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Prosinec 2018
Milí přátelé,
právě se k Vám dostalo poslední letošní vydání elektronického zpravodaje RADAMBUK. Ve zpravodaji
Vám přinášíme novinky z RADAMBUK, ICM Č.B., členských spolků RADAMBUK, MŠMT, ČRDM a další
informace, které by Vás mohly zaujmout. Informace do dalšího zpravodaje nám posílejte na e-mail
kancelar@radambuk.cz do 4.1.2019. Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních
svátků a v novém roce 2019 pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti a dobrých přátel.

Informace z RADAMBUKu, z kroniky akcí
5.11.2018 – Halloween s čápem Klapíkem
V pondělí 5. 11. 2018 slavilo v klubovně
RADAMBUKu od 16 do 18 hodin 15 dětí, 2
vychovatelé a 6 zaměstnanců RADAMBUKu a ICM
Č.B. svátek Halloween. Pro děti a mládež z
Dětského diagnostického ústavu v Homolích byla
připravená výtvarná dílna, kde si vyráběly masky,
různé dekorace - duchy, pavouky a kostlivce.

https://dobromat.cz/podporim/radambuk
Podpořte RADAMBUK při nakupování v internetových obchodech, aniž by Vás to stálo jedinou
korunu navíc.
 Pokud nakupujete na internetu a chcete nás zároveň podporovat, přidejte si do prohlížeče
tohoto pomocníka: http://dobromat.cz/rozsireni/pridat
 Tento pomocník při návštěvě internetového obchodu zařídí to, že část Vaší útraty poputuje
na podporu našich aktivit
 Pokud si pomocníka nepřidáte, je třeba před každým nákupem navštívit stránky
http://dobromat.cz
o Na stránce vyberte obchod, ve kterém chcete nakoupit a RADAMBUK
o Následně budete přesměrováni do vybraného internetového obchodu, v němž
můžete nakoupit
 Obchod vyplatí z nákupu Dobromatu příspěvek
 Dobromat ho poté pošle na náš účet a my ho použijeme na naši činnost
Důležité je vědět to, že cena nákupu zůstává stejná. Nezáleží na tom, zda se do internetového
obchodu dostanete přes Dobromat nebo přímo. Používání Dobromatu Vás nestojí ani korunu navíc. I
přes to nám však svým nákupem přispějete částkou ve výši několika %.
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Evropská karta mládeže EYCA (European Youth Card)
EYCA je mezinárodní identifikační průkaz pro mladé. V České
republice ji mohou získat všichni lidé ve věku od 5 do 30 let.
V Evropě je Evropská karta mládeže nejrozšířenější slevovou kartou pro mladé, má přes 6 milionů
držitelů, kteří mohou čerpat 60.000 slev ve 38 evropských zemích.
Karta je široce využitelná pro aktivity v různých oblastech života, jako je cestování, kultura, doprava,
ubytování, stravování, nakupování, sport, služby nebo vzdělávání.
Chci EYCA kartu

Chci EYCA kartu na počkání

PROČ SI KARTU EYCA POŘÍDIT?
Více než 30 000 držitelů karty v ČR
Více než 1 000 slev po celé ČR a 60 000 slev v 38 evropských zemích
Nejlevnější cestovní pojištění
Kartu získáš od 5 do 30 let věku ve verzi student nebo klasik.

JAK KARTU ZÍSKÁŠ?
Připrav si svou fotografii, 100 Kč, a pokud studuješ, tak ještě
aktuální potvrzení o studiu.
Vyplň online formulář a přilož připravené dokumenty a potvrzení.
Po uhrazení poplatku za kartu si naplno užij množství slev a možností, které ti
karta dává.
Zobrazit slevy

2

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 12 - 2018

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍS kartou EYCA získáš mimo jiné také možnost žřídit si nejlevnější cestovní nebo
úrazové pojištění od UNION poisťovny a to už od 190,- Kč za rok. Chci pojištění

1.12.2018 - Vánoční setkání v Divadle U Kapličky
Sobotu 1. adventního víkendu 1. prosince 2018 strávily
děti z členských spolků RADAMBUKu v Divadle U
Kapličky v Českých Budějovicích. Děti uvítal Mikuláš,
anděl a čerti a hodné děti odměnil sladkostí a malým
dárečkem. Od 11 hodin začalo divadelní představení
divadla Pohádková rezervace s názvem Zákrok. Herci
divadla do představení aktivně zapojovali i děti a
nakonec se dětem a panu Ptáčkovi podařilo zachránit
pohádkové bytosti Pohádkové rezervace. Po obědě
mohly děti navštívit vánoční výtvarnou dílnu, kterou
připravili pracovníci RADAMBUKu a ICM Č.B. Děti si vyráběly různé vánoční dekorace a drobné
dárečky. Setkání se zúčastnilo 120 dětí a 15 vedoucích.
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Mládež kraji – Jihočeský kraj 2018 – 4. ročník
9. 11. 2018 – Projekt Kde se všude skrývá matematika?
V pátek 9. 11. 2018 jsme na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity již
počtvrté realizovali projekt "Kde se skrývá matematika". Cílem projektu
je ukázat žákům, že matematika je nedílnou součástí života, tudíž je potřebná. Žáci si vyzkoušeli a
odvodili, jak díky matematickým algoritmům lze vyhrát například i počítačovou hru, přijít na princip
šifrování či poskládat parketáže. Největší zájem byl o přednášku "K čemu Einstein potřeboval
Pythagorovu větu", přičemž si jí žáci nejdříve sami odvodili. Celé akce se zúčastnilo cca 100 žáků z
pěti základních škol, 10 přednášejících a 16 dobrovolníků.

Projekt Hry bez hranic a neb nauč se hrát v týmu 2. - 4.11.2018
O víkendu 2. - 4. 11. 2018 jsme pro 30 dětí připravili víkendový pobyt na základnu Zátoň u Českého
Krumlova. Pro účastníky připravilo 5 dobrovolníků různé netradiční soutěže a aktivity, které musel
každý tým společně splnit. Účastníci pochopili, že není důležité vždy zvítězit, ale také se dobře bavit a
strávit víkend s partou kamarádů.

