedoucí vybere jednoho hráče, který dělal kroužek a ten ukáže svou botu 
ostatním. Úkolem druhé skupiny je co nejrychleji najít jeho kroužek. 
https://www.hranostaj.cz/vyber.html?page=1 

 

 

 

 

 

http://drobek.mysteria.cz/deti/hry/zima.html
https://www.hranostaj.cz/vyber.html?page=1
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Nakladatelství Mravenec novinky 
 

 

Etapové a celotáborové hry  >  DOBRODRUŽNÉ 

ASTERIX a OBELIX - etapová hra č. 202 

Eliška Švehláková 

Cena: 90,- Kč 

Julius Caesar slaví vítězství nad celou Galií, ale Lucius Detritus mu sděluje, že jedna 

malá vesnice stále odolává mnohonásobné přesile římského vojska. Poté Detritus 

odcestuje do kasáren v blízkosti vesnice, kde mu centurion Caius Bonus vysvětluje, že  

...                        Více info zde 

 
 

 

Další literatura 

Šifry pro děti 
Radek Pelánek 

Cena: 169,- Kč 

"Odhalíš, co je v šifře ukryto?" Více než 100 rozmanitých šifer čeká na odvážlivce, 

který se pokusí prolomit jejich tajný kód! S trochou trpělivosti by se to však mělo 

podařit nakonec každému. Šifry jsou uspořádány a označeny podle obtížnosti a k 

luštění nejsou potřeba žádné zvláštní znalosti a pomůcky. Vše potřebné naleznete 

přímo v   ...                        Více info zde 

 
 

 

Další literatura 

Outdoorové závody  
- Příprava a organizace strategických her v přírodě  
Olga Habásková, Michal Ficek 

Cena: 199,- Kč 

"Outdoor na míru, na který se nezapomene!" Příprava herních outdoorových závodů 

krok za krokem doplněná o skutečné zážitky organizátorů. Popis akcí během nichž 

vícečlenné týmy účastníků postupují vlastními silami  ...     Více info zde 

 

https://www.mravenec.cz/shop/dobrodruzne?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201803posel
https://www.mravenec.cz/shop/121202-asterix-a-obelix?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201803posel
https://www.mravenec.cz/shop/121202-asterix-a-obelix?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201803posel
https://www.mravenec.cz/shop/dalsi-literatura?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201803posel
https://www.mravenec.cz/shop/234215-sifry-pro-deti?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201803posel
https://www.mravenec.cz/shop/234215-sifry-pro-deti?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201803posel
https://www.mravenec.cz/shop/dalsi-literatura?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201803posel
https://www.mravenec.cz/shop/234214-outdoorove-zavody-priprava-a-organizace-strategickych-her-v-prirode?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201803posel
https://www.mravenec.cz/shop/234214-outdoorove-zavody-priprava-a-organizace-strategickych-her-v-prirode?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201803posel
https://www.mravenec.cz/shop/234214-outdoorove-zavody-priprava-a-organizace-strategickych-her-v-prirode?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201803posel
https://www.mravenec.cz/shop/121202-asterix-a-obelix?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201803posel
https://www.mravenec.cz/shop/234215-sifry-pro-deti?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201803posel
https://www.mravenec.cz/shop/234214-outdoorove-zavody-priprava-a-organizace-strategickych-her-v-prirode?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201803posel
http://www.mravenec.cz/?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
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Další literatura 

Indoor aktivity 

50 her a aktivit pro trénik, školení i zábavu 

Vladimír Vecheta 

Cena: 299,- Kč 

"Nemusíte se přece nudit jen proto, že venku prší." Výběr osvědčených her a aktivit 

důkladně vyzkoušených na školicích kurzech, volnočasových akcích i při výuce. 

Všechny hry je možné realizovat v místnosti, mnohé z nich ale bez potíží uskutečníte i 

v terénu. Najdete zde aktivity  ...            Více info zde 

 
 

 

Další literatura 

Turistický zápisník 

Milan Pohl 

Cena: 129,- Kč 

"S tímto zápisníkem se na výletě nikdy neztratíte!" Jít na výpravu do přírody není 

jako vydat se na procházku do parku. Kdo nechce zabloudit v terénu, který ještě 

nezná, musí vědět několik důležitých věcí. My jsme nelenili a sepsali je  ... 

Součástí zápisníku jsou i Hry na výlety, mnoho rad pro hledače „kešek“, návod pro 

hráče moderního hledání pokladů oblíbené hry zvané GEOCACHING a Turistické 

sběratelství.      Více info zde 

 

 

XXI. ročník autorské soutěže 

nakladatelství Mravenec 

Podmínky soutěže: www.mravenec.cz 

 

 

http://www.mravenec.cz/shop/dalsi-literatura?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201803posel
https://www.mravenec.cz/shop/234209-indoor-aktivity-50-her-a-aktivit-pro-trenik-skoleni-i-zabavu?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201803posel
https://www.mravenec.cz/shop/234209-indoor-aktivity-50-her-a-aktivit-pro-trenik-skoleni-i-zabavu?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201803posel
https://www.mravenec.cz/shop/234209-indoor-aktivity-50-her-a-aktivit-pro-trenik-skoleni-i-zabavu?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201803posel
http://www.mravenec.cz/shop/dalsi-literatura?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201803posel
https://www.mravenec.cz/shop/234210-turisticky-zapisnik?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201803posel
https://www.mravenec.cz/shop/234210-turisticky-zapisnik?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201803posel
http://www.mravenec.cz/shop/pravidla-souteze-xxi-rocniku-2018?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201803posel
https://www.mravenec.cz/shop/234209-indoor-aktivity-50-her-a-aktivit-pro-trenik-skoleni-i-zabavu?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201803posel
https://www.mravenec.cz/shop/234210-turisticky-zapisnik?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201803posel
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Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


