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Květen 2019 

Milí přátelé,  
právě se k Vám dostalo 5. vydání letošního 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. 6. 2019.  

Informace z RADAMBUKu, z kroniky akcí 
Aktualizovaná Brožura členských spolků RADAMBUK 
Brožura je ke stažení na webu radambuk nebo si jí zájemci mohou vyzvednout v naší kanceláři 

https://www.radambuk.cz/brozura-clenskych-spolku-4-2019/ 
 

Výroční zpráva RADAMBUK za rok 2018 
Výroční zpráva RADAMBUKu za rok 2018 je ke stažení na webu 
https://www.radambuk.cz/vyrocni-zprava-radambuku-za-rok-2018/ 
 

RADAMBUK zasadil v Českých Budějovicích dne 
23.10.2018 Strom svobody 
Strom svobody - lípa, kterou vysadil RADAMBUK v říjnu 2018 u příležitosti 
oslav 100. výroční vzniku Československa se zazelenala. Pracovníci 
RADAMBUKu o ní pečovali celou zimu a poctivě zalévali. K lípě také 

připevnili pamětní desku. https://www.radambuk.cz/spolecne-zasadime-stromy-svobody/ 
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7.5.2019 - jednání předsednictva RADAMBUKu 
Rádi bychom Vás pozvali členy předsednictva RADAMBUK na jednání, které se uskuteční v úterý 7. 5. 
2019 v kanceláři RADAMBUK, Husova tř. 622/45, České Budějovice od 9 hodin.  

 
 
  
 

Pozvánka BAMBIFEST 2019 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=kccudzEbQn0 

BAMBIFEST České Budějovice 24.-25.5.2019 Výstaviště České Budějovice 

 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. zve děti, rodiče, prarodiče,  oddíly, spolky 

dětí a mládeže, školy, školní družiny a další organizace pracující s dětmi a mládeží  
 na BAMBIFEST 2019 v Českých Budějovicích, přehlídku činností dětských spolků a organizací 

pracujícími s dětmi a mládeží. 
  

BAMBIFEST se bude konat 24. - 25.5. 2019 na Výstavišti  v Českých Budějovicích,  

 v pátek od 8:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 17:00 hodin. 

Vstup na akci je zdarma!!! 
Motto letošního ročníku: 80. výročí Rychlých šípů 
Na téma Rychlých šípů mohou organizátoři připravit 
soutěžní disciplíny ve svých stáncích. 

BAMBIFEST v Českých Budějovicích má tyto části: 
 aktivní prezentace organizací  pracujících s dětmi a mládeží ve stáncích 
 ukázky činnosti divadelních, tanečních a pěvěckých, sportovních vystoupení dětí a mládeže na 

pódiu 
 koncerty, divadlo pro veřejnost  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=kccudzEbQn0
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Program pro děti, rodiny, spolky, školy a školní družiny. Na co se můžete těšit? 

Přehlídka možností pro volný čas, nabídky letních táborů, pódiová taneční, divadelní a pěvecká 
vystoupení, koncerty, divadlo, losování o ceny na pódiu, soutěže,tajenka Rychlé šípy, výtvarná 
dílna,indiánské teepee, střelba z luku, výroba buttonů, maskot RADAMBUKu čáp Klapík, kurzy 
angličtiny pro děti, ukázky zážitkové akce s pejsky, chemické a fyzikální pokusy, elektrokoloběžky, e- 
boardy, hasičská technika, ukázka požárního útoku, workshop na téma „ Neplýtváme“, výuka 
bojových umění, venkovní hra Lasergame, střelba na cíl, soutěže na preventivní témata- šikana, 
kyberšikana, dračí loď, montessori aktivity pro děti, balanční plošiny, poznávací hry s koňskou, 
jezdeckou tématikou, prezentace Městské policie, Československé obce legionářské, Oblastního 
spolku Českého červeného kříže České Budějovice, skákací hrad, šifry, hod na koš, míčové hry, hod 
podkovou, lanové překážky, sběr elektroodpadu, nafukovací překážková dráha „Přelez, přeskoč, 
recykluj“, vysoká lezecká stěna, boulderingová stěna, zorbingové koule a spousta dalších her a 
soutěží……  

 Pódiová vystoupení 

Na pódiu shlédnete vystoupení dětských a mládežnických 
tanečních, hudebních, divadelních a pěveckých 
souborů.V pátek od 15 hodin zveme širokou veřejnost na 
koncert zpěvačky Elišky Kotlínové s kapelou Votvíráci a 
od 17 hodin na koncert zpěváka Vojty Drahokoupila. Pro 
děti na sobotu od 13,00 hodin připravilo Divadélko Kos  
Černobílou pohádku. Srdce potěší a diváky roztančí 
v sobotním odpoledni od 14 hodin kapela KONÍČEK a 

od 15,55 hodin písničkář Martin Kajaba. 
http://budejovice.bambifest.cz/program-podiovych-vystoupeni  
 
Program ve stáncích pro děti na BAMBIFEST připravují: 

1. Informační centrum pro mládež České Budějovice -
 www.icmcb.cz - soutěž tajenka Rychlé šípy, výtvarná dílna, 
plackování, teepee, střelba z luku 
2. M- centrum pro mladou rodinu z.s.- www.mcmaj.com 
3. Fight Club z.s. - www.fightclub.cz - Stezka malého 
bojovníka (výuka bojových umění - sebeobrana) 
4. Turistický oddíl Ježci, z.s. - www.to-jezci.cz 
5. Lasergame club Písek - FUN SPACE ARENA- www.lasergameclub.cz - venkovní hra Lasergame a 
střelba na cíl 
6. ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.s. - www.eccb.cz - prezentace čisté mobility - jízdy na 
elektrokoloběžkách, E- boardech 
7. Sbor Dobrovolných Hasičů České BUdějovice - https://hasici-ceske-
budejovice.webnode.cz/clenove-sdh-cb/ - hasičská technika, požární útok ukázka 
8. Potravinová banka Jihočeského kraje z.s. - www.pbjk.cz - workshop na téma „Neplýtváme“ 
9. Jazykové centrum Let´s flow, z.s. - www.letsflow.cz - jazyková hra 