Projekt Charitativní akce pro HAIMA Č.B. 18. 11. 2018
Dne 18.11.2018 proběhl již třetí ročník charitativní sportovní akce pro spolek HAIMA České
Budějovice, který pomáhá dětským pacientům a jejich rodinám léčících se na hematoonkologickém
oddělení Nemocnice České Budějovice. Po celý den probíhal sportovní program, mezi jednotlivými
cvičeními byl připraven doprovodný program - taneční a sportovní vystoupení, pěvecký sbor atd.
Zároveň byl připraven řemeslný trh, kde si mohli všichni, kteří naši akci navštívili koupit adventní a
vánoční výrobky a i tak přispěli na dobrou věc. Výtěžek v částce 15.058-, který jsme předali spolku
HAIMA. Akci připravilo 35 dobrovolníků a zúčastnilo se jí 258 návštěvníků, lektorů, cvičenců a
vystupujících.
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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK
16. – 17. 2.2019 - Kurz Instruktor, rádce oddílu RADAMBUK 2019
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: 16. – 17. 2. 2019
Sobota 8 – 20 hodin
Neděle 8 – 18 hodin
Místo: klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, Č.B.
Věk účastníků: od 15 let.
S sebou: zápisník, tužka, přezůvky, strava vlastní (přestávka na oběd 12,00 – 13,00 hod., k dispozici
varná konvice, mikrovlnná trouba). Podepsaný souhlas rodičů s účastí v kurzu.
V případě zájmu je možné zdarma přespání v klubovně, karimatku a spací pytel vlastní.
Cena kurzu:
Členské spolky RADAMBUK
600 Kč
Ostatní účastníci
800 Kč
Přihlášky odešlete elektronicky do 26.1.2019 na webu https://www.radambuk.cz/akce/16-17-22019-kurz-instruktor-radce-oddilu/
Počet míst v kurzu je omezený!!!
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Hlavní vedoucí dětského tábora 8. -10. 3. 2019- pozor změna termínu!!!
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.
S sebou: zápisník, tužka, přezůvky, podepsaná Čestné prohlášení o bezúhonnosti viz. příloha, strava
vlastní (přestávka na oběd 12,00 – 13,00 hod., k dispozici varná konvice, mikrovlnná trouba).
V případě zájmu je možné zdarma přespání v klubovně, karimatku a spací pytel vlastní. Nutné
nahlásit se předem!!!
Cena kurzu:
Členské spolky RADAMBUK
1 000 Kč.
Ostatní účastníci
1 200 Kč
Přihlášky zašlete elektronicky do 1.3.2019 na webu: https://www.radambuk.cz/akce/15-17-3-2019hlavni-vedouci-detskeho-tabora/ Počet míst je omezený.

Kurz Vedoucí dětského kolektivu 2019
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: 23. – 24.2. 2019
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).
Cena kurzu:
Členské spolky RADAMBUK
700 Kč
Ostatní účastníci
900 Kč
Přihlášky zašlete elektronicky do na webu: https://www.radambuk.cz/akce/23-24-2-2019-kurzvedouci-detskeho-kolektivu-2019/
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13.4.2019 - Opakovací kurz zdravotník zotavovacích akcí 2019
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 13.4.2019- 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 5.4.2019 - https://www.radambuk.cz/akce/13-4-2019-opakovaci-kurzzdravotnik-zotavovacich-akci-2019/

Nabídka vzdělávací kurzy vzdělávacího střediska BP sport
Vzdělávací a sportovní středisko BP SPORT je společností, která se zabývá
organizací kurzů pro instruktory v různých sportovních disciplínách. Činnost
střediska je právně ukotvena akreditacemi Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky na různé sportovní kurzy.
https://www.kurz-instruktor.cz/kompletni-seznam-kurzu/
Zájemci o některý z kurzů, kontaktujte nás na e-mailu kancelar@radambuk.cz, na kurz Vás přihlásíme
a domluvíme zvýhodněnou cenu pro členy RADAMBUK.
Kurz instruktor lyžování – instruktor lyžování
https://www.kurz-instruktor.cz/lyzovani/
Termín a místo konání II.: 27. – 30.1.2019 v Chotouni – Jílové u Prahy
Termín a místo konání III.: 16. – 17.2. a 23. – 24.2.2019 v Kozích Pláních na Šumavě
Cena kurzu bez ubytování a stravy: 2080,- Kč
Termíny a místo konání: Pec pod Sněžkou, 2. – 7.1.2019, 7. – 12.1.2019, 18. – 23.3.2019, 23. –
28.3.2019 (tyto termíny jsou na výběr)
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Cena: 4580,- Kč Cena zahrnuje ubytování , stravování (snídaně, oběd, večeře), poplatek MÚ a
organizační poplatek (cena bez ubytování a stravy činí 1950,- Kč).
Kurz instruktora snowboardingu
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-snowboardingu/
Aktuálně nabízíme dva kurzy Základní kurz instruktora snowboardingu a Doškolovací kurz instruktora
snowboardingu.
27. – 30.1.2019 v Chotouni – Jílové u Prahy
Cena kurzu bez ubytování a stravy: 2070,- Kč Levné ubytování je případně možné objednat.
Místo konání: Pec pod Sněžkou - 2. – 7.1.2019, 7. – 12.1.2019, 23. – 28.3.2019 (tyto termíny jsou na
výběr).
Cena kurzu: 4570 ,- Kč
Cena zahrnuje ubytování , stravování (snídaně, oběd, večeře), poplatek MÚ, studijní publikaci a DVD
a organizační poplatek (cena bez ubytování a stravy činí 1940,- Kč).
Instruktor vodní turistiky kurz – vodácký instruktor
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-vodni-turistiky/
Místo konání: Vltava
Termín na rok 2019 zatím není vypsán. Budeme Vás informovat později.
Cena kurzu: 3000,- Kč (cena zahrnuje ubytování v kempu, účastnický poplatek a zapůjčení lodí, vest,
pádel a sudů)
Termín konání doškolovacího kurzu instruktora vodní turistiky: Ve stejných termínech jako základní
kurz a ve zkrácené podobě –cena 2100,- Kč
Kurz instruktor cykloturistiky – cyklistiky
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-instruktora-cykloturistiky-a-cyklistiky/
Termín a místo konání: 16. – 19.5.2019 v Lipně nad Vltavou
Kurz instruktor inline bruslení
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-inline-brusleni/
Termín a místo konání I.: 26. – 28.4.2019 v Praze
Nabídka kurzu instruktora skalního lezení
Podmínkou účasti na Kurzu instruktora skalního lezení je úspěšné absolvování Kurzu pro instruktory
lezení na umělých stěnách našeho střediska vzdělávání nebo po dohodě jiného kurzu.
Termín roku 2019 zatím není vypsán. Budeme Vás informovat později.
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Informační centrum pro mládež České Budějovice
10. a 30. 10. 2018 - Léto v USA – 1. a 2. část
V podvečer 10.10.2018 a 30.10.2018 se v prostorách ICM ČB uskutečnila přednáška o
cestování do USA ve spolupráci s agenturou Work and Travel, která proběhla v rámci kampaně Time
to Move 2018, kterou pořádá Eurodesk. Dorazilo 15 posluchačů, kteří si vyslechli nadšenou přímou
účastnici, která se právě vrátila ze svého pobytu v USA, kde pracovala jako pomocný personál na
dětském táboře a pak cestovala. Viděli spoustu zajímavých fotek, které dokumentovaly její pobyt i
její cesty. Kromě zážitků se účastníci dozvěděli spoustu praktických informací a rad. Odnesli si
propagační materiály informující o činnostech Eurodesku, o možnostech jak je možné vycestovat
nejen do USA a zapojili se se svými fotografiemi do naší fotografické soutěže Na cestách, která se
koná také v rámci kampaně Time to Move.

Fotografická soutěž Na cestách
Informační centrum pro mládež České Budějovice ve
spolupráci s Eurodeskem vyhlásilo fotografickou
soutěž „Na cestách“, která byla pořádána v rámci
kampaně Time to Move 2018. Fotografické soutěže
se zúčastnilo 10 účastníků. Fotilo se na Kleti, v
Boubínském pralese, Jeseníkách, Bosně, Londýně i
USA. Všechny fotografie byly oceněny.
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Obhájili jsme Certifikát kvality
V rámci procesu národní certifikace jsme obhájili Certifikát,
který potvrzuje že ICM v Českých Budějovicích splnilo požadavky
Národního kodexu standardů kvality poskytovaných služeb v ICM
tak, jak je stanoveno v Koncepci rozvoje informačního systému
pro mládež v České republice. Doba platnosti certifikátu je do
31.12.2021. Po tuto dobu je ICM oprávněno používat známku
kvality „ICM certifikované MŠMT“ a je povinno dodržovat
podmínky, za nichž byla certifikace udělena.

Nová Evropská charta informací pro mládež
Autor: MŠMT - NICM
Nová Evropská charta informací pro mládež stanovuje principy práce s informacemi pro mládež
a určuje nový směr v informování mládeže v České republice.

Právo na informace bylo uznáno, mimo jiné, ve Všeobecné deklaraci lidských práv, v Úmluvě
o právech dítěte, v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v Doporučení č.
(90) 7 Rady Evropy týkající se informací a poradenství pro mladé lidi v Evropě.
Z těchto a dalších dokumentů vychází Evropská charta informací pro mládež, kterou při své práci
denně používají především pracovníci Informačních center pro mládež, aby zajistili kvalitní
poskytování informačních a poradenských služeb. A to jak v České republice, tak v ostatních
evropských státech.
První znění Evropské charty informací pro mládež vzniklo již v roce 1993. Od té doby se
v informačních a poradenských službách mnoho změnilo. Na to v průběhu let reagovala i Charta.
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Autorem Charty je organizace European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA).
Jedním z 36 členů Eryica je Národní ústav pro vzdělávání, zastoupený oddělením Národní informační
centrum pro mládež (NICM), jež zastává funkci národního koordinátora v ČR.
Eryica sleduje potřeby dětí a mládeže prostřednictvím Informačních center pro mládež, reaguje
na změny v životě mladých lidí, vnímá trendy v oblasti informovanosti a snaží se předvídat, kam bude
oblast informací a poradenství pro mládež směřovat v budoucnu.
Evropská charta informací pro mládež je zcela zásadním
dokumentem, který ovlivnil vznik mnoha evropských i českých
strategických materiálů. Vychází z ní Koncepce podpory mládeže
na období 2014 – 2020, Národní kodex standardů kvality
poskytovaných služeb v ICM i proces národní certifikace ICM v ČR.
Dodržováním Charty podmiňuje MŠMT získání certifikace kvality
poskytovaných služeb v ICM.
Nové znění Evropské charty informací pro mládež bylo přijato na 29.
valném shromáždění Eryica, v Portugalském Cascais v dubnu 2018.
Nahrazuje předchozí verze včetně Principů on-line informací pro mládež.
Originál Charty najdete na:https://www.eryica.org/european-youth-information-charter/.
České znění na webových stránkách NICM:
http://www.nicm.cz/files/evropska_charta_informaci_pro_mladez.pdf
Národní informační centrum pro mládež koordinuje evropskou kampaň v České republice
Národní informační centrum pro mládež se zapojilo do evropské on-line kampaně, která má za cíl
novou verzi Charty propagovat. Eryica koordinuje tuto kampaň mezi jednotlivými státy Evropy
a informace najdete na www.eryica.org. Od poloviny října do prosince bude každý týden věnován
jednomu z devíti z principů, které Charta definuje. Nezávislost, dostupnost, inkluze, respektování
potřeb, podpora, participace, etika, proaktivita, profesionalita.
Kampaň bude probíhat v on-line prostředí i v síti Informačních center pro mládež.
Více o kampani najdete na webu NICM www.nicm.cz více informací o síti ICM najdete
na www.ismcr.cz. Informace o kampani je možné najít na www.nicm.cz , Facebooku
NICMa Instagramu NICM.
Dokument ke stažení:EVROPSKÁ CHARTA INFORMACÍ PRO MLÁDEŽ.docx

11

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 12 - 2018

Originální klíčenky
ICM České Budějovice nabízí výrobu klíčenek s vlastními motivy. Přijďte si k nám vyrobit svůj originál!
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Informace z členských spolků
Svět fantazie, z.ú.
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Informace z ČRDM
49. Valné shromáždění ČRDM přijalo do
svých řad další organizaci. Má jich teď 98
Autor: Jiří Majer |
Devětačtyřicáté Valné shromáždění České rady dětí
a mládeže (ČRDM), konané 15. listopadu 2018, přijalo
do svých řad další členskou organizaci – Asociaci
pro mezinárodní otázky (AMO).
Delegáti a delegátky v zasedací místnosti budovy Správy
majetku odborových svazů kultury (SMOSK) na pražském
Senovážném náměstí rovněž vyslechli řadu informací
z Představenstva České rady a v případě potřeby na ně
pružně reagovali. Podněty se týkaly rozličných oblastí, jež se
do spolkové práce s mládeží promítají, zvláště pak ve sféře ekonomické a legislativní.
Přijetím Asociace pro mezinárodní otázky se počet členských organizací ČRDM aktuálně zvýšil na 98.
Platí přitom ovšem, že tato cifra je proměnlivá oběma směry; dlouhodobě nicméně osciluje kolem
stovky.
Asociace pro mezinárodní otázky, z s. je neziskovou organizací založenou v roce 1997 ze vzdělávacího
projektu Pražský studentský summit, který je i nyní jedním z hlavních pilířů její činnosti. Výzkumné
centrum AMO je předním českým zahraničněpolitickým think-tankem, který kromě publikační
činnosti formuluje doporučení pro policy-makers, komentuje mezinárodní dění a pořádá veřejné
i uzavřené akce. „Pracujeme také v oblasti transformační politiky, a to zejména ve východní Evropě,
konkrétně na Ukrajině a v Bělorusku, kde předáváme zkušenosti České republiky v sektoru
vzdělávání,“ podotkla ředitelka AMO Vlaďka Mušálková.
Představenstvo ČRDM doporučilo Asociaci k přijetí a Valné shromáždění je odhlasovalo.
Sadu informací z představenstva České rady
zahájil její předseda Aleš Sedláček
komentovanou rekapitulací situace kolem
Vodního zákona, Zákona o místních
poplatcích, tzv. Šablon pro NNO a finanční
podpory z MŠMT. Pokud jde o zmíněné
„šablony“, po krátké diskusi k nim VS přijalo své usnesení.
VS ČRDM přijímá následující usnesení k plánované výzvě z OP VVV Zvyšování kvality neformálního
vzdělávání, dříve Šablony pro NNO.
Členské organizace ČRDM
- Mají o výzvu zájem a jsou přesvědčeny, že se jedná o efektivní investici do prostředí neformálního
vzdělávání.
- Preferují vyhlášení výzvy v takové formě, která umožní v každé aktivitě, krom čistě dobrovolnického
režimu uzavírat i pracovně právní vztah se vzdělavateli a zapojenými odborníky za podmínky
odpovídajících jednotkových cen.
- Zdůrazňují, že prostředky z operačních programů EU nemohou vykrývat
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pokles národní podpory na provoz organizací. Jsou zaměřeny na zvyšování kvality vzdělávání
a podporují nadstandard k současnému stavu s cílem jeho odzkoušení a případnému následnému
zavedení do běžné činnosti.
Ředitel kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka informoval o novém formuláři
hlášení úrazů, doplněném informací o zpracování osobních údajů, a dále
o krocích, jež Česká rada podniká za účelem nabídnout organizacím
výhodné cestovní pojištění. Prezentoval též rozvoj projektu Karet
mládeže EYCA (další slevy, nový web, změna designu karet, mobilní
aplikace Youth Card) a zhodnotil dobrovolnický projekt 72 hodin
s odkazem na statistické údaje.
Pokud už jde o statistiku, té se věnoval rovněž Jan Husák z Analytického centra ČRDM, a to ve spojení
s využíváním pojištění pro organizace v letech 2010–2017, jakož i ve spojitosti s tematikou dětských
táborů.
Ekonomka České rady Marie Konečná zevrubně rozebrala nynější stav čerpání rozpočtu ČRDM
a seznámila přítomné s projektem aplikace pro vedení účetnictví a administrativy organizací a oddílů
Skeleton ESO; do konce letošního roku se mohou organizace připojit a využívat tuto aplikaci
bezplatně.
Dvouhodinové jednání 49. Valného shromáždění přineslo ČRDM mj. ještě schválení jejího rozpočtu
na příští rok, odsouhlasení výše členských příspěvků na totéž období v jejich dosavadní výši – tedy 3
Kč za každého člena do 26 let, resp. minimálně 500 Kč za členskou organizaci – a příznivé vyznění
zprávy Kontrolní komise, pravidelně kontrolující účetnictví a hospodaření České rady.
Zápis ze 49. Valného shromáždění ČRDM si lze přečíst zde
http://www.adam.cz/clanek-2018110054-49-valne-shromazdeni-crdm-prijalo-do-svych-rad-dalsiorganizaci-ma-jich-ted-98.html

Zvažte změnu účetního programu – plná verze ESO nyní k vyzkoušení zdarma
Blíží se začátek nového účetního roku, a proto je nejlepší doba ke zvážení změny účetního programu.
ESO je účetní systém, který lze využít pro jednoduché i podvojné účetnictví. Kromě účetnictví
obsahuje i další moduly – členové, akce, cestovní náhrady a majetek. Není omezen počet uživatelů –
může k němu přistupovat hospodář, vedoucí střediska, kontrolní komise s právy pro čtení/úpravy.
Vše máte k dispozici online odkudkoliv. Můžete si zdarma vyzkoušet vše, co ESO nabízí, včetně
možností exportů do PDF i do Excelu, evidenci využití dotace, účtování podle akcí i členění dle
středisek, import bankovního výpisu a mnoho dalšího.
Spolkům, které se přihlásí od 1. listopadu 2018, nebude účtován poplatek za rok 2018. V roce 2019
se rozhodnou, zda si ESO nechají a uhradí fakturu s poplatkem za rok 2019, nebo již ESO využívat
nebudou.
Více informací: https://eso.skeleton.cz/
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Informace z Poradny ČRDM
Název spolku, změna názvu spolku
http://poradna.crdm.cz/nazev-spolku/nazev-spolku-zmenanazvu-spolku-1291
Založení spolku
http://poradna.crdm.cz/zalozeni-spolku/zalozeni-spolku-1282
Stanovy spolku
http://poradna.crdm.cz/stanovy-spolku/stanovy-spolku-1280
Střet zájmů členů orgánu spolku
http://poradna.crdm.cz/statutarni-organ-spolku/stret-zajmu-clenu-organu-spolku-1217
Statutární orgán spolku a jak ho změnit
http://poradna.crdm.cz/statutarni-organ-spolku/statutarni-organ-spolku-a-jak-ho-zmenit-1177

Cena Přístav za rok 2018 má své držitele
Autor: ČRDM – Soňa Polak
Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) udělila 27. listopadu šest svých tradičních ocenění těm, kteří
v sobě nalézají kromobyčejnou vůli podporovat mimoškolní práci s dětmi a mládeží.
Cenu Přístav 2018 v podobě ručně broušené „trosečnické“ láhve obdrželi:
• Ing. Radek Zlesák – poslanec PSP ČR, člen podvýboru
pro mládež a volnočasové aktivity (od 2017), člen Rady
města Žďár nad Sázavou (od 2014)
• Ing. Karel Ježek – ředitel společnosti MIKOV s.r.o.
Mikulášovice, která vyrábí především celý sortiment nožů.
• Ing. Zuzana Vejvodová – starostka Městské části PrahaZbraslav
• Ing. Pavel Šotola – člen Rady Pardubického kraje
zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor
• Pavel Kutiš – starosta obce Kaliště, okres Pelhřimov
• Eva Lachoutová – pracovnice Oddělení mládeže,
tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Jihočeského kraje
Cena Přístav je ocenění za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Je symbolickým výrazem
uznání představitelům veřejné správy a samosprávy, často na místní či regionální úrovni, ale také
firmám za jejich přínos k rozvoji mimoškolní výchovy.
Setkání zástupců ČRDM s laureáty se odehrálo v rámci neformálně
komponovaného večera v prostředí Divadla Royal na pražských
Vinohradech. To založil roku 1929 Emanuel Maceška coby nejmodernější
kino v Praze pod názvem Bio IlIusion. Velká část původního zařízení
zůstala zachována, díky čemuž se pobyt v biografu podobá cestě
do zlatých časů třicátých let. Přesně tam vzal diváky Ceny Přístav
i doprovodný program večera. Dominoval mu částečně předtočený
groteskní film, který se dotáčel přímo na pódiu. Laureáti si tak neodnesli jenom skleněné ocenění, ale
i jedinečný zážitek z účinkování v „prvorepublikovém“ filmu. Například Zuzana Vejvodová se
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proměnila v hrozící zahradnici, Pavel Šotola v muže shazujícího z okna květináč, Pavel Kutiš
v rozzlobeného učitele s kružítkem, Eva Lachoutová v pejskařku, které není cizí povel „Trhej!“…
Za Karla Ježka převzal cenu tiskový mluvčí společnosti Mikov Bedřich Jetelina, který se zhostil role
tatínka střílejícího z praku…Radek Zlesák dojal publikum tím, že věnoval
svoji Cenu Přístav manželce Lucii za její obětavou práci s dětmi
v turistickém oddíle – ta si ji ostatně také sama převzala. Během
následného soutěžního „Videostopu“ se film zkompletoval a pustil se pak
na závěr večera. Výsledné dílo vyvolalo v sále zaslouženou salvu smíchu.
Téměř stovka přítomných stokrát vyslovila obdiv kreativitě tvůrcům
zábavného večera – Jiřímu Gureckému, Václavu Zimmermannovi a Jakubu Řikovskému.

Další informace
Zápis skutečného majitele do evidence – spolky mají povinnost do 1.1.2021!!!
https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular
Od 1. ledna 2018 platí povinnost právnických osob zapsaných
ve veřejném rejstříku a svěřenských správců svěřenských
fondů zapsaných v evidenci svěřenských fondů (dále „zapsané
osoby“) zapsat svého skutečného majitele. Je přitom třeba
dodat, že tuto povinnost musí splnit právnické osoby zapsané
do obchodního rejstříku do 1. ledna 2019; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných
rejstříků (včetně svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů) pak musí svého
skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021.
Rejstříkový zákon (tj. zákon č. 304/2013 Sb.) ani žádný jiný zákon v současné době za neprovedení
zápisu skutečného majitele nestanoví žádné přímé sankce. Právnické osobě tak v případě nezapsání
údajů o jejím skutečném majiteli nehrozí ani pokuta, ani zrušení s likvidací. Nepřímé negativní
důsledky spojené s nesplněním dané povinnosti mohou nicméně plynout z jiných právních předpisů
[srov. např. § 15 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, § 122 zákona č. 134/2016, o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, § 177 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů].
Za stav zápisu je v plném rozsahu odpovědná příslušná právnická osoba nebo svěřenský správce
svěřenského fondu. Rejstříkový soud návrh na zápis údajů zkoumá jen z formálních hledisek,
nezkoumá věcnou správnost údajů ani míru, v jaké byly tyto údaje doloženy. Nekontroluje ani
nevyzývá k opravě údaje, který je v rozporu se skutečným stavem.
Zápis skutečného majitele provádí buď příslušný rejstříkový soud, nebo notář. Není-li zvolena
možnost zápisu skutečného majitele prostřednictvím žádosti u notáře, je třeba využít formulář pro
návrh na zápis. Tento formulář, který je možné vyplnit pouze elektronicky, je k dispozici na
internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti zde.
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Pro úplnost lze uvést, že zápis skutečného majitele (či změna zápisu) nepodléhá do 1. ledna 2019
soudnímu poplatku (srov. čl. XII změnového zákona č. 368/2016 Sb.). Po uplynutí této doby bude
činit poplatek za zapsání údajů o skutečném majiteli 1000 Kč. Od poplatku nicméně budou i poté
osvobozeny právnické osoby nezapisované do obchodního rejstříku, svěřenské fondy a zápisy
údajů podle § 118f písm. d) rejstříkového zákona.
Co se zapisuje
Údaje, které se mají o skutečném majiteli zapsat do evidence skutečných majitelů, plynou přímo ze
zákona – viz § 118f rejstříkového zákona.
Zapisují se zejména informace identifikující skutečného majitele, jako jsou např. jeho jméno, datum
narození či státní příslušnost. Dále je třeba zapsat údaje, které specifikují, na čem je pozice
skutečného majitele založena. Zápisem skutečného majitele do evidence skutečných majitelů se
rozumí zápis až oné konkrétní fyzické osoby či konkrétních fyzických osob figurujících na konci
případné vlastnické struktury (řetězce), nikoli zápis vlastnické struktury jako takové (byť není
vyloučeno, aby zapisující osoba nad rámec požadavku zákon tuto strukturu do evidence uvedla).
Zapsané údaje mají odpovídat skutečnosti. Proto je třeba návrh na zápis změn podat vždy bez
zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti (§ 118e odst. 2 rejstříkového zákona). Není však
třeba řešit změnu údajů, která je vyvolána změnou referenčních údajů v základním registru (§ 95
odst. 1 rejstříkového zákona). To v praxi znamená, že pokud si např. osoba změní jméno, dojde ke
změně v základním registru, která se automaticky promítne i do evidence skutečných majitelů.
Vyplnění formuláře
Formulář slouží jak pro návrh na prvozápis skutečného majitele, tak pro návrh změny údajů o
skutečném majiteli či jeho výmaz. Formulář se vyplňuje přímo ve webovém rozhraní. Následně je
možné jej stáhnout a buď zaslat rejstříkovému soudu v elektronické podobě, nebo jej lze
vytisknout a zaslat rejstříkovému soudu v listinné podobě. Po vyplnění a uložení formuláře uživatel
také získá tzv. jedinečný identifikátor ke skutečnému majiteli.
Před uložením formuláře a tedy získáním jeho PDF verze je též umožněno si vyplněná data (ve
formátu JSON) stáhnout do počítače. Následně je možné data kdykoli opět do formuláře ve webovém
rozhraní nahrát (výběrem daného souboru v počítači). K uvedenému postupu slouží tlačítka
„Stáhnout data“ a „Nahrát data“ na konci stránky s formulářem.
Uvedený postup umožňuje si formulář uložit v jakékoli fázi vyplňování, tedy bez ohledu na stav
vyplnění povinných polí. Uložená data pak lze použít vícekrát ve vztahu k různým formulářům.
Odeslání formuláře
Výstupem elektronicky vyplněného formuláře je PDF dokument, který lze zaslat rejstříkovému
soudu v elektronické či listinné podobě (§ 22 rejstříkového zákona). Elektronicky vyplněný formulář
je možné vytisknout a pracovat s listinným návrhem. Podpis navrhovatele na listinném návrhu musí
být úředně ověřen. Návrh na zápis v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným
elektronickým podpisem nebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, která návrh na zápis
podává.
Vyplněný formulář je třeba adresovat místně příslušnému rejstříkovému soudu. Tím je krajský soud,
v jehož obvodu je obecný soud zapsané osoby (tj. právnické osoby nebo svěřenského správce – §
118h odst. 2 rejstříkového zákona). Navrhovatelem na zápis (či změnu zápisu) údajů o skutečném
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majiteli může být pouze zapsaná osoba – tj. právnická osoba, která chce svého skutečného majitele
zapsat, nebo svěřenský správce svěřenského fondu, o jehož skutečného majitele jde. Navrhovatel
samozřejmě může k podání návrhu zmocnit třetí osobu.
Krajský soud v Českých
Budějovicích

Zátkovo nábř. 10/2, 370 84 České
Budějovice

podatelna@ksoud.cbu.justice.cz
Tel: 389 018 111
Datová schránka: 832abay

Kdo je skutečný majitel?
Pojem skutečného majitele vymezuje zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v aktuálně platném znění (tzv. „AML zákon“), a to
konkrétně ve svém § 4 odst. 4. Materiální definice skutečného majitele je následující:
Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat
přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním
uspořádání bez právní osobnosti.
Skutečný majitel (anglicky „beneficial owner“) je tedy vždy člověk, fyzická osoba. Jde o člověka ve
specifickém postavení k určité právnické osobě (či ke svěřenskému fondu). Za skutečného majitele
lze obecně označit toho, kdo již nemá nikoho dalšího nad sebou a kdo zásadním způsobem řídí
činnost právnické osoby, a/nebo z její činnosti profituje. Skutečným majitelem tak typicky je ten, kdo
vlastní významný podíl na entitě nebo je příjemcem významného podílu jejích výnosů.
Určení skutečného majitele je úkolem každé právnické osoby (či svěřenského fondu). Je tedy na
právnické osobě, respektive na členech jejích orgánů, aby skutečného majitele identifikovali. Tato
povinnost plyne z § 29b odst. 1 AML zákona:
AML zákon stanovuje určitá vodítka, indikátory (srov. jeho § 4 odst. 4), podle kterých lze při
identifikaci skutečného majitele postupovat. Vždy je však třeba mít na paměti, že cílem je
identifikovat skutečného majitele ve smyslu jeho materiální definice tj. toho, kdo má fakticky nebo
právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě (či svěřenském
fondu). Indikátory samy o sobě skutečného majitele neoznačují. Např. disponování s určitým podílem
na hlasovacích právech může na pozici skutečného majitele poukazovat, nemusí ji však nezbytně
zakládat. Indikátory nicméně zachycují s přihlédnutím k jednotlivým právním formám typové či
obvyklé případy, které zakládají postavení určité fyzické osoby jako skutečného majitele. Ve vztahu k
jednotlivým skupinám právnických osob (a právních uspořádání) lze uvést následující.
Spolek, obecně prospěšná společnost a společenství vlastníků
U těchto právnických osob je indikátorem pozice skutečného majitele to, že daný člověk
1. disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv nebo
2. má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků.
Nad rámec zákonných ukazatelů skutečného majitele se lze v případě uvedených, obvykle
neziskových právnických osob domnívat, že velmi často vůbec skutečného majitele ve smyslu
materiální definice mít nebudou. V takovém případě se do evidence skutečných majitelů jako
skutečný majitel zapíše (podobně jako u obchodních korporací) obvykle člověk, který je členem (či
zástupcem člena – právnické osoby) statutárního orgánu dané právnické osoby. To neznamená, že
např. spolek nemůže mít skutečného majitele ve smyslu materiální definice; takové případy však
nejsou pravidlem.
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Uvedené se uplatní také ve vztahu k dalším právnickým osobám vedeným ve spolkovém rejstříku –
pobočné spolky, zahraniční spolky, pobočné spolky zahraničních spolků, zájmová sdružení
právnických osob, odborové organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace
zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů.
Ústav
U ústavu může být indikátorem pozice skutečného majitele to, že je daný člověk
1. zakladatelem ústavu nebo
2. osobou oprávněnou k výkonu dohledu nad správou ústavu (tj. je členem kontrolního orgánu).
Evidence skutečných majitelů je zcela neveřejná. Nelze do ní tedy obecně nahlížet, ani v ní
vyhledávat. Evidence skutečných majitelů je v současnosti specificky určena pro užití zákonem
vymezenými osobami a orgány v souvislosti s jimi plněnými zákonnými povinnosti (orgány činné v
trestním řízení, Finanční analytický úřad, atp.). Bližší informace ke zřízení dálkového přístupu do
evidence skutečných majitelů najdete zde.Upozorňujeme, že pro identifikaci osob oprávněných k
přístupu musí žadatel využít vzorový formulář – 2. část žádosti (ve formátu xls/xlsx);
dostupnou zde.
Více informací naleznete na https://issm.justice.cz/

Statutární město České Budějovice – Dotační program v oblasti
kultury na rok 2019
http://www.c-budejovice.cz/dotacni-program-v-oblasti-kultury-na-rok-2019

Statutární město České Budějovice – Dotační program v oblasti cestovního
ruchu n a rok 2018
http://www.c-budejovice.cz/dotacni-program-v-oblasti-cestovniho-ruchu-na-rok-2019

Výtvarná soutěž "Požární ochrana očima dětí a mládeže"



Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje již 45. ročník literárně výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže.
Podmínky soutěže
Soutěž je organizována pro zařízení:
 školská - mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, speciální školy,
gymnázia, střední školy, učiliště,
mimoškolská – DDM, sbory dobrovolných hasičů (SDH), skautské oddíly apod.
Soutěž má tři části a probíhá v několika věkových kategoriích:
1. literární
2. výtvarnou
3. zpracovanou s pomocí digitálních technologií
Veškeré informace (včetně termínů) najdete na www.dh.cz.
Vložila: M. Plisková, NICM
Zdroj: www.dh.cz
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Jihočeský kraj – dotační programy na rok 2019
Dne 30. 11. 2018 vyhlašuje Jihočeský kraj 1. vlnu dotačních programů pro rok
2019. Vyhlášení dotačních programů naleznete na webové stránce www.krajjihocesky.cz, menu Dotace a Fondy EU, rubrika Programové dotace – Aktuální
výzvy).
Dotační programy určené na podporu zájmové činnosti dětí a mládeže:
Podpora práce s dětmi a mládeží
opatření pro rok 2019:
Opatření č. 1: Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen (investiční nebo
neinvestiční charakter)
Opatření č. 2: Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání (investiční nebo neinvestiční
charakter)
Opatření č. 3: Aktivity talentované mládeže a podpora soutěží (neinvestiční charakter)
Opatření č. 4: Aktivity pro děti a mládež se zdravotním postižením (neinvestiční charakter)
Opatření č. 5: Mezinárodní spolupráce (neinvestiční charakter)
Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu (1. výzva)
opatření pro rok 2019:
Opatření č. 1: Pořadatelství významných aktivit na území Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a
sportu
Opatření č. 2: Reprezentace Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu na mezinárodní
úrovni v ČR a zahraničí
Pravidla pro žadatele včetně formuláře žádostí o dotaci naleznete na http://www.krajjihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm
Uzávěrka příjmu žádostí je 18. 1. 2019 do 12:00 hodin. Nově byl aktualizován Postup pro vyplnění a
odeslání elektronické žádosti o dotaci, který je rovněž zveřejněn.
V únoru 2019 v případě schválení dotace MŠMT vyhlásí Jihočeský kraj dotační program „Podpora
mládeže v Jihočeském kraji v rámci Koncepce MŠMT“.
V rámci výzvy budou moci nestátní neziskové organizace a právnické osoby vykonávající činnost
střediska volného času na území Jihočeského kraje žádat o dotaci na pravidelnou celoroční činnost
s dětmi a mládeží i na jednorázové akce a projekty, které budou zaměřeny na některé z níže
uvedených priorit:
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.;
b) podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných
volnočasových aktivit;
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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;
d) podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit;
e) podpora činnosti informačních center pro mládež.
Bc. Eva Lachoutová
Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Krajský úřad Jihočeského kraje

Krabice od bot 2018
Autor: Diakonie ČCE
Již posedmé bude od 26. 11. do 9. 12. 2018 probíhat
předvánoční akce KRABICE OD BOT, která má za cíl potěšit děti
z chudších rodin v České republice.
Radost těmto dětem udělají zase děti, jimž dospělí pomohou
připravit jejich dárkovou krabici od bot. Tu společně naplní
dětskými dárky k Vánocům.
Dárky v krabicích od bot opět přinesou radost tisícům dětí
z chudších rodin v ČR. Až do 8. prosince 2018 mohou děti i dospělí přinášet dárky na více než 70
míst v celé ČR.
Odtud budou následně krabice s dárky rozvezeny dětem v tzv. vyloučených lokalitách, azylových
domech, nízkoprahových klubech a na dalších místech v ČR.
Sběrná místa máme všude, kde se našli ochotní dobrovolníci. Sbírka probíhá od 26. 11. do 9. 12.
2018. Výjimky jsou uvedené v detailu sběrného místa.
Každé sběrné místo vybírá jen tolik dárků, pro kolik má příjemce. Na mapě u každého místa najdete,
kolik dárků z cílového počtu ještě přijímá, a po rozkliknutí sběrného místa uvidíte jeho otevírací dobu.
https://www.krabiceodbot.cz/sberna-mista/

Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody
PETR SOJÁK, MARKÉTA SEDLÁKOVÁ, VERONIKA NÝDRLOVÁ, DUŠAN KLAPKO
Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody.
Můžete si ji stáhnout i jako E-knihu.


KE STAŽENÍ

Publikace Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb
(Ne)vaříme z vody je primárně určena studentům oboru Sociální pedagogika
a volný čas, jako teoretická i praktická podpora při studiu předmětů
zaměřených na pedagogiku volného času, osobnostní a sociální přípravu a
zážitkově orientované kurzy, i při jejich dalším směřování. Název i obsahová
koncepce je protkána metaforami, které vyzývají čtenáře ke kreativnímu způsobu zpracování
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nabízených informací. Právě kreativita je vonným kořením podporující chuť lektorské práce. Čtenář
se uvnitř setkává s pojmy jako hra, edukace, zážitek, prožitek, zkušenost, dramaturgie, scénář,
motivace, reflexe a zpětná vazba, metodika (příprava a realizace) zážitkově orientovaných akcí, tým,
jeho role, letor jeho osobnostní a profesní rozvoj či psychohygiena. Kniha není databází her, ale
kolektivní autorskou prací, která shrnuje naše zkušenosti. Témata představují koláž, jejíž výsledný
obraz vystihuje naše pojetí zážitkové pedagogiky a zkušenostně reflektivního učení. To je částečně
ovlivněno cílovou skupinou, tedy studenty, kteří prochází touto cestou za získáním patřičných
kompetencí s cílem stát se kvalitními osobnostmi a odborníky ve své profesi. K publikaci je vytvořen
také Handbook, jehož obsah bude částečně záležet i na jeho vlastníkovi. To proto, že jsme chtěli dát
(nejen) studentům prostor pro vlastní poznámky, postřehy a komentáře pramenící z jejich vlastní
zkušenosti, která je dle nás klíčovým konceptem v procesu učení.
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Cena Karla Velikého pro mladé Evropany- dvanáctý ročník právě probíhá
Soutěž pořádá Evropský parlament a Nadace Karla
Velikého a je určena mladým lidem, kteří vytvářejí
projekty na podporu porozumění mezi mladými lidmi z
různých evropských zemí. Vítězné projekty by měly
sloužit jako vzor pro mladé lidi žijící v Evropě a nabízet
praktické příklady Evropanů žijících spolu jako jedna
komunita. V minulých ročnících tak byly oceněny
například výměnné programy pro mládež i umělecké a
internetové projekty s evropským rozměrem. Vítězové
si rozdělí 15 000 eur a vítěze národního kola nemine
návštěva německých Cách, kde budou ceny slavnostně
předány celoevropským vítězům. Registrovat projekt
mohou autoři ve věku 16-30 let. Termín uzávěrky
soutěže je 28. ledna 2019.
Více informací naleznete na stránkách soutěže na http://www.charlemagneyouthprize.eu/cs/
O
soutěži
informujeme
mimo
jiné
prostřednictvím
našich
webových
stránek
(http://www.europarl.europa.eu/czechrepublic/cs/p%C5%99ihlaste-sv%C5%AFj-projekt-do-cenykarla-velik%C3%A9ho-pro-mlad%C3%A9-evropany-2019) a na sociálních sítích.
https://www.facebook.com/epiopraha/photos/a.360277960809/10155527760325810/?type=3&the
ater

Betlémské světlo letos potřicáté!
Autor: Junák - český skaut
Betlémské světlo je symbol míru a přátelství
a pro mnoho domácností nepostradatelná
součást vánočních svátků. Myšlenka vznikla
v roce 1986 v Rakousku, odkud se rozšířila
do desítek zemí světa.
Do Česka (resp. tehdejšího Československa) se
dostalo poprvé v roce 1989, když ho exiloví
skauti přivezli až pod sochu sv. Václava v Praze.
Cestu z Betléma do Rakouska absolvuje
vánoční plamínek letecky, zde se pak během slavnostní ekumenické bohoslužby předává skautům
z jednotlivých evropských zemí. Letos tato slavnost proběhne v sobotu 15. prosince v Linci,
v katedrále Neposkvrněného Početí Panny Marie (Mariendom). Odtud přivezou světlo skauti
z Českých Budějovic a z Plzně do ČR vlakem Os 3806 Donau Moldau (odjezd Linz 17:35, příjezd České
Budějovice 19:58).
Následující den, v neděli 16. prosince 2018 ráno, se pak vánoční plamínek díky skautským
dobrovolníkům a partnerství Českých drah rozšíří po celé republice – rozvoz probíhá již tradičně
po vlakových trasách. Skautští kurýři ho doručí do všech koutů naší republiky.

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 12 - 2018

Téhož dne, v neděli 16.12., proběhne slavnostní přivítání Betlémského světla ve třech katedrálách:
v Brně na Petrově v 9 hodin, v Praze u svatého Víta a v Olomouci u svatého Václava v 10 hodin.
Na mnoha lokálních akcích si pak až do Štědrého dne budou moci lidé od skautů připálit svíčky nebo
lucerničky a Betlémské světlo si odnést do svých domovů. Přehled všech akcí najdete
na www.betlemskesvetlo.cz
Na poštách v Praze, Brně a Olomouci bude možno v týdnu
před Vánocemi získat příležitostné razítko Betlémského světla.
Heslo skautů pro letošek zní „Mír potřebuje rozmanitost – společně
pro tolerantní společnost“ a odkazuje na klíčovou myšlenku zakladatele
skautingu lorda Roberta Baden-Powella. Betlémské světlo v tomto může
pomoci jako jeden ze symbolů míru a porozumění mezi národy.
Letošním Dítětem světla je jedenáctiletý skaut Niklas Lehner z Horního Rakouska. 28. listopadu se
vydá do Betléma, kde si v jeskyni narození Krista převezme Betlémské světlo.
Myšlenka Betlémského světla vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do desítek zemí světa. Úplně
poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se jeho rozdávání stalo součástí
vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. Do tehdejšího
Československa se Betlémské světlo dostalo až po pádu komunistické vlády a v rukou českých
exilových skautů putovalo v prosinci 1989 z Vídně do Prahy.
Partnery Betlémského světla jsou České dráhy a Český rozhlas.
Celou akci připravuje brněnské skautské středisko Řehoře Mendla s pomocí stovek skautských
dobrovolníků a dobrovolnic po celé zemi.
Informace o Betlémském světle najdete na www.betlemskesvetlo.cz, v sekci Místní akce jsou
uvedeny další detaily o dění v jednotlivých krajích.

Klapíkova inspirace
Tvoření pro děti
Kytková vánoční koule
Potřebujeme:
polystyrenovou kouli, bílý papír, špendlíky s červenou hlavičkou,
děrovačku, červenou stuhu a tavnou pistoli
Pomocí ozdobné děrovačky nacvakáme spoustu kytiček. Kytičku
nabodneme na špendlík s červenou hlavičkou. Takto nabodneme
špendlík do polystyrénové koule
Postup opakujeme, dokud není celá koule zaplněná kytičkama.
Nakonec také pomocí špendlíku připevníme mašli, tu pro jistotu
ještě přichytíme tavnou pistolkou.
Zdroj: https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/vanocnidekorace-ozdoby-379/kytkova-vanocni-koule-3339
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Andělíčci z jutové stuhy
Materiál a pomůcky:
dřevěné korálky s obličejem, jutová stuha, chlupatý drátek, vločka flitr nebo vyrobená pomocí děrovačky, dřevěné knoflíky ve
tvaru srdíčka, tavná lepící pistole, bavlněný provázek nebo
šňůrka na pověšení
Připravte si korálky a jutovou stuhu. Ze stuhy si ustřihněte
obdélníček a stočte ho do kornoutu, slepte a zasuňte do otvoru v
korálku.
Z chlupatého drátku vytvarujte křidýlka ve tvaru osmičky. Ze šňůrky
si udělejte smyčku, na kterou navléknete flitr ve tvaru vločky. Křídla a
srdíčko přilepte k šatečkům, vločku a šňůrku přichyťte ke hlavičce.
Andílci jsou maličcí, děti si je klidně mohou navléknout na prstík. Do
jejich výroby se ale pusťte spíše sami, nebo s dětmi většími. Mrňátka by se mohla popálit o tavnou
pistoli a titěrná práce by pro ně byla moc náročná.

Zdroj: http://www.tvorive.estranky.cz/clanky/vanoce/andelicci-z-jutove-stuhy.html

Inspirace hry
Meteor
Nasbírejte v lese asi třicet šišek a rozházejte je na zasněžené louce tak. aby dopadly od vás ve
vzdálenosti asi 10-40 metrů do neporušené sněhové přikrývky. Pak zavolejte kamarády a řekněte:
„Dnes v noci přeletěl nad naším krajem meteor. Těsně před dopadem vybuchl a rozpadl se na drobné
úlomky. Hledejte je ve sněhu. Je to ovšem hra a místo meteoritů leží na louce šišky. Zůstala po nich
na povrchu viditelná stopa. Kdo jich nasbírá nejvíc?“
Střelba na svíčky
Hraje se ve dne, ale působivější může být za tmy. Jedno družstvo se rozestaví vlevo od hraniční cesty,
druhé vpravo. Na své straně rozestaví asi dvacet metrů od cesty pět svíček, jednu od druhé vždy
několik metrů. Hra začíná zapálením svíček. Obě družstva zahájí palbu na svíčky soupeřů a snaží se je
co nejrychleji zhasnout. Družstvo, kterému zhasne všech pět plamínků, prohrálo.
Zdroj: http://www.strediskohrozen.cz/hry-na-zimu/
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Děkujeme za podporu a spolupráci
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