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Leden 2019 

Milí přátelé,  
právě se k Vám dostalo první 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 4.2.2019.  
Přejeme Vám i všem Vašim blízkým  v novém roce 2019 pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti a 
dobrých přátel.  

 
 

 

 

mailto:kancelar@radambuk.cz


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 1 - 2019 
 
 

2 

Informace z RADAMBUKu, z kroniky akcí 
 
Prodloužení členství v RADAMBUKu na rok 2019 
https://www.radambuk.cz/prodlouzeni-clenstvi/ 
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.  
Faktury na úhradu členských příspěvků rozešleme statutárním zástupcům spolků e-mailem  nebo 
můžete zaplatit v roce 2019 hotově do pokladny. 
Valné shromáždění RADAMBUK na jednání  10.10.2017   stanovilo výši členských příspěvků od 
1.1.2018 na 500 Kč za spolek na kalendářní rok.  
POZOR: Upozorňujeme, že s odesláním Prohlášení o prodloužení členství souvisí i platnost pojištění.  
Vyplněná a podepsaná "Prohlášení o prodloužení členství na rok 2019 zašlete poštou do kanceláře 
RADAMBUK nebo e-mailem  naskenované s podpisem statutárního zástupce. Spolu s prodloužením 
členství zašlete kopii úplného výpisu ze spolkového rejstříku, který je ke stažení na 
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma, v případě změny stanov  spolku, zašlete také kopii stanov 
či zápis o změně statutárního zástupce.    
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 2019. Více 
informací o pojištění naleznete na https://www.radambuk.cz/pojisteni/ . 

Pojištění členských spolků RADAMBUK prostřednictvím ČRDM na roky 2018-
2021 

Česká rada dětí a mládeže uzavřela na roky 2018–2021 pojištění s Generali Pojišťovna, a.s.  
Klientský servis: 244 188 188, generali.cz, e-mail: servis.cz@generali.com 
Hlášení škodných událostí:  
Tiskopis Oznámení o úrazu, doložené lékařským potvrzením na adresu: 
Generali Pojišťovna, a.s. 
Likvidace PU – život 
P.O.Box 151 
657 51 Brno 2 
Na stránkách ČRDM najdete nově formulář Ohlášení úrazu – ČRDM, speciálně upravený pro potřeby 
našeho úrazového pojištění. Prosíme, používejte přednostně tento formulář (pro odpovědnost za 
škodu zůstává klasický formulář Generali, který je též ke stažení na našich stránkách nebo přímo na 
stránkách Generali), 
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 nad rámec pojištění odpovědnosti 

 Pojištění zaměstnanců 

https://www.radambuk.cz/prodlouzeni-clenstvi/
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma,
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma,
https://www.radambuk.cz/pojisteni/
http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-oznameni-urazu.pdf
http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-hlaseni-vzniku-skody.pdf
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Úrazové pojištění 

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

 Základní informace  
o Denní odškodné pro děti i dospělé činí 115 Kč – více informací o pojistném plnění 

naleznete přímo v pojistné smlouvě na úrazové 
pojištění  http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-
2021-smlouva-uraz.pdf 

o pojisteni-CRDM-2018-2021-info-VPP-uraz 
o Formulář oznámení úrazu - pojisteni-CRDM-2018-2021-oznameni-urazu 
o Nepřehlédněte: •Při komunikaci s pojišťovnou (v každém sdělení nebo dotazu) je 

vždy nutné uvést číslo Vaší pojistné smlouvy. V případě nejasností či dotazů je Vám k 
dispozici náš  Klientský servis: 244 188 188, generali.cz, e-mail: 
servis.cz@generali.com 
• Každý úraz nahlaste neprodleně, tj. do 14 dnů od vzniku úrazu, a to písemnou 
formou. Po úrazu ihned vyhledejte lékařskou pomoc a v léčení pokračujte až do jeho 
skončení. Další práva 
a povinnosti spojené se vznikem škodné události jsou uvedeny ve všeobecných a 
zvláštních pojistných podmínkách platných pro Vaši smlouvu. 
• Pro posouzení škodné události je nutné předložit všechny doklady, které si pojistitel 
vyžádá (např. v případě hospitalizace: kopii propouštěcí zprávy, v případě operace: 
kopii operačního protokolu, v případě pracovní neschopnosti: kopii dokladu o 
pracovní neschopnosti (dle platné legislativy). 

ROZSAH POJIŠTĚNÍ: vztahuje se na tělesné poškození nebo smrt pojištěných osob, ke kterým dojde 
následkem úrazu při všech aktivitách uskutečňovaných v rámci činnosti, kterou pojištěné organizace 
vykonávají v souladu se svým posláním (určeným stanovami či jiným zakládajícím dokumentem). 
Např. veškeré akce a schůzky, příprava a účast na akcích v ČR nebo zahraničí (zejména akce kulturní, 
turistické, rekreační, tělovýchovné), krátkodobé brigády pořádané pojištěnou organizací, výkon 
funkce jednotlivých funkcionářů (např. hospodáři, správci ubytoven apod.), výkon funkce vedoucích a 
pedagogických pracovníků vč. cesty z místa bydliště či zaměstnání do místa činnosti a zpět. 
POJIŠTĚNÉ OSOBY: členové a pravidelní účastníci aktivit pojištěných organizací (zahrnutí v přihlášce 
k pojištění či prodloužení členství v ČRDM nebo krajské radě) a všichni ostatní účastníci akcí 
pořádaných pojištěnou organizací. 
VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ: 

 denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu s plněním od 1. dne (karenční lhůta 7 dní) 
115 Kč 

 trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 0,0001 % stupně invalidity 700 000 Kč 

 smrt úrazem 170 000 Kč 

 POZOR!!!, nejedná se o cestovní pojištění, přesněji řečeno o pojištění léčebných výloh v 
zahraničí (to slouží k úhradě nákladů, které vzniknou v důsledku úrazu nebo náhlého 
onemocnění, jako např. lékařské ošetření, léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, 
apod.), takové pojištění nevzniká automaticky a je nutné si ho individuálně sjednat! 

http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-smlouva-uraz.pdf
http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-smlouva-uraz.pdf
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2018/01/pojisteni-CRDM-2018-2021-info-VPP-uraz.pdf
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2018/02/pojisteni-CRDM-2018-2021-oznameni-urazu.pdf
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 Pojištění odpovědnosti organizace a vedoucích- členů spolku 

Pojištění odpovědnosti organizace je pro členy krajských rad poskytováno zdarma, rovněž pojištění 
vedoucích - členů pracujících s dětmi a mládeží . (Pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků 
vyhrazených z dotací na pojištění). 

 Pojištění obecné odpovědnosti je sjednáno pro:  
o Organizace  

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

 Vedoucí kolektivů dětí a mládeže, hlavní vedoucí táborů, osoby pravidelně 
pracující s dětmi a mládeží, statutární orgány pojištěných organizací a jejich 
pobočných spolků. Pojištění těchto osob je vázáno na jejich funkci, či pozici v 
organizaci, kterou musí být organizace schopna doložit např. formou 
záznamu v registračním systému apod. Tyto osoby jsou pojištěné bez 
jmenného seznamu a musí se jednat o osoby z členských organizací ČRDM. 

Za vedoucího se považuje fyzická osoba pověřená výkonem této funkce v souladu s vnitřními 
předpisy pojistníka a/nebo jeho členů a/nebo dalších pojištěných organizací. 
Pojištění se vztahuje zejména na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené: 

1. jinému z důvodu zanedbání náležitého dohledu nad osobou, která mu byla svěřena do péče; 
2. osobě svěřené do péče pojištěného z důvodu zanedbání náležitého dohledu; 
3. osobě svěřené do péče způsobenou pojištěným; 
4. jinému při uskutečňování činnosti pojištěného a v souvislosti s ní.    

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 1 000 Kč. 
Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti - http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-
2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-smlouva-odpovednost.pdf 
Formulář hlášení vzniku škody - pojisteni-CRDM-2018-2021-hlaseni-vzniku-skody 
pojisteni-CRDM-2018-2021-info-odpovednost 
pojisteni-CRDM-2018-2021-VPP-odpovednost 
pojisteni-CRDM-2018-2021-ZPP-odpovednost 
Základní informace o pojistném plnění: 

 Limit pojistného plnění je 10 milionů Kč na jednu pojistnou událost pro každého pojištěného. 

 Odlišné limity jsou stanovené pro škody způsobené provozem plavidel (kanoe, kajaky, prámy, 
vory apod.) a také použitím střelných zbraní (vzduchovky, airsoftové, paintbalové zbraně, 
luky, kuše apod.), zde je limit pojistného plnění stanoven na 5 milionů Kč. 

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

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

http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-smlouva-odpovednost.pdf
http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-smlouva-odpovednost.pdf
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2018/01/pojisteni-CRDM-2018-2021-hlaseni-vzniku-skody.pdf
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2018/01/pojisteni-CRDM-2018-2021-info-odpovednost.pdf
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2018/01/pojisteni-CRDM-2018-2021-VPP-odpovednost.pdf
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2018/01/pojisteni-CRDM-2018-2021-ZPP-odpovednost.pdf
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Pojištění odpovědnosti zaměstnanců 

 Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob a vybrat druh pojištění. Pojištění je k 
dispozici pro osoby v pracovním poměru, či zaměstnané na DPP. K pojištění se lze připojit kdykoliv 
během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění zaměstnanců je nutné mít sjednáno 
pojištění odpovědnosti organizace. 
Přihláška k pojištění odpovědnosti zaměstnance 
 

Pojištění odpovědnosti dobrovolníků nad rámec pojištění odpovědnosti , kteří nejsou členy spolku  

 Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob. 
  
Jedná se o osoby, které nejsou zahrnuty v pojištění odpovědnosti organizace, nejsou Vašimi členy, 
ale pomáhají Vám příležitostně na akci, táboře, kuchaři, zdravotníci..... Pojištění odpovědnosti 
dobrovolníků je zpoplatněno částkou 48 Kč na osobu za kalendářní rok. K pojištění se lze připojit 
kdykoliv během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění dobrovolníků je nutné mít 
sjednáno pojištění odpovědnosti organizace. 
  
Shrnutí základních informací o pojistných smlouvách najdete na našich stránkách 
www.crdm.cz/pojisteni Pojistné smlouvy, pojistné certifikáty a formuláře najdete tamtéž. 
pojisteni-odpovednosti-nad-ramec- dobrovolníciDownload 

 
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 %. 

https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2018/07/Přihláška-k-pojištění-odpovědnosti-zaměstnance.docx
http://www.crdm.cz/pojisteni
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2018/12/pojisteni-odpovednosti-nad-ramec-dobrovolníci-1.docx
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2018/12/pojisteni-odpovednosti-nad-ramec-dobrovolníci-1.docx
https://dobromat.cz/podporim/radambuk
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat
http://dobromat.cz/
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23.3.2019 - 5. ročník Medvědího turnaje ve vybíjené  o Putovní pohár 
RADAMBUKu Tábor  
  
Místo konání: ZŠ Zborovská - u Zimního stadionu , Tábor 
Prezentace: 8 30 hod. 

Kategorie: Nejmladší kategorie:  7 – 9 let  N  
Mladší kategorie: 10 - 12 let   M  
Starší kategorie:  13 - 15 let    S   
 

Hráč může nastoupit v dané kategorii, pokud v den 
turnaje nedovrší 10, 13 a 16 let.   
 
https://www.radambuk.cz/23-3-2019-5-rocnik-
medvediho-turnaje-ve-vybijene-o-putovni-pohar-
radambuku/ 
 
 

Na žádost spolků jsme připraveni, pokud bude zájem uspořádat také turnaj ve vybíjené pro věkovou 

kategorii 16-18 let a turnaj ve volejbale pro dospěláky 18-99 let. Prosím do konce ledna 2019 o 

zprávu na e-mail kancelar@radambuk.cz, který spolek by měl zájem se těchto dvou nových turnajů 

zúčastnit. Pravděpodobný termín by byl na podzim. Podle Vašeho zájmu turnaj ve spolupráci se 

spolkem Medvědí šlápoty uspořádáme.  

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. 

https://www.radambuk.cz/23-3-2019-5-rocnik-medvediho-turnaje-ve-vybijene-o-putovni-pohar-radambuku/
https://www.radambuk.cz/23-3-2019-5-rocnik-medvediho-turnaje-ve-vybijene-o-putovni-pohar-radambuku/
https://www.radambuk.cz/23-3-2019-5-rocnik-medvediho-turnaje-ve-vybijene-o-putovni-pohar-radambuku/
mailto:kancelar@radambuk.cz
https://www.eyca.cz/online-objednavka-karty
https://www.eyca.cz/chci-eyca-kartu-na-pockani
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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  
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍS kartou EYCA získáš mimo jiné také možnost zřídit si nejlevnější cestovní nebo 
úrazové pojištění od UNION pojišťovny a to už od 190,- Kč za rok. Chci pojištění 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eyca.cz/slevy/
https://www.unionpojistovna.cz/affiliate/eyca.html?partner=732100
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Mládež kraji – Jihočeský kraj 2019 – 5. ročník 

RADAMBUK podal žádost o dotaci na projekt na rok 2019. O přidělení 
dotace Vás budeme informovat. 

 
 

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/16-17-2-
2019-kurz-instruktor-radce-oddilu/  
Počet míst v kurzu je omezený!!! 
 

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 

https://www.radambuk.cz/akce/16-17-2-2019-kurz-instruktor-radce-oddilu/
https://www.radambuk.cz/akce/16-17-2-2019-kurz-instruktor-radce-oddilu/
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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/15-17-3-2019-
hlavni-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-kurz-
vedouci-detskeho-kolektivu-2019/  

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. 

https://www.radambuk.cz/akce/15-17-3-2019-hlavni-vedouci-detskeho-tabora/
https://www.radambuk.cz/akce/15-17-3-2019-hlavni-vedouci-detskeho-tabora/
https://www.radambuk.cz/akce/23-24-2-2019-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu-2019/
https://www.radambuk.cz/akce/23-24-2-2019-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu-2019/
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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-kurz-
zdravotnik-zotavovacich-akci-2019/  
 

Kurz zdravotník zotavovacích akcí 2019 
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. Kurz je veden neformálně. 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 12 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 10. – 12.5.2019 a 31.5. – 2.6.2019 
Pátek: 17 – 22 hodin 
Sobota: 8 – 22 hodin 
Neděle: 8 – 18 hodin 
 
Místo konání: prostory RADAMBUK, Husova 45, České Budějovice 
S sebou: zápisník, tužka, sportovní oblečení (které je možno i umazat od maskování figurantů), 
přezůvky, strava vlastní (přestávka na oběd 1 hodina, přestávka na večeři 1 hodina, k dispozici varná 
konvice). 

V případě zájmu je možné zdarma přespání v klubovně, karimatku a spací pytel vlastní.  
Cena kurzu podle počtu přihlášených účastníků:1 800 – 2 500 Kč 
 V ceně kurzů je zahrnut případný 1 opravný zkouškový termín. 
Přihlášky na webu do 30.4.2019 nebo do vyčerpání kapacity kurzu: 

https://www.radambuk.cz/akce/10-12-5-2019-a-31-5-2-6-2019-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-
2019/ 

 

https://www.radambuk.cz/akce/13-4-2019-opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2019/
https://www.radambuk.cz/akce/13-4-2019-opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2019/
https://www.radambuk.cz/akce/10-12-5-2019-a-31-5-2-6-2019-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2019/
https://www.radambuk.cz/akce/10-12-5-2019-a-31-5-2-6-2019-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2019/
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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) 
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 

https://www.kurz-instruktor.cz/kompletni-seznam-kurzu/
mailto:kancelar@radambuk.cz
https://www.kurz-instruktor.cz/lyzovani/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-snowboardingu/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-vodni-turistiky/
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-instruktora-cykloturistiky-a-cyklistiky/
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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.  
 

Informační centrum pro mládež České Budějovice 

 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. 
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. 

https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-inline-brusleni/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-lezeni-na-umele-stene/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-lezeni-na-umele-stene/
http://www.adam.cz/img/201810172147_Charta-EU-info-mladez-NICM-obr3.jpg
http://www.adam.cz/img/201810172147_Charta-EU-info-mladez-NICM-obr3.jpg
http://www.adam.cz/img/201810172147_Charta-EU-info-mladez-NICM-obr3.jpg
http://www.adam.cz/img/201810172153_Charta-EU-info-mladez-NICM-obr1.jpg
http://www.adam.cz/img/201810172153_Charta-EU-info-mladez-NICM-obr1.jpg
http://www.adam.cz/img/201810172153_Charta-EU-info-mladez-NICM-obr1.jpg
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adam.cz/img/201810172155_Charta-EU-info-mladez-NICM-obr2.jpg
https://www.eryica.org/european-youth-information-charter/
http://www.nicm.cz/files/evropska_charta_informaci_pro_mladez.pdf
http://www.nicm.cz/
http://www.ismcr.cz/
http://www.nicm.cz/
https://www.facebook.com/NarodniInformacniCentrumproMladez/
https://www.facebook.com/NarodniInformacniCentrumproMladez/
https://www.instagram.com/nicm.cz/
http://sdv.msmt.cz/file/48644/
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Originální klíčenky 
ICM České Budějovice nabízí výrobu klíčenek s vlastními motivy. Přijďte si k nám vyrobit svůj originál! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drátenický šperkařský kroužek 
Během prosince se v našem ICM konal Drátenický kroužek (28.11., 5.12., 12.12., 19.12.2018). 
Kroužek vedla lektorka Michaela Šimonová. Účastníci si vytvořili sadu šperků pomocí techniky gizmo 
a ketlování. Poslední lekce byla vánoční, kde se vyráběly vánoční ozdoby. 
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Informace z ČRDM 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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/ 
 

Archa č. 6/2018 je tuze "dobrovolnická" 
Autor: Jiří Majer | http://www.adam.cz/clanek-2018120004-archa-c-6-2018-je-tuze-
dobrovolnicka.html 

Mělo takové být – a je: šesté číslo časopisu Archa 
by klidně mohlo mít přízvisko odvozené od slova 
„dobrovolnictví“. 

 
Vždyť i jeho hlavní téma, naplněné odpovídajícím 
textovým a fotografickým obsahem, znělo 
„Pomáháme, protože chceme". A zdaleka přitom 
nejde jen o tradiční celorepublikovou akci 72 hodin, 

https://eso.skeleton.cz/
http://www.adam.cz/clanek-2018120004-archa-c-6-2018-je-tuze-dobrovolnicka.html
http://www.adam.cz/clanek-2018120004-archa-c-6-2018-je-tuze-dobrovolnicka.html


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 1 - 2019 
 
 

16 

pořádanou Českou radou dětí a mládeže, byť se zmíněnému projektu dostalo v letos posledním sešitu 
Archy náležitého rozsahu. 
Pro nedočkavce rovnou připojuji elektronickou „listovací“ verzi Archy číslo 6/2018: 
Pokud bych už měl z tohoto čísla vybrat pouze jeden jediný text, na který bych čtenáře rád upozornil, 
byl by to ten od člena Představenstva ČRDM Jakuba Fraje z Klubu Pathfinder nadepsaný 
„Dobrovolníkem v praxi“. Především proto, že námětově čerpá ze stěží uvěřitelného, a přesto 
skutečného osudu válečného hrdiny, který odmítl vzít do ruky zbraň – desátníka US Army Desmonda 
Dosse, který za druhé světové války coby vojenský zdravotník dokázal zachránit sedm desítek lidských 
životů. (Mimochodem, Dossův příběh předloni zrežíroval Mel Gibson ve filmu Hacksaw Ridge: Zrození 
hrdiny.) Způsob, jakým pathfindeři dané téma uchopili a dále s ním „v našem světě“ pracovali, je, 
myslím si, inspirující… 
Ale zpátky k Dvaasedmdesáti hodinám, jejichž dílčí projekty plnily ve dnech 11. až 14. října t. r. 
platové pytle nejrůznějším odpadem, přistavené kontejnery shrabaným listím a travou, přinesené 
nádoby sesbíranými žaludy a kaštany, vyhloubené jámy nově sázenými stromky nebo některé z domů 
pro seniory dobrou náladou, radostí, hudbou a veselím. Píší o tom hasiči (Spojení příjemného 
s užitečným), dolnolutynští vodáci (72 hodina spolek Posejdon), lidé z Rady dětí a mládeže kraje 
Vysočina (Víkend patřil dobrovolničení), z Asociace TOM (Tomíci pomáhali Světlušce i letos), z Pionýra 
(Pionýři v projektu 72 hodin) nebo z Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje (Branišovský les 
a Indiánské odpoledne, 72 hodin v Bosně). 
Tematickými příspěvky ovšem obohatily obsah Archy i další spolky a jiné neziskové organizace, jako 
Česká debatní společnost (Dobrovolnictví), Duha (Workcamp – dobrá práce i zážitky), Tamjdem (Tam 
jdem za dobrem), Volnočasovky Sport a UnBounded (Virtuální dobrovolnictví pro každého), Junák – 
český skaut (Oddíly /v/ přírodě)… 
Přestože počty členů dětských a mládežnických spolků stoupají, jejich podpora ze strany státu klesá. 
Archa na toto téma publikuje materiál nazvaný Sport musí začínat sedmičkou. Z prostředí České rady 
je rovněž příspěvek opatřený titulkem Cena přístav posedmnácté, který přibližujeatmosféru 
předávání výroční ceny ČRDM, udělované hlavně zástupcům místních samospráv (ale nejen jim), kteří 
se nezištně zasazují o nadstandardní přístup k organizacím pracujícím ve prospěch dětí a mladých lidí. 
Rubrika „Ze spolků“ přináší podrobnosti o tom, že uznávaný hudební publicista a kritik Jiří Černý, 
známý i z moderování demonstrací v průběhu Sametové revoluce, obdržel čestný titul od organizace 
YMCA v ČR (Jiří Černý ambasadorem YMCA); na dvojici otázek souvisejících s uznáním v podobě 
Březových lístků odpovídal Zdeněk Žanda ze Studentského klubu Katolického gymnázia Halahoj a na 
anketu Archy pak kytaristka a zpěvačka Lenka Filipová a  předseda Brontosaurů v Himálajích Jiří Sázel. 
Anketní otázka tentokrát zněla: Podpořili jste letos – osobním nasazením ve svém volném čase nebo 
finančně – nějakou dobročinnou akci, projekt, kampaň? 

O zpravodaji Archa v roce 2019 
Autor: Jiří Majer a Michala K. Rocmanová |  

 

Začínáme si pomalu zvykat na nový letopočet 2019. A ano – 
i v devatenáctém roce druhého tisíciletí plánuje Česká rada 
dětí a mládeže vydávat svůj tištěný zpravodaj Archa, který 
vychází již od roku 1999. 

 
Jaký má být jubilejní ročník Archy? Především o jedno číslo 

http://www.adam.cz/clanek-2018100021-kdyz-delate-neco-pro-radost-muzete-to-delat-vecne.html
http://www.adam.cz/clanek-2018110093-jiz-sedmnacte-udileni-ceny-pristav-ceske-rady-deti-a-mladeze-vyvrcholilo-natacenim-neme-filmove-grotesky.html
http://www.adam.cz/clanek-2018110093-jiz-sedmnacte-udileni-ceny-pristav-ceske-rady-deti-a-mladeze-vyvrcholilo-natacenim-neme-filmove-grotesky.html
http://www.adam.cz/clanek-2018110072-koncert-lenky-filipove-prinesl-140-000-korun-na-boj-proti-nasili-na-zenach.html
http://www.adam.cz/clanek-2018110056-iva-bittova-a-tibetan-ancuk-jamuji-v-malem-tibetu.html
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bohatší: letos by jich mělo vyjít celkem sedm, a to s níže uvedenými tématy (ke každému je v závorce 
uvedeno jednak datum uzávěrky, a jednak termín předpokládané distribuce). 

 
č. 1 – Přijď mezi nás (18. 1. – 22. 2.) 
č. 2 – Zdravým životním stylem (22. 2. – 29. 3.) 
č. 3 – Tohle se nám fakt povedlo (29. 3. – 6. 5.) 
č. 4 – Učíme se venku (3. 5. – 7. 6.) 
č. 5 – Prááááázdniny (15. 9. – 11. 10.) 
č. 6 – Děláme i něco „navíc“ (11. 10. – 15. 11.) 
č. 7 – Na výpravě za demokracií (8. 11. – 13. 12.) 

 
Hlavní téma první letošní Archy zní „Přijď mezi nás“. Máte jí k němu co nabídnout? 
Rady, recepty, postřehy a zkušenosti týkající se toho, jak a čím oslovují dětské a mládežnické 
organizace (a jejich oddíly, družiny, skupiny, kluby, kmeny…) neorganizovanou mládež, a tudíž i své 
případné nové členy a členky. To vše – a možná ještě víc – se skrývá za tak trochu „pozvánkovým“ 
tématem Přijď mezi nás. Je docela dost dobře možné, že právě příspěvek od Vaší organizace či 
některé z jejích organizačních složek může být vítaným dílem do obsahové skládačky, kterou každé 
z čísel Archy vlastně je… Máte-li tedy tištěnému zpravodaji ČRDM Archa co nabídnout, zašlete prosím 
svůj příspěvek na e-mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to do uzávěrky 18. ledna. 
Píšete „do šuplíku“? Literární kajuta Archy je tu pro Vás 
Málokterý časopis v poslední době otiskuje tvorbu čtenářů. My to v tomto ročníku Archy chceme 
zkusit. Píšete rádi? A píšete do šuplíku? Krátké povídky, verše...? Dáme Vám kousek místa – pošlete 
nám do redakce ukázku... Adresa je stejná jako v případě "tradičních" příspěvků – tedy: 
archa@crdm.cz (do předmětu zprávy můžete napsat třeba "Literární kajuta"). 
 

Sněmovna schválila adaptační legislativu ke GDPR 
Autor: redakce  
http://www.adam.cz/clanek-2018120007-snemovna-schvalila-adaptacni-legislativu-ke-gdpr.html 
 
Poslanecká sněmovna ve středu 5. prosince 2018 schválila v závěrečném čtení tzv. adaptační zákon 
k GDPR. Zákon vytvořilo Ministerstvo vnitra a ÚOOÚ v souvislosti s obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů 
Toto nařízení od letošního května nastavilo stejné podmínky ochrany osobních údajů v celé Evropské 
Unii. 
V rámci nalezení co nejširšího konsenzu také Ministerstvo vnitra během projednávání podpořilo řadu 
pozměňujících návrhů, které navržené výjimky dále rozšiřovaly, a podílelo se na jejich přípravě. Jde 
například o výjimky usnadňující práci vědcům. Např. podle potřeb praxe a na základě diskuse se 
zástupci médií zjednodušuje pravidla pro práci novinářů, takzvanou poučovací povinnost. 
Celý článek najdete zde: 
https://www.mvcr.cz/clanek/zpresneni-a-zjednoduseni-nakladani-s-osobnimi-udaji-snemovna-
schvalila-adaptacni-legislativu-k-gdpr.aspx 
 
 
 

http://www.adam.cz/clanek-2018120007-snemovna-schvalila-adaptacni-legislativu-ke-gdpr.html
https://www.mvcr.cz/clanek/zpresneni-a-zjednoduseni-nakladani-s-osobnimi-udaji-snemovna-schvalila-adaptacni-legislativu-k-gdpr.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/zpresneni-a-zjednoduseni-nakladani-s-osobnimi-udaji-snemovna-schvalila-adaptacni-legislativu-k-gdpr.aspx
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Další informace 
 

Dotace - volnočasové aktivity České Budějovice 
http://www.c-budejovice.cz/dotace-volnocasove-aktivity 
 
ROK 2019 

Podpora volnočasových aktivit - Dotační program města České na 
podporu volnočasových aktivit(.docx) 

Na základě  Směrnice č. 3/2018 (.doc)- Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice a její 
přílohy č. 1 Obecných pravidel schválila Rada města České Budějovice dne 22.10.2018 

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 
2019(.docx) 

V ý z v y : 
Opatření č. 1 - příspěvek na celoroční činnost(.docx) 
Opatření č. 2 - příspěvek na jednorázové akce (.doc)(maximálně 2 podané žádosti) 
Opatření č. 3 - příspěvek na příměstské tábory(.doc) 
P ř í l o h y : 
Čestné prohlášení o bezúhonnosti(.docx) 
Čestné prohlášení o spolufinancování(.docx) 
Vzor veřejnoprávní smlouvy(.docx) 
Formulář konečného vyúčtování projektu(.docx) 
V případě, že je dotace poskytována na činnost, jejíž podpora naplňuje znaky veřejné podpory je 
nutné pří podpisu smlouvy doložit: 
- čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis(.docx) 
- čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)(.docx) 
  
Popis postupu pro žadatele při podání žádosti o dotaci na portálu e-dotace(.docx) 

 

Č.B. - Zveřejnění dotačního programu na podporu 

ochrany životního prostředí v roce 2019 

http://www.c-budejovice.cz/dotace-oblast-ochrany-zivotniho-

prostredi 

 

 

http://www.c-budejovice.cz/dotace-volnocasove-aktivity
http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/zamer_-_dotacni_program_na_podporu_volnocasovych_aktivit.docx
http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/zamer_-_dotacni_program_na_podporu_volnocasovych_aktivit.docx
http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/smernice_3_2018_rm_2019.doc
http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/pravidla_-_volnocasovky_-_bez_priloh.docx
http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/pravidla_-_volnocasovky_-_bez_priloh.docx
http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/opatreni_c._1_-_prispevek_na_celorocni_cinnost.docx
http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/opatreni_c._2_-_prispevek_na_jednorazove_akce.doc
http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/opatreni_c._3_-_prispevek_na_primestske_tabory.doc
http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/cestne_prohlaseni_o_bezuhonnosti.docx
http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/cestne_prohlaseni_o_spolufinancovani.docx
http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/vzor_verejnopravni_smlouvy.docx
http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/formular_konecneho_vyuctovani_projektu.docx
http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/cestne_prohlaseni_zadatele_o_podporu_de_minimis.docx
http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/cestne_prohlaseni_k_podpore_maleho_rozsahu_de_minimis.docx
http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/popis_postupu_pro_zadatele_pri_podani_zadosti_o_dotaci_na_portalu_e_dotace.docx
http://www.c-budejovice.cz/dotace-oblast-ochrany-zivotniho-prostredi
http://www.c-budejovice.cz/dotace-oblast-ochrany-zivotniho-prostredi
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MŠMT - POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH DOTACÍ V OBLASTI MLÁDEŽE V ROCE 
2019 

HTTP://WWW.MSMT.CZ/MLADEZ/POSKYTOVANI-
INVESTICNICH-DOTACI-V-OBLASTI-MLADEZE-V-ROCE-3  
Odbor pro mládež vyhlašuje pro rok 2019 podle zákona č. 
218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu 

na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, výzvu k předkládání 
žádostí o dotaci v rámci Investičního programu 133710 Rozvoj materiálně technické základny 
mimoškolních aktivit dětí a mládeže.    
Program 133 710 je určen nestátním neziskovým organizacím (spolek, ústav a obecně prospěšná 
společnost), které existují déle než 3 roky a v tomto období prokazatelně pracují s dětmi a mládeží. 
Uzávěrka pro podávání žádostí o investiční dotaci je 31. 1. 2019. 
V případě, že je žadatelem spolek, předkládá žádost POUZE HLAVNÍ SPOLEK, a to i pro potřeby svých 
pobočných spolků! 
NNO vkládají své žádosti o poskytnutí investiční dotace prostřednictvím elektronického informačního 
systému (ISPROM) na adrese https://isprom.msmt.cz/. Systém bude pro vkládání žádostí otevřen dne 
13.12.2018. 
  
Výzva na rok 2019 
Výzva na rok 2019_program 133710 
Další informace naleznete v aktuálních dokumentech metodického řízení. 
Metodika hodnocení projektů pro rok 2019  
Prováděcí pokyn pro závěrečné vyhodnocení 

 
 

 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.kraj-
jihocesky.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) 

http://www.msmt.cz/mladez/poskytovani-investicnich-dotaci-v-oblasti-mladeze-v-roce-3
http://www.msmt.cz/mladez/poskytovani-investicnich-dotaci-v-oblasti-mladeze-v-roce-3
https://isprom.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/file/49225_1_1/
http://www.msmt.cz/file/49226_1_1/
http://www.msmt.cz/file/49227_1_1/
http://www.kraj-jihocesky.cz/
http://www.kraj-jihocesky.cz/
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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.kraj-
jihocesky.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; 

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 
 

Soutěžte o krásné knihy 

Do 27. 1. 1919 můžete soutěžit o tři výtisky nového vydání Chaty v Jezerní kotlině z nakladatelství 
Albatros. 
Více 
Druhá soutěž je vyhlášena o tři výtisky knihy Miloše Zapletala Stezka odvahy. Ta končí v den 89. 
narozenin Miloše Zapletala – tedy 13. 1. 2019. 
Více 

http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm
http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm
https://bohousek.cz/clanek-2018120035-soutez-3x-chata-v-jezerni-kotline-o-3-vytisky-knihy-probiha-od-19-12-do-27-1.html
https://bohousek.cz/clanek-2018110021-soutez-3x-stezka-odvahy-o-3-vytisky-knihy-milose-zapletala-az-do-autorovych-narozenin-13-ledna-2019.html
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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. 
 
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). 

https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular
https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular
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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 
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. 

mailto:podatelna@ksoud.cbu.justice.cz
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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. 
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 

https://issm.justice.cz/dalkovy-pristup/info/
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přístupu musí žadatel využít vzorový formulář – 2. část žádosti (ve formátu xls/xlsx); 
dostupnou zde. 
 
Více informací naleznete na https://issm.justice.cz/ 

Měsíčníky 
Dobrý den, 
jsem malířka a ilustrátorka a ráda bych Vám nabídla pro děti své autorské měsíčníky zaměřené na 
přírodu - Bylinkový skřítek s básničkou a Ptáček s básničkou na každý měsíc. Děti se tak mohou 
hravým způsobem naučit každý měsíc jednu bylinku a ptáčka podle obrázku a zároveň k tomu 
poetickou básničku. Měsíčníky je možno zavěsit na zeď jako klasický kalendář.  Prohlédnout si je a 
objednat můžete zde: https://www.kourkova.cz/mesicniky/ . Po objednání zasílám měsíčníky 
současně s fakturou ( poštovné 65 Kč), platba není předem, ale až po doručení zásilky. 
  
Mgr. Ing. Pavlína Kourková 
ilustrace 
www.kourkova.cz | +420 776 630 960 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Microsoft slevový program je konečně spuštěn!  

To znamená, že si nyní můžete všechny produkty Microsoft, jež znáte z dárcovského programu, také s 
výraznou slevou zakoupit. Slevový program tak ocení zvláště organizace, které z dárcovského 
programu potřebují více licencí, než je stanovený limit. Do programu navíc přibudou i nové 
profesionální produkty jako je například Office Professional Plus. Tyto produkty byly v dubnu z 
nabídky dárcovského programu vyřazeny a nyní se k Vám skrze slevový program vrací. Program přijde 
vhod i organizacím, které nemohou dárcovského programu Microsoft využívat. Možnost využít 
slevový program totiž není omezena oblastí činnosti organizace.  
https://www.techsoup.cz/ 
Pořízení slevových produktů 
Pozor! Před pořízením produktů ze slevového programu je ještě potřeba získat certifikát, o který je 
potřeba si zažádat na Microsoft Nonprofit portálu. Připravili jsme si pro Vás podrobný návod, který 
Vás celým procesem získání certifikátu krok za krokem provede. 

https://issm.justice.cz/dalkovy-pristup/zadost
https://issm.justice.cz/
https://www.kourkova.cz/mesicniky/
http://www.kourkova.cz/
https://www.techsoup.cz/
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Turistických známek už je 2456, rozhodují o nich i sběratelé 
Více než jeden a půl milionu známých dřevěných 
suvenýrů s vypáleným motivem hradů, zámků, 
historických měst či přírodních památek odchází 
ročně z Janovic na Rýmařovsku na jednotlivá 
Turistická známková místa. Turistické známky už 21 
let vyrábí David Holub a Ladislav „Gin“ Šín společně s 
týmem dalších třiceti lidí. Jsou doslova fenoménem – 
turistickým a sběratelským. Momentálně je jich jen v 
Česku vydáno 2456, přičemž tempo značně zpomaluje 
– v roce 2017 svou vlastní Turistickou známku dostalo 
jen 50 míst. 

Která přibudou v dalších letech, záleží na pečlivém výběru: Ne každý výletní cíl na Turistickou známku 
dosáhne. A je to účel. „Zhruba dvě třetiny žadatelů odmítáme sami, a i ti ostatní jdou do 
internetového hlasování. Bráníme se devalvaci systému, a tak sami sběratelé rozhodují, kdo z 
navrhovaných obstojí jako nové Turistické známkové místo,“ vysvětluje David Holub. 
 Známkou číslo 1 zůstává v seznamu atraktivity i tom číselném symbolicky úplně první známka – z 
Pradědu. Typické dřevěné suvenýry z horských vrcholů jsou nejžádanější. „Vedle toho samozřejmě 
Český ráj, nebo ty široce známé hrady a zámky,, jako třeba Karlštejn či Bouzov“ popisuje Holub. V 
posledních letech ovšem sledují trend nárůstu návštěvnosti i u menších a méně známých památek. 
„Jak roste počet lidí, kteří „objevili turistiku“, tak velká část z nich se snaží vyhnout davům 
návštěvníků na velkých cílech a baví je objevovat krajinu i s jejími památkami. Turistické známky jsou 
pro ně skvělé vodítko. Ony hojně navštěvované cíle jsou ale potřeba, protože zadotují ty méně 
navštěvované. Od začátku jsme věřili, že v součtu budou známky fungovat, že „Karlštejn podpoří 
Kaltenštejn“. Turistické známky tak doporučují k návštěvě mnoho krásných míst, kam cestovní 
kanceláře nejezdí a naštěstí ani jezdit nebudou,“ komentuje Holub. 
Obří známky vydají šifru 
Oblíbené turistické suvenýry najdou zájemci i na veletrzích GO a Regiontour. Tvůrci z Jesenicka ale 
pro ně budou mít - kromě informací a zajímavostí – připravenou šifrovačku. Po pavilonu P rozmístí 
svoje obří známky (třeba s motivy hradů Bouzov, Loket a Český Šternberk či měst Jičín, Rožnov pod 
Radhoštěm nebo Plzeň), na jejichž zadní straně bude část hesla. Po nalezení všech známek sestaví 
větu. „Za odměnu návštěvníci dostanou na našem stánku zdarma Autoatlas Turistických známkových 
míst,“ vykresluje lednovou expozici v Brně David Holub. 

 
Zároveň na stánku vystaví takzvané Maxivýletky s výstavou 
„Česko ve 3D“. Společnost Turistické známky je jediným 
výrobcem těchto unikátních obrazů u nás. 
Kouzlo vypalování 
Prvních zhruba 700 raznic kreslil a vyráběl David Holub sám, 
zatímco jeho společník Gin (nikdo jinak  dodnes Ladislavu Šínovi 
neřekne) díky svému obchodnímu nadáním dostával známky na 

horské chaty, hrady a zámky. „Dnes máme tým čtyř grafiků, kteří se specializovali na různé typy 
motivů. Namalovat do pěticentimetrového kolečka Pražský hrad, pískovcové skalní město či 
zasněžený les není zrovna jednoduché,“ prozrazuje Holub. Stále však jde o ruční kresbu. Po úpravách 

https://www.turisticke-znamky.cz/
https://www.bvv.cz/public/galleries/54/53243/tz_no_1.png?c388920e385bcb3d40f942df03a898a5
https://www.bvv.cz/public/galleries/54/53238/_dsc0334_web.jpg?f24d2f3bfb124e4cde969f205272cc2f
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v grafických programech ji tvůrci pomocí CNC frézy ztvární do kovové vypalovací matrice. „Je to drahá 
a náročná technologie, nicméně zaručuje skvělý výsledek. Spálené dřevo vytvoří jemný a trvanlivý 
obrázek. A trvanlivý -  na rozdíl od vypálení laserem, který bledne a bledne a po pár měsících není 
téměř vidět,“ tvrdí Holub. V Janovicích máme vystaveny úplně první vyrobené známky. „Když je 
uchráníte před přímým sluncem, jsou obrázky nezničitelné,“ dodal. 
Sběratelé, na nich to stojí 
 
Známky jsou v poličkách a vitrínách spousty skautských kluboven, dětských pokojíčků a chat. Jsou 
žádaným sběratelským artiklem. A jak už bylo řečeno, sběratelé mají do vzniku nových Turistických 
známek co mluvit. Kolik jich je doopravdy, to je nespočítatelné. „V pravidelném kontaktu je s námi asi 
15 tisíc sběratelů, tolik si každé jaro nechává zasílat pravidelný Atlas turistických známkových míst,“ 
vypočítává Holub. Během dvaceti let zaslali některou z Prémiových turistických známek asi 25 tisícům 
lidí. Základní prémii získá člověk, který nasbírá deset po sobě jdoucích známek. Když těchto 
prémiových máte 50, stanete se Bronzovým sběratelem, po stovce Stříbrným a po 150 Zlatým. No a 
když jich máte dvě stovky, jste korunováni titulem Znalec České republiky. Jednotlivé pozice lze 
sledovat v žebříčku sběratelů. „Dnes už v podstatě známky shromažďuje druhá generace sběratelů,“ 
poznamenal Holub. 
Pěkně od začátku 
 
A na závěr se vraťme na úplný začátek a k tomu, jak to že jsou Turistické známky vůbec na světě. 
David Holub je původně vymyslel jako motivaci k návštěvě nejkrásnějších míst Jeseníků. O jejich 
rozšíření se zasloužil Ladislav Šín, který přišel i s „desítkovou“ sběratelskou hrou. Před více než deseti 
letyy se Turistické známky začaly kutálet po Evropě, nejprve na Slovensko, pak do Polska, Maďarska, 
Rakouska… Kde se zastaví? Těžko odhadnout. Jak říkají jejich tvůrci – dnes už si žijí svým vlastním 
životem. Momentálně lákají turisty k návštěvě zajímavých míst v dalších 14 zemí… Až už je vezmete 
do ruky kdekoliv, budete držet kousek české lípy, vyrobené s láskou v Jeseníkách! 
 

 

Klapíkova inspirace 
Tvoření pro děti  
Sněhové vločky s flitry 

Potřebujeme: 8 ks modrý papír 5x6 cm, 8 ks bílý papír 3x4 

cm, kartonový bílý papírový kruh Ø5cm, papírový bílý kruh 

Ø2 cm, lepidlo, flitry 

Obdélníky si nalepíme do kornoutku, modré připevníme na 

karton, pak přilepíme bílé. Na malý kruh si nalepíme flitry, 

ten pak přilepíme do středu vločky. Další flitry nám 

poslouží jako ozdoba na modré kraje. 

Zdroj: http://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/ostatni-
276/snehove-vlocky-s-flitry-3673#prettyPhoto 

https://www.turisticke-znamky.cz/zebricek.html
http://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/ostatni-276/snehove-vlocky-s-flitry-3673#prettyPhoto
http://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/ostatni-276/snehove-vlocky-s-flitry-3673#prettyPhoto
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Sněhulák z vajíček  

Potřebujeme: vejce 2 ks, mrkev, párátko, hřebíček 6 ks, zelená rostlinka, nůž 

Návodem je obrázek, vajíčka seřízneme, spojíme párátkem, přiděláme oči z hřebíčku, nos z kousku 

mrkve, čepici zase z mrkve, nakonec dodáme kousek zeleného jako metlu.  

Zdroj:https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/figurky-a-zviratka-339/snehulak-z-vajicek-
263#prettyPhoto 

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/figurky-a-zviratka-339/snehulak-z-vajicek-263#prettyPhoto
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/figurky-a-zviratka-339/snehulak-z-vajicek-263#prettyPhoto
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Inspirace hry 

Na hamounka 

Jedli jste někdy čokoládu? Příborem? V zimním oblečení? A měli jste na to jen pár sekund stresu? 

Pojďte to zkusit! 
Pravidla 

Cílem hry je sníst víc čokolády než všichni ostatní a získat čestný titul hamounka. Není to sice zrovna 

morální, ale je to hra pro zasmání :-)  

Hráči si sednou do kruhu, doprostřed se položí rozbalená tabulka čokolády. Začínající hráč hodí 

kostkou, pokračuje hráč po jeho pravici, dokud někdo nehodí šestku. Když se tak stane, onen 

šťastlivec se co nejrychleji musí obléknout do rukavic, kulichu a šály, chopit se příboru a pustit se do 

čokolády - samozřejmě ji krájí po jednou dílku. Ostatní hráči mezitím dál hází kostkou. Padne-li 

někomu šestka, hráč, který právě jí (nebo se teprve obléká) musí okamžitě přestat a odevzdat 

nástroje a oblečení tomu, co hodil šestku. A takhle to trvá až do vyčerpání čokolády.  
Zdroj: https://www.hranostaj.cz/hra3713 

 

Spacáky 

Dotkni se špičky nosu svého spoluhráče! 
Pravidla 

Každý se zabalí do spacáku tak, aby neměl venku ruce a nejlépe ani moc velkou část hlavy. Rozdělíme 

se do dvojic.  

Každý z dvojice bude na jiné straně místnosti. Takže nám vzniknou dvě řady, na každé straně 

místnosti jedna. Dvojice by neměly být naproti sobě, ale nějak přeházené.  

Až se hra odstartuje, každý se bude muset dokutálet ke svému spoluhráči a dotknout se špičkou 

nosu.  

Ještě upozorňuji na pravidlo, že můžete pouze ležet a kutálet se. Žádné stoupání, klekání atd. 

Potřeby: spacáky 

Zdroj: https://www.hranostaj.cz/hra3998 

 
 

 

 

 

https://www.hranostaj.cz/hra3713
https://www.hranostaj.cz/hra3998
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Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