http://budejovice.bambifest.cz/program-podiovych-vystoupeni
http://www.icmcb.cz/?fbclid=IwAR1tQqeFYmEv4li1Ffb-N2z4K5XzFhD5FKdHM205eOArl9P5JDlRR1oosdc
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mcmaj.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3qqQO273pt4PXEUy7Dpyt_G_fYDRECeYBMLPMyos0hviM1shdIScdI9UQ&h=AT3A6jVDjZPHNVZBYI0nBWq9vhQMCVl28Mgzyy8j334lEXjCcyhUw1A4kiD33gmsEGBnS0U3kTxau5a_Cf8l7GoLzRBVLYpWIj5nY1X1JjzW_Dhpok-Go5iRfcEK7n8UBx0B4mDbgN21PSwn8yeauSPZhTM1KN-qoDrAug4lwvrkh4bDyZOt0wAeycOxHONiroTc-LjDBDKhpiaa7faWJ0cOI4r1KAkHSF_6R1Mgjbgl2wjxQrnc9wuQvBtSYsmTXyYFJD5rgtB_7zW5r5k7X9gTB4dIOF8pxl0To7tb6xobmtYmtJxfy03NOgV60h7tK7xMYGB773oLeEXfsh7OkHgJqXdBV13P2eNyrDjLIG3QxFCfr0ca6eH7uIdmNMEt7-XOxJ1D_Irp_tl3C11KIqjsi_n1HB-w8FI6qsnNVbOKZHKq7r1OamSDhv2Qv4F-aAepWEg1gioh4OfDqi2zPCPoYYcVBFj7UrW5nwsXWLzBmK9Y8o_ajrSb6E0sVw3tvLAEI6Tc073y6s34ZD5spNlWc_ukPcVEUVEGJk_MAjBstcJ2_Ah3jKW4I7ok10DAhWhpTtfDqSdLygX0cwH1pPNnplnPYHDERlgQjNLyzqlw5ttjCw7tkvcIETrv89i9jCzW2zPqt_JRYQ1ASz5sH7-RddIul9juyYuj_bA8pgbuGNtLtY5UV2K6gKu57tgv4YwLYu79gPj7tDOOgko5f8XQKbqcJJQctb24DV-gaY2KzT7DuM8CM2b_n2S5r8XVSRVIaZe0mMJFAS1Sry4p0seC7jS-0AfuP2YTMoh3IeCsVpCeMlPXtBMOLqnC2Q
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fightclub.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR0H7fX28wQjt5A5XEYBV6ZpM4l3BD_ETScITK404wSaHJUy5blGXiDI2no&h=AT3vd3LhQQgOkkLZaER01RrEcTrOLV88zE46VUHrxgQhKUxS9k__bKNeSbfJHkQ5QLk8E033jjjbR4958j_oLXx55qbcjIW1h88B8gWXJuqucM5iXo0KZu6Zn13wVNpdKY_Qqi7NAxw_Sj5xfokOVizmzRBJapV1yrYSz70k7enQdt4qA8VY0mKnYViiLgVA4x-p8zbv4eXuZxghzdTRLiwwcgb5cTZkT3OCPjt8cljSsoSdrxltexrdgvZpaPKjf-h2Iu42kNA9_25DTj-OA8eofcfZuNfCBvcdj46T6InumBI7Veo5_woj6YO5HUmTPW57jEEUuBGYBYlOpr3ToBTB9TJkBSH5wvJUOBGBEQPEpRUCxRM_f7jjYP6gnN3y37KvfqngVJTJ8JMoVMqmSkfFq7F_OfGqk5ffLUqFSKr6zWw2UYVzLt_8n5MZSAsuYtx-tcrGO0W7twKXIaYGnai7-sgv3TDBhlAuIMae3tG2mDVHgeQIwAYgpq8G0lrkSAn2svQjQD-JnxeadqixYZfvsGUoS0LxCLr5H3VEjgNC_DxF-giEKmyABnbtfM3oD20DGEfOLcYFKhX5EvL_LGek6KbROI0-uw8Z3ZQ7RP5a_qbnpUvfWSDT36-5Tp9AiRG8VvsTwaYRdXqNFENyB4_ovBzcy3RaLs_Rpubb0H43AOtvJJDy7ohMZwJDcbyzlJS_4RSGZ5WO4kQ5LBNNZCd5O5ccoX1RIkQfz60I2-7Qleokv7T5nP0CWwrStC3kSWOk8TtCRSdR3sf3lh2vtzBd0j-SkGzsJWRERuzQdAQd6-PAX1uMWrDk8kGQHw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.to-jezci.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR3RPKkGkBLayptYbW8LhPH_UpK-bNjURbZe3WGuynasINSHITRzxiSC_t8&h=AT3FMYKbOW0quwt143zsjk0LO3U7tAJDA_wsuAMj5_mlNd29r5j5vFjRuxTrTm9EIIikOEt2pT1VSEcqsWNNKEK72BXd_q3NxQeuPCX6FCR34XFhPtyeZ_X3UBUNYDYt4W556y3KK6l3RclX4ylHQw5lAgRYLsN_rD8Gqjj7A_bI-ca1tqnLn2ai0ZOgeRmKTbyXvcKOC3vpbwhuB6tdrOKfzzmf_Mu5cNzKFG8WB7tM--jLxfB-UcWmvFi4rOIv-iXr3PEFFw5JvdprVa0cJ_AHAVombvsYheur7b3ObfuzhPNVK7v_30HUonUECYdk8ItcyxC5L_5HnuKjmUNn31lGJlcDuNi1B1VQC0J_zKK9-fgHdwMVaBWEnBlxAEqc9gbCrMvusubw8l5kheHVU9iAzG9EplFJty_nsfezWMZ0IGU4z3op1Rn16yW9UuxWCdS8f2y7pWs8rBCtWl-FDQG7jtM1zYEvnZd6kVK0bRXPW_EiPLfh1etAjbXdUZJ7hsVpL-tGP04kMSr3n5nE6jqVaI73eJzk3jBY4vq6B-5nxcJms2huBdeGvtiSU71ftldIe85HDuQabjPR_JaL5akHBlpQqz1DMmMNUFPzHlpA_ggKSFRpyrOGfPWiMX0BCr_GSyFZsN4RjR2CqWl-tFN8c0Nd-XJYlv0PZt2KIlf9-ZMekijeuywTQb6aq-bub5rFH5t7ZqnqUDey7Ww4_sDbF_6BxNl7x7oN5J6avzULq23eRvCNd5S_yNjlNZ4iP9Auc9jbiPyggOtSn3KVHSGViFDOvSqkuy2GXJF3hEKhrez8BBuVZpnfRGVTTPFmW_d_
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lasergameclub.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR1hxBUl2N0wITXEvH0IaN7rCZYyQGO_jggySqBc4mmTeXuvHC3TUiJP-IM&h=AT1cNYGFAdOXtluQpOuir4kDiduqWweJbyNGM9RvWTMHk2CVHjaEozJwE5-ilYBluKFwjwgy5NgNfDbZyZ9CYoTDH6zTi7oq1mGupQ6fjOlPMXEhCmYt3inEx6wZf4orYt91d6R_yh12sOjuo6bDSH95CPnAwMvghX-F9aTt02jPMAdS-Nx37QSIYaj5Ns_bYh5dij5ESMUIflxZhl7GpHyewWJ91kT_nV6hFbbmNo9ZcICKxkNdsL2nlTKVkC5PCsxt16G92xFSyRZDsOw79dVMA2wWhu3VbzXx24tla6UVSiT4SbPGOYG6MSpS4BS0fqIELmO-OClba1mBBzshunT85s4TcAd8ePMbMCd7wLnDVVvMVG1imRi-U_IfkrhfcvK5lVotKwW96BdITKNbDVYccdRNxc_QsFl-bvcnhfzLSbvWtUH5X0WJ04VGQy1rTWpjD0TL97fmKr9UETsTbzvXeXO8ZgTY6FY7dE4OC8_SrsQlXTgBX0by8jCrUvM9mXy_VX9mG3JX4s-CJ6LLWfVtWe7dxeyYUTOwMIJmN0arZ30zjXL1KztZJKTisLUJnmWjDHspUY8m7km297oJ0O-UqUglUHzznx2bkgmfo0mCspb8dJkO-dxmyANufkG7tA5FhTtWUXUPqpAvzpUtRhQGXAtvFy38ijt4TgnEVOylV8DssTw64IK18kh9oZ808lOOQU4wQPcP091O_9_U83Rlx69KJ7MCvXp6HrijTjFO1uMp7UHX-0NBC7N70nu7qLfmkHCltHqfYwHADyDX2-F5erKBT9Vhm8KEzlAaolnpDCi1fiUHlIoutQXPWA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.eccb.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR3jUeKr_yUVRdjEKCmJDqaG0ZokyaKhhzfEp8Ciwc177gGtUJWYT7YsqSY&h=AT1n3645O1D2sUMFKq_9SRg79knLvgWu365Z7jzzDIDRHBN5uX1jKcjXkwx4gR8pFNbGMxZOmoOPDOPsyCsxTl3v3A0kqucCyDUzszfhjNVhPLaTzZ1URIWxJRT6Ughyl4Xb5xIxBr4nLDre9Gx5FVc7JRbTvYvcdlVZK7dJwrnAHk1HUXySg1Ew6R-s8zfbrJRaZYL4_m3qQ_8bBZrthuTnV06SXcjHUda5Vzf1-r0M2nEhQ0kqEqn-b0njwKdhfEPH-fQ8Qwj9i5bceMFOtD2gPs_Ia-BK7A4RxJocQerETAvl3Qk3-Hh1z8XMe9h6QZGORvDl2sPArHtmgpmcsmTBlg68t5dJbEYBrXsbKRmiQU-8kTYzFmmYbDzm5GnM0WUuwasI92uI1yBCTumhHNEknB9uvHRqKCvtjiJgMoG5_1_-5L9TjPKlPkA933r3URtetGlRM6sPQUeqPNoJQJt2PEJn-GWIvFrsUZ-eLrtYqBMPlHhfXKvMSF8VlmsM-i7SW93rz02iuB0C12dU4EpK-hkIE4RYwn9jNInYgojdHz5u5t7kFnyExbKiM1dPpQREgXStbjYgc0wr4gSBL1hDo0UvIMJqdgq88EdrGxdNBBQFjGF0_H3RYmIt1zuJ8YplS7kNFQOLMaU9z1zJJXstA1z2LFn1vGR-oQGJTJBj98qFz_sE2KJnVyg0yJDC0t7b2n053gheAB_ptGWW3qXmziilEl4MoP2yrhhi8beEmbZGc9rseddjCPOA0ia9iakrczuY0V4h4W8lp16htqGPd8_qKSV6tatAmOZhufRAGaKSO-SET4MZk8h7JA
https://hasici-ceske-budejovice.webnode.cz/clenove-sdh-cb/?fbclid=IwAR02doPj7kcLEPLu9tN8UFI4hDwi4zt87AJgD9a6R3JqGCd048xhnOj2FX8
https://hasici-ceske-budejovice.webnode.cz/clenove-sdh-cb/?fbclid=IwAR02doPj7kcLEPLu9tN8UFI4hDwi4zt87AJgD9a6R3JqGCd048xhnOj2FX8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pbjk.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR0p6fKuRMr4bncfYzvZXcgDLFYYBmtLUJ6gAE9FhK5GauZiGpxiQlpY0vc&h=AT2fqn0mhtuF4l88WsY7PwRZfc6iqdi-t_EdMf6acKEy-ZaSFwr-c6z-l646i1K52sYgmvmGZkPoZLdIa3U9A8hINYKJSxLyPhyC6KYyG9fEKx_mGfvsJAWwc3xdfJctkw5eAPLMQ19vXPaTbt21APgoNLFpnpNN3PhUsopL1AYiJk33RDjaWXxOlpKw4CT77fiiyuwYWhVntwd9Jah_SLP8-Zo3wiJnCObRO_u7a5t5cf4UWosVslz6_m21XIcastnriKOn_WikTVQ-hvFlLViOTOgzFLYZ7SiNFaoR03rMu984ufMAGsi2TBj7EUGssmCY17nnGcpPfQatTQL5boNSmj0vAh3HHKKJbWGtCQZb28qrFCxJ-UnZwgDPd3HviL7GNpQiC9TTvgo_TmZ6u4FLed-AR9tRaAsq8_T0aOzwfSjrLmjnOlG5thSK-m5vfYtAvhiPAnuwz7DM5hxj5wr8ir5sK9Xw83DqXOvo49G-lK-WSLnHdDaIeFp4zufnGFOz-hVIbrqFJTermVB4kxRtALbhFdCVzJuBIhQ4yuxh9hEJvvqB8E4fnZKq_gA8qFFXh-4j7TuHoQ1xHcHWLbJF0AlrpwgqtTtKkbKjZdLPa4WFmZ56fYy4xZukyGJd27p2Juv0KFDVPe6TCMGI4QDycNvWGm8GA0MBNcqrFBYIMBcdh_qSEIYno24SCP5x3BjRgRshaQnsAGMBUTyGTe7VY8DGAPittf86UY8Uu8d98HlVShYXA1-cr9cujf-a9e6pyJSWZTIGYbVQwz5ryWqr3e4QYXvN5u9Pqy7TfhId4AmeuANJwD6SDJbD9ky22SU3
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.letsflow.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR0wQRwy_oUYwlVM4OKcnU6Pk2q072tQd_SCy8JHF4tVbSX641uVSSOew7U&h=AT3T5_yPLDtKgbkyvb_tP4IQH4iyO8hLDIzBciNJawJtA5Rm06rMzwIgOON4YrWmpYWlJaBtKCgR0vMcJSMkv2VK9xqJzl0acFWUxo2-xczdUIblFZLe8gm3FB_Pzi7SFqhoeKFnmqgJ8mW6mK2OLlkxLW7LzxnSQcbnHrn_VXYABZi-zB5-3asgwH-ddCvK2T8piLBQ86x4_VAOJ65jofPhaL2z5MWWVXD-zsej3uDWU1p-LvO1PhSh9fgVsKhLUhYsM3ctJw3dpSukJhs_vs91ZpRV8na72OoYr2YL3dddVLOYXVuTz9e8TXh6n2GkEp9OMPPLqQDlk1KEKhRkjxddOMkZm_NBBwi8QpdsEjWygm4tMtKlRG3XLxZZxbD0VWN-tKLUA4Nm8iJo-8tjVJ9nVrZON1lq5UmXNEmFY4A4s_nqiDgt95bgR79DQXKzDxmnPiedCET1DLGkjBuQTfR0if5D-yJAhP-qA4R-0onK8psuxKpgmHBw-zsmTTZbrP1Bo-gzFnwB6J0ugRFR1TWyfHlfpDeEsSHmg8rS0amaSmfp2tPgQEswywK1CKnbfJafZs272ZtcIEPWuHZR-qCO3zZXlTq3CjPDVs0kG4Lx-8Tx6_yltAMQSTJb9hCcauAo9DreAQdGdnYz9EtgE6Q3tQwbkTksnwDysEp-zAWEfHti_4R3Mzf4aWRysBRtw21DYlHji8TlhipbbBM9SMmKosS05fH1BcNoLikxThh6DAHwJdxoN9yDvVgaMg9hMZGcin7NaBeXWcPeOAhYdJ4SzRSYsoG1WyUuwjX9lUJ8hVtEF-0er_aus4Cl2A
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10. Věda nás baví o.p.s. - www.vedanasbavi.cz - Interaktivní zábavné vědecké pokusy - fyzika, 
chemie, přírodopis, astronomie.... 
11. THEIA – krizové centrum o.p.s. - www.theia.cz - soutěže na preventivní témata- šikana, 
kyberšikana 
12. CB Dragons, z.s. - dračí loď 
13. Louskáček z.s. - www.louskackovyjeslicky.cz - montessori aktivity pro děti 
14. Europe Direct České Budějovice - www.europedirect.cz - kolo štěstí, XXL puzle - pátek 
15. Pracovní skupina pro podporu pěstounství v Jihočeském kraji - Cesta do domečku pěstounství s 
dopravními značkami na téma „rodina, pěstounství“, malování tašek na střechu a cihel na domeček 
pěstounství, balanční plošiny na trénování rovnováhy „rovnováhu najdeš v rodině“ - sobota 
16. Koníček, o.p.s. - https://konicekcb.webnode.cz/ - poznávací hry s koňskou, jezdeckou tématikou 
17. Městská policie České Budějovice - www.mpolicie.c-budejovice.cz - tehnika - služební automobil, 
skútr, opilecké brýle - píátek 
18. Salesiánské středisko mládeže - DDM Č.B. - www.sasmcb.cz - bludiště z modelíny, šifry... 
19. A - Gastro Bohemia s.r.o. - www.bosonoha.cz - chodníček bosou nohou, výtvarná dílna 
20. Basketbal České Budějovice s.r.o. - www.tigerscb.cz - hod na koš, driblování, míčové hry 
21. Československá obec legionářská, jednota České Budějovice - www.csol.cz - omalovánky s 
vojenskou tématikou - sobota 
22. Rozcestí o.p.s, Lesní klub Úl - https://www.klubul.cz - pátek 
23. Jihočeské zemědělské muzeum, o.p.s. - www.zemedelske-muzeum.cz - dojení umělého vemene, 
hod podkovou do dálky, zvířátkové dostihy 
24. M- tes z.s. - www.m-tes.cz 
25. Cedem z.s. - 
26. Žabičky Horní Planá z.s. - lanové překážky - sobota 
27. Elektrowin - www.elektrowin.cz - " Přelez, přeskoč, recykluj" - nafukovací dráha, sběr 
elektroodpadu.... 
28. Doprovodný program - zorbingové koule, rodeo býk, vysoká lezecká stěna, boulderingová stěna 
29. BESIP MD - Jihočeský kraj 
30. Oblastní spolek Českého červeného kříže Č.B. - www.cckcb.cz - ukázky 1. pomoci 
31. Dětská organizace Fénix Slovensko 
32. Hugo divadelní klub z.s. - skákací hrad - pátek 
33. Baby club Šikulka - www.sikulka.com - soutěže, foukání balónků 
34. Decathlon - sportovní soutěže 
35. Pionýr z.s. - Jihočeská krajská organizace Pionýra - soutěže 
36. TVOR z.s. - sobota 
37. Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s.- www.canisterapie.org - ukázky zážitkové akce s 
pejsky, pátek 15-16,30 hodin a sobota 10-11,30 hodin. 
http://budejovice.bambifest.cz/prezentujici-organizace-ve-stancich  
Dětský den s Armádou ČR 

 

Na Výstavišti spolu s BAMBIFESTem bude pro 
děti připraven Dětský den s Armádou ČR - den se 
zástupci pozemních a vzdušných sil AČR, na 
kterém armáda prezentuje svoji techniku. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vedanasbavi.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR13BD7UeggzFD9LhSOJaU00XroAXAVa4BLwzjugoC6lwf7DVZ3I5LrFbAI&h=AT1JwXf3sVNcCoBU-BCer_exeyXyQ8rK1-AJSFVmyQa4RO8-z3RnNPMbZAQB8YapFVV_D02GIpcItYYbJUjqt9H1ytUlhR1JnikJq5isgNsgt5CBuDRPPF9lvbvBEpK6CbQN1Xkun1szxClWwo5apoBxmtAsE1Ph2AWGYZVxeVQr2Wc2tE9dNW7d4ysil8uZYcIzqu5vmr1cPXMu3K6pOzBJ51G22pWNZ3xFRxvqRVFkVzj0d8O2JYSDz6wlfD9LCpdWfY10MYbYtj5az8LQ1ssbTddGqmY5JquC4Vu-V9i7YfD_eu-A-lukL2ARPkMAxvKRrxmfkI9m0e-WakT9cLzvSguZBTiwE5fLrQEmhN8lFupi8Ku8wVPLedFdVhySBgh-tnhXKyQiG_5yD5reWMNOfKq3q9vkItkxzaETPxTYwlTaw3wPZ5B5q-tS5Ysuw7tSptu2Q23JPZA3kkFGH2uydsBM4Zi4h6uzxqXOHCXGQEOB7eFZXfJI4UaFy8_XMNnwxv3Y3UKiD3NyXYMOgk8FEjoMwxyQRro76Tfb279o1wjoiu6yN0jKwy7HcivuX4YJ9rP9iT6vW_1fZrdggoMXUvplGYOzUdxl6WsPzoagmdksq62VCZtKfEzxADHyi5MwAiol-whj09wsqNlzBVNaBlmCB35zKUea8WK1htZlxf_XtPcneONLgvuvI1TvYpXk9OPO-zWq9MpEKB34L3MbDXIK2XVcOOQLpppGjzpn3MdyXh_zLv2yKxN3YpOFGgU5f_pPJUeNecS4C1Y5SKoupjLt4pRJI6p47ay5CL1txf3NoAyQm-BwwI8MlA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.theia.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR0RMfYlV2uw-ol5k6m9tnDPDIwrh_5aFGq7CtrCvAyle89A5pwcn7IL84E&h=AT201OJU0qA55xD9H8evws-jQFGysmZEwE1bxCHzfFPVtSkAHJPInCHq1TvMTCS7AfTkM5jOREKvifQn5cuy218y2L1ZAb24ZwEPJET5XbHTSCxhpFZfxlwhL2CdTYpQk4uECBAXAr2fdvqohUaE5vh08tkkh4QiRhMD8x0yCWkQHUgjWq_Fl8AgGBv7-Uw1zHe4w113eC72jmmIgIT97KPQcOAc-Uvcom6FV-lN19PCGXPLm2kucNELH4BgxnZGqMP6vqK8JoUj55_tpLvaFwEJ6DO6YhCwf5cv3pt0hIW65-nvYHUD5YzOSjD7QX6D6qIQjPyoZxsF56w3ktDUEiayd9EAXcaYVgHLFI6X5smmPnSsZ3wTSFpV0tipoy6a04OG-2af0N9Dx2QXQDN5FI4LOWELqUkItOf7RqRsnr8zeLEQRIs6YYtNIz9ZEGvdcwjb7rCI-45wtiakb5nAt10-YCY0_3WfhEp78OxGfn9S0Bff0bIwjehHVd2n1A9_Uf5por-p9mdlWJPFijj7zm6HXQCR-lcxM0Wd8YH_bh2EYtbRsDUgMLsflgVoGX2aGesPEYlpw2MuJyEnHCOKllK1fbVKc9XW0uMQEApdgb-7mHDfcfVtyzkjR0Y85i9hKbB5V1TvKXQJ6TLWfk9dHV3sbyTWVXxcD4FyG6d5NPy_aw1Hjkz17KIaPhuEbYak36NnIVFuMGPyIGtoburW2RUAEnlvqIgyQFeJoelGT_ghfxxJ1OrriPpPBpeTHndBB43OFLySmJQLMfmIW3SDZ8LUru91Q7u0RfFnnrTA3Fws08Jif0D8m_i03xB0_Q
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.louskackovyjeslicky.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR2rFdON6HCa7tHG3PYIbqYudh1lVlFu3a0cXYyWeKrkpIFDOpSxsQEQTuM&h=AT0GVf6J4ku3N1C3Jo8m5QviT-e8Rqid2Krkur2p380epWFAYKfV7mGBV_LC4likHRtDlYZh2N8ZyiGeBBHbBSQsElS087wxbOwWbQsiQOfs3d_gUkrtg28wQ40qqTSgQHGMuahrEN4ZyMX7J53z997ILiKcxOMLkCGf_W6-lpkRLYCRJ8Gx7j8GwuQzuKAfcGBJ9pQ8YXoj3qGGAYtBXt5Yq2dlYpMYunTST7qtA1OoATIRGaFCKJFTSMlbZTI2zZIFdpDFwVxlimygEcjQTUFwJ5Nur7Vjk9yG-qlNAmqY-kCpNnyFQD2Y1rDMIFP1iMsFLXMkwFJBNy0hRdq9frGPIfWrXKZv3ya-3T4RU1a2ZsFGGQ0w2nx5gF57JQoHSL4VmuzghePQ3jBb3o2WUL67f80SxEqgx5IPsmZgFy619Kz1F5HIzGNI2DVR2SUe40y_UIzatTFbb9zpFebXzG9mC-t3ctwvgP1VJ8a55FnT0TDGrtogFg0WwkPbWMQ4odGM5aEGyAeuWpjMqeP0CcRWYRYpG8SGcAfLETHrOoC1x0cJEOhSLySntVpBSbt7xVPyyGgElZFk9rHXgUVFhkxWVSqALP1mTm2Axw8D5NjypmZgZIOMx47bornsQzKMzwc1iJymUpTfJHSRYTYE_yh31E0iTgbf0_-jkaME2Oe4bLAUC7V9gwa33hAZ4DgmARXqEYIZA8sfW4zy9LnYNgjPBTNt_nvp18kBQIY8OXdlLDNORxDDO7yz46YYo5nZsaDoRK-6YTHGWqVLKzZ2RqLFj_FAi4Y7mpZtQAqSQiUiWeFb3HZvbJ3-wVH0qQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.europedirect.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR0e1HNODs_TYtLU64egF_7iX3rS_3j9SHxdMM3YsM8gXWfT_iTsTcyIi4A&h=AT2mNNTaCJyyXlr0BvDSHysQc1WRu0znxiJJq4kYXGpjxfna4LFKDtfnI8IemBxWHMDSNv1gx-Q5JIl7kNQ3FVKQXH6F3PKM1uEG6ZTPfIOk3YMhuxFnHIqq8rm2ze-LBTNjiScc9qi4SAxmVJZtnfDXbsay91Pld7RRe7kZfxHfyzsq2wt5Z0RkqgIQF12DkWa2kfbJOyDn2v2T9ANsC61zExO1WFHZ1lGmI7j4JX0h1FtIabm-OAlzDQuRhuwhNeGRWrSEmMgOIgJ-SUYrVXEn5viU0oL0d0LVcqgwh5g8sdbpAzsdSsuHkhZTO8foR7PUjBKUk16oG23bXcmrSs_DunzAn9Vk4HqgSpor9ipEIxJo8LIDdndkv52FxSCEEVByQ31QaijdfVD_6jOQ1Y4Amc1L0VQchXoaJW_v7syKb7LBe3hZs7d_lZaJ5kLzxghU-eWK3aBzOGFKB4Hf0rcLydgYPeg2wnUqMrZkXBpyyZZPZS8TE9rHNsJsgaY0qZkf-tIZSTyzCJ5MxJ9tuCaxKQ8u-gFCB04RgoBX8ELlD2xbxCRPlPYElHV1yNyu6YLx2UzdFk5ArarTwZyHRzlqLp7HTO813VX6nxpgprGDCaEyGNv5Pmax5wP97yor8hFeWTT-558mJklmPjSjW08Ly4H68qagJSO8mgJ6puHRuUkwfXjaVbcuxx9POartILu_ohsVfuSgOeSk-7ld-4GECuAtONOZE4wisPFo7mK7ISnOy8Bgjc7kEW2or6JDEmX53bBB8ju6BEIAiettSYXOQDdxuLZeQexbHNa4dRgkA2jl_AlanL7USL9ZdA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkonicekcb.webnode.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR2gXCyQ94jxhZn7qJYuvqlRkyB0r9r9suUMBV2KxRRLrXIwp_WtjUZENLg&h=AT1GU3POzR1-d012P4UTo8BmkSXolJCUGcG3I8kkrQq5cew5mTnwYuEk2O0mhCIpruGU6S8vewDViIW96YgfaIZhLJjoSAurSnIS3XsmhqfVbUQ7z4ab9XCfhacg0Jw-PPCvuI3MMX-c2e0bkU4z921xo56rALgh0Wz31XGmzieWJk7HplPE9prYvpf_mUnV3fAs1TEQt9I94a82SRnNXBdFHgQQFg7RJGlnNh317JOjLiLTcADWDBgg5d_rRB65zAGqG8h_Liy7B0qhvb9xQu1lnYnunylrPSZSWtsaIm_UF0dsnhVPydfXqfbRiiPdWX7NduBPlhzZtgdYZ8TN6HnP_YgYzEKiyQd0Ut6s4ZGyhwENQtlyP8_Fe9QtZpHsbi0CTZuwhbzsBT7E9O8cZtTMYVSoWDeW_vQW7rt4N6R0eRau6mEvocohJh9SJLP81LsxQpv79DTGavFvQC8Y4-BoDXoxAPCJi1cnbubIknO22PxxXOGJnlntLkyG8KoRxYkiXll-RSpJPUMpAnzCCwoWLDni88rsjqRyGHyYwsY39URR_4aO-EGox_dt0LBbY27zIJVuxErL2Z4wvfqQOYVFDCRrJmho4tK6aYIkccD1jaq_XPa2sOAWc7Nk4WJHs11oYdY9DJoEToWeElSLsRawUHHiqG_05Ks1OjX5TsAlV4VQltc1YuwofJbAX7Set53c2qSCz9DsXMmAG9eWLsSZVEMHvrIUsOrWSUVEhJWYBvPKfhyBQdV5P6nDHHcjNT53rhk0gzCH9257Pz5dbQitvU4eiceSdL9WK63VquopUsXRZxHZY-7Tt-DaKQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mpolicie.c-budejovice.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR2ew0TkFXeBcYhrEUOKMfcljayd9iRY6Yxx6doseSiiz0o77vDDO6as3tU&h=AT3ED-fRj-O79lu0zh2N-cJvaU-GtmyuiPRJ_AqCc0_b7HryCrcFHTwj-hm7J6C341ODSGQgUEaST-70AFxCWlPCc2xbz7L47To89ARWH1udoOiBjkMuDoJDzsQIsQt8dTm6HVubHqR9n2AY5XNrAb8yrlfUMNZRaxW26mj7KpikyfUzkxpazqqUwrBlCDR-AqUFMHhMvuJZ74fKSbOK5Z7vux889WNt7g2vprvbLi2oSO1IfDHAORP8ZflCcdd2pfx4CJIVUtppUWbGZrQGyXjLeXUHGoEM9PzQZIuM5L9E65hPn136d3BEgbU0v8utKYKz0MIYMz0UVPmNMx0GmVVthEiQNzgPJZBvFED_I0sXQ_Vq4fkA4_BkH4V3O_OW9-vzXoTDTNRXAxiR1y7q6X0DaPAlPcGjwuHJkWUHCJfFGFrQuOK8flCZXt_uiLlCn-GOSzA7P67REg2bX-cMBYEwrj9UBnp8sDiiXqTWIEFYOnVGePF6ZG_P6rJDsIj-k6bnsUaON9-8fGfrfpUPHh3IRjPcTfMBoyIzd8lZmwUVBZOCeR6rtVBv0gvtCf1-wKYHQijRsM2Y_B7iOSzHAmZyjGhd-jKqtBetfl-mYKh1AXUMrqfHlvmbjQOl3pRyFVVgrNIfFnzml7xbRvHahhUL2YpkuSgjwYV9SIqt7kI1ijKUnaKr7akId-QqfkMniEk9-YVWylPQKKBXcheAcwWa48Y8EzJaytGQSMNn-Zmwww5YUrWKo8KhJOWBa7UjWPRyZgYA50-HLVbFgC9MPUpGOztUdi91gURPO1qwQE_0PBagCAKdhYZrvOrqkQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sasmcb.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR2dT5R8lZyAEKIFUGgUOHg9jOmQIauuquUhbYpkDR3OnVKXgJ2KPs1rsuc&h=AT2BBIxBPEk1KD7DVBqBv44SSl_-Q1tRal8sTXhG89LKdt3w-gQqhmWGiM9uH83xTQ1VS8avRl3JuGk9Zk71zLQsNyr5yQx7Db5zZU-MDYx_5BE3D8SHz-KdPcW8jPnCblXBiarvE8LdFr5syrj-cjMCUGDRI1bp0TAWvPfZ6hkQLQgj0XTQBGqtDfdjiFxXWpMA2TOT6VDPe0atWg6WL8KyTSoAF4cUJ_buaPAFA8GhT2TqeX145BY1kXo3RRk_XyEgGuk08rA_IXaqIhUu-arCEWWuT6Felfj2vqXZefWux0jLKgrWSlWcW1tI3t0yU-AFgHN4ydeO2jP-sFnTtH_v3O8ySU_HSzo2giesr7A8yk8s3MsCW7L57RFJ77hsvrY0-8BcSC1R1sW-rK0__8050sFfjMvIa2qCQid0QyMuZcHb87XWk0KQAx9EiuNpLZiTrqVf2gyuEfuzjj83WUTzjdLM_hAtNq0ovLKSs9d0dWFz3PKvQ0B_UVGZY9uVwp4LC93ciIRtlHeyNoeQNQcU-pC23xH_DDVpMS9udSin9Dp7mWEjMXToVER8eXVbaFKDpCn1eOPuUonqBLihEB0DPL0uFAgV3Qgz9l7q_xSiAxQ8BrGKNr8v_CWV1wlEN0HlGOuOrUmlTnrs4jwfIBCyghngr9Lc1EIJUA0i9PqloxPqqxSHxqnm6pJFf7w7PdqFINa-Mp7B9jjoTw0H89D8Q-iUWyWruymVCVifST-kecH6NCdpRSc_fr8VBZZWa3XYlh_IpFiyu9O4nvww7tMqhN0lOuFJ1rbNtYIuc_T6EF5O2SN4xfExfcYGdw
http://www.bosonoha.cz/?fbclid=IwAR24HCsxh2LSVz6MPiOhndFi2z2noP1gVHvzKMMhz7OVxoBIP7qxlDKI7YY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tigerscb.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR3fGvHB1kH37UVLBfIV-GnFHCdnx-JPlWa40iz-Zw4IkIXfjGKll7CtYiQ&h=AT1Bh9_e8rNYmg9cAYuFh69gQasW9PwV1xL-ic3J64CxG3GIVA8tdovayHHKO5X3HetPy-_DEGGId3o4F1bVbPU0AJMbxVLHyIm4-ZMrTSP6Tp0bAxKipNXIN1oG3fuXREgjsVeDfKQIqm2Swm09WqMzxpOuRj-sUUQi3oCJhrv57YVipb18KYA5BqLFbQqpkgsdV9KGEHVbaCAUFyNHMcytLnqUWo6fO9mChjf7qbRyFTtH4uC9NJqgPZfV2UiZAZGgSR8tScYS7zY2NuuMhS-LFW2r2MPLb19WJwc8EiMaeLnB5D0XdMr1XLO4Jakd50ga-t5YvIMeWXN1rzsGj8jHdZbMgLVpWtP9qsgCX32gLYF2S0kFM-vTVZVKLhzntq6ukbZZWADsBhrynIUBYh6_PFwJiDU93ioBXHlf0usiiihluYlwxU_-nmyZkGOUekIm7STI00vT2zOingypFz0mbflPqvgljCEGOnyeB5kLSFoZRomLrNbKiPAaHTJPuxJQUEoJXQoXfNA0jNuA1mNdbgC-F5tW4JTOVK4V_Y-L2vClDbqgssX-sCRctI3YZZ5W43ihDrSozKLsbKqnGCZ_pCnEAr_tNFsfVfZY6qr9oA2znkXtN-igqk-ODOhv7IUG8qLS-mweRZywh-ZGl1LXbzmslXF8StoUoF76vjwkPXXFhJ2YUsYnNQpGFLAISBeSYLCpIBmqX7PxwUiaS0i1VGhylUi4HMmKlC-_KqmkAMbrwl5P6gmLGSzP_MvAWvkmtCLaHnXI2Q8g2iN8LFu8raTMcxVS4JB985UStU6GmJ-e2shqVeufBjGfqA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.csol.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR0TH6bxTwQ0WvesXR0nNdgmwmQLTH_iOeh9jm5KI_JqLSkKrv0_u0ubatM&h=AT0niW2wutsOucAL-MKd1PDk7bkuD9xIRXaCzvHOBFc20HObncDoOI1LZkcUZNn3H9hwKMMjYwVyALIdPIM96JfZTjPCCO6Z_S1G-eqTaNfHrKNENBJMLrLjt2u8vI5R58c47lJmUm9EqBJwPllCmXOVePV8MvwVS8e4mOrD615ZfnxHjdqYr7oFaftqFRCOFSeNgeC1fA35X0KZjVh1ZpTmvwuJ6zL2x47_ed9Iuxzryqya5BH9IyLcV0D_1JsI-ddtiX5fZye4KdwyvjU3srFWz3dO-53pCE-4oL8rrxGvGHHPVCVtM-pmxDV6JxdNNwEj6o52h7ehzqdHtpsiHrIUc02aujWLRR-hbIBd3_OPiiQfgDJ3IN3_u1r_Kt6deXVfnHbNKbfJ-Oa9ckzD_PxixStEP3u4CMJezz7E3b8xdJLn0cmZK4R3ZMND9M9f5BBhjs1pHapV7LIKGKvo34jkb2QhYEHKpxZ08NbsImvKAudIDaH7Uf5iyFY3RhCU9ZfQtlvG1B_WwHS1U2JGm8sts0zUya1Iqk3IGKwKEZLAdtH86Htypp0v2e6QKNSJ-GAqLHE-dUHNWloSo5kKsT_6PEXyeim0ScuMXeWyOg99vuyOkBaa-cNPIzzZ7ZUlu2TIjLT-31xWTS-Jku980YWw_sOOhCVrAw5F2DSn6cxeMPAByApAHEg-iJPyZvy8mcH_Swt_TPCXajGJn2jKRd6mUVrPB-NkSmdrw77civPmVBpHODINqtpj8zllLOUmwjwlBZgPPuv4OWfzSrxaxm2t3pB8bw9qxmhjcp5Fx481tvk7aJEQCdXTRhhEzg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.klubul.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Dmk7d5sK2RlUQ9mPc7lRsgMXtm4_PWym2z0Ib9Jl3he-N8MlDai__uh0&h=AT1YBM4RE4Po1wAylOtRb_x2Ps6XYpYxU4Rtdp6bAYCGxjs2A-2IsyeXOkbR4G_mhOS-Fhn67zhBFOwnAz0eD8t0ZPfdl7Ro-3FC5QOKdiiZ8In8jwBv7bzrq0IpWYUsewa5XaGy68vkhe1qfqD_DWfcz-oe9f1Vxr0EiLtCyNr0tOxmTw6_X9m7xzs9n7zi9hB9vsn8gI4iCeCoGd0tfP0ykNo7t8F_93N5XLZm3EKBfSGTa8PTFHvnPqyGmv04tmGYoPhovjqN9WAv-vkz9ycInWJIhGxUC72LlO3q27ju3GUNWqsx-GkZF1OH3az4xVMGm3HJPedmPTpNaAaSAFeBCbuer1ymBg0alh0h0edzUi-hIOZhZzCh9QAq6qmSzSyILWI4WdnIWwo2j6zmh_qWxN2Ndia1r304CDx-YjS_9K17gKpoLZe9yNYkU6GCyNpA6W1D44rRJ3LCi4-4kw9wtwqKBDOUWgq9oS1WWacSCeHhwEhqa4G6NQsrUkFzluAoy9ossu7nINrhV78eZ71Flom-ZAX-V6Jz-zUoMuHwS9qL6doe2GzUOlRzKY3nsvFxICbEhOYb3fOOrp8dAjVLZpL0SJkX66XHGCO_3pGoeJOlDztGFGGh6nzC_b_-TM-Zdh9esgnSYDz_w_LZbJU1YWeVvnj1RItSEx55ZzqyqvvOyKS2sHcFMnPtWD63_SKuAkfOcH16oLoO6e0tZ-Dz1LVfCPus_RBJAUemFNNNoJYAuAlW6RZ3JKOgd-_GSlbBPGRxMCjVM_IT4Y5j48e9cMl2sSvFgDaq482ASfmg8h9TTll7H-Pk0fJbXA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zemedelske-muzeum.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR19P28L_oYXkZcrhZU0kc2xiRasD1aB0evY8fVcZcyuvBBMjqWdQbYDFQM&h=AT1WJPQ5vqz5tcFp34-m1emImzRlOo6LevEjDTZKrE40BZJW1C_cknEb5cFqddyKeKR_Nbc1O8l1LqMted1oIcCRAJROHandSPp-xFBQI2SnkrQenM-oKplglF5bPeH27DiZE8WItakM8nv9Pw3ZRHDM89m686xdLun4ajTnDIC217rXof8V7s5D4H970RS-Gm7bFgjQ2x8MYX7lz6lj41vvXqfBHSj6XnGmle4EScB4eN46ETpi51Jtq90DKOKKl7m6I-ir8ovEeW7TFH1y-nKfV6wMtqz8_ui9Vmg5Bpg_wUNqzP5NAHSL9mEDgKb4J3SoS3QkVCfQYLQm5X-F9-5_JerGTPDJUa3EN_yVZet1WGmqFJsy4ED3mUG5I3eKrfC3Vk5eHbfuam3pNqGIPDxkAtEawhK_HMkWh_XDSBuDIPUwc3JrVJHaHoFxkpy7lhfiTa4vcT72kmu-X3uContDpVIibE50e7DVPZCL4pchIHrld7x0J3XeLHnMfMz8bTy644OMX62yCRLMGMAw7XxyFwYjoM0M9NWZMaObkG3OCLWMpOLY4Qk89nlBvQqcthh7U2bAdBSobnClbcF8OlcE6jneoyLyWKblfJSshn_ynHPmU63Zjy15AA1ggkSRiaS4-dvYEmybOQMPfIeHObf7obDEiQCoixR8xey3g598DqtK6WHOCuZ0WJpMGfZY8zrmWsorOkK7Ia8UaabQWkNJkYPyGQqkedeq6wpUm7MXOP2cavQTghw-i3k79wd8MT5p497O_GWaEmJpcLM9ROe3mFvwlHWdpyy-bbhhyBgRr0TWQihO_UoL9KUxMg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.m-tes.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR3mV63fNd4c2caPCuPxicpOw-5zsIcQ6q8h1RHO54gp5mSuqQ3GF-lx8oI&h=AT310gOu0nbYPdqpHMWan-39mSSMT3FUcoCNF7bcBqiAiWDPV-uHBeMC2oZHCJOGhHzy3AvyznHgmzyqvISImnEof0uIiqUXnns9nbZelzs2rxu9xh7FywTQAfuOxNXw42vnCBZbJ7prtpJUlWlm2OUfiHit7ufScUBWK8sy-5K47mxFC6jVgqHVcYK_Bl5MApNYVDABFmlNykWifHr9oz6rqGzATc-e4aumz30EAsb1zRqm9cbHhgADCSCpFK-GRTP5fowyb8jGRJvkRcvq3XF7nmDbER0RrnKriVKejSbudjS-3PvMYYa41OZ5r-lzUtPiG2A0CDZE5U5t5G62jo94wGiWauW-TAT-kPSnrGe3QD_hpy7yCGOfBnfYNVN3Sw_NDIh-h6Neboanlm2koHLjINcKauSRyblVyJW4SIo4Ngw7cN__ygh_ABuRXiwHmBrt_gT9KIYO_sBOl6NCJZuutw3wTsH_pTeQQK2MAz7Qn4aUsQpM3ZrnxmwgMA2IawJQRp2G8b8-g-Y7zRQTw5dSHnkx_Q8N1EKkd-x1m7DJ3-xyBfvAQb0VHlDFGIk-IgRJhrEIGf5Z7yK0yvOiDXGjCC-usUrmU7ymobrx-q95jumQgXCC8S0vCvw57q5alFbZHFLZV12kOdN8jb3Faf8qObFMuNupSmSC9aJEDnqmCFzvH9NXzp01yD4U6RgkTCl8HEHDQf2MKLvDx2IA3CrPbi2iYyRcZQU3uEAG62sPRbSK8hQzQlji6bX6JiK5erf_Csu0Urw_4X-0gIT0O1VAWFjpysMjE5FVMg-BvbLKfSbiJaS2qEKet8n5vQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elektrowin.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR1pSyvH5-YayRjfUBVB_h4uhkDHqzJEugdc13DirY8My-a3Uhr4__ye2NA&h=AT2edDnPSV0hc__qA9cMa9GX0xqi5p4WVzdpuScVNG2HekmwYMwRn12hs6BBuioHFa3ckd_ZqPadEmlUxTQTYbSE9Sy218GldPNY4lc5X6BQFvUK_p_a9BHJarzMe3er1O4YUsLDAMiWrVtomFxFUnntoQzV-QSEXr30WVlHKe8PZ3ZMsYsEB2gwaZhnwSAcBb5yLAAq6UzI9EZ9IgOggY-uwzukQBY6aEScqK5XbNB9LGa5vscZkjMDEvCuE0rm-Hmc1jIIbXNgx8GmJaWMboCMNX8RN3HXPSPBQEg9HMz8qoY9masJdpw1crZUkvbL-88cUnPufD4BFdRq4tx6N7LSGGfPMRk-TPNzs5wTUrH1lvPG9vlS2QP1kyO3N2T-sKlXjRmXc1REyYu4rYois9sCCqDSV2RIvcBNs4fVgT755IKfSqMy6ioPA2TxNHUte56CDWWNlXxt067JWxCAITzxTvI62RsSdiTFPwUW8_VtP9DuxefYvoqSE__u-KMTlhuXY5IpxDpE0D-WEg9x4UXcQBqd9XwgDB9NNvJ2QOTipY17hPX8mERT3OLcbxgCJDJvimB-cFxzhFpN4VfNcI7cRs_NmQW3lDFLatbBupSqL1i_jqloY9uBnMHU-ufCMTDhyLJWcU7egsvA3hAGSTOPrdidiCPiSMsZrxg8e1_kPRgvoW-n1CZryYHvdaEzpbPC8zSg1R81Eb-n9Svu1N_c-srUQXkhTyz89t3ei5-S1OChMkVxBrfQZp4CkgWoQcFjunPvLZbgPQlt6LjGDZX8XMO-nG3bHiVYF9h33bwKs6DCSgm5fOyKPeJhbQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cckcb.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR24oOEGIKhFG0glY48V7EY7-oxX0X5J8DdYCsVkq0-ifqecw2L-zTYDlj0&h=AT0BDxnR1KFBhivE5OAGDYI4BABPewy4a2Rtzj0KU0gdSj2bd6dHR4dMIne5DU4oMKMp0pfIZS4CvOq_ChnckGMSrfj4U-5iiPCb9yslPdIEGTPh1WYDLJvPnyCjujw_UXci7-UD2s2RFAYA_FYzMDWUdvkCmJtFXUKfSnye25wzGoManO6dkU_esHBGoRbJXGufEwV_yEk6RHgQQ1Z661CAaNeSQkTjNC8oMWn5EN078A0YjK2CYVGhqv8dP7Erj_yVhNVB1SApkmVVqtckbrEIoOlVwIq_mbZW5ky85oMCqZ7LUsFtHm5ZDU4ZngKhwSXfcFLNMVDGcJU6v5ycKglKEoykA9LuJehq47_qqDuggQdSwLx5Bj4ELtWpr-rKEzWg6ByhR6pKNOeyyVHUHFf7DTvAeciAvljDrU-Ka9w1TfUbaCX5LdOZUaExJWcz5yAt57gFfXPceqBvBMA4-61CzZwcB3x8uYpDgbuRi3aKMSgaImEw048Ai3lgjyiPRZXEHA3QiLfmEb9jD8VT0mmZxbwgGqfPFtEM1YTsSWcGLV8k6NJo-vqjmRQhiJPtSz00Hg_aY7KBDspRwul03UhAsxegdiu-xXfHVZaoX-q0hscaCT-ioRIbh_GavRfneEQSHnzse9iN_drePW2Kp95jtu7U__ZpK1yMxKmp04_Feq7a0_NCS4MdWX-NEU05aGviYgccOPEoA5ejw8RfrQY9AeO7NJs_oJ_vxMdtXSyRr2E7PauY9jRtYoqNdZ3qGRwH_SRtqGlzxUR56f6xNbTbMoZpMA9G0iiws-SvRjpcrm6bWbvGNdOJsefVpg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sikulka.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2XdQ1Mq_WLpBYh0XowWgamrXstIkHaasvGLb5NKALDUir9jr9m1OdsFFE&h=AT0oK1t8tgmLDVxERZxGZs96XU95le56eFkJKVMcTKEhI5mRl96cNitG9iVu-wEKKV7ehjJ4BfmedqeZ8I-ZWhF4MI5whfO3lAW0rv3rq4qSqPAvxDzT7mdkwYKOarHx5MXDpIhtgYaTswF20GUQv8AymUOQo-5bj7WvbabIaBlgLxNnuAzX2OwtAnSEhdoYwJj0JUtDrj_p14o8h-a-omGND1uuqc3P4KG_SsETORqMLoH12ElAY8cCMSydczJgWU4Bfah9bsuM_Zu8uk5ABYtd6IukB_bxj2N8JEkzl9NpEqlVzJzrSMlmb4r5TimB1V3jX56D_VfKoMUZT1-5Kqs8SzuI0dx5XD-7_8sAxRL0IQ9AMDOWCd8Mmr8yqL0uPMYwGR2Az7PsBBzubcyMCbRwAjr9RghJsh4TIBUVZFxjetPib_xRFW9JsP-VGifs-lVYa0zyxQvVsVJaNE-g4jkdoK7uusnCR_Wo90qC7XidMFc7qBxAbn6WBs7xqC0KQhy14b8rPI7_zWl1WA5jHsF-PUy7JiX_Yf4Qt-et0z6k32CnVQe4FbhsBi4YfgwfefA1eCNBtPUvqfPJ9Ao089fWJ3aKZKCkiFHPrSXoxxhx5kw7821cS3pvUEuqAmOZ4rfYA0UTPpjJcbrx0btQRlpY5Ay70TTXY18xUWpzR7PdLnnIClwTBXRhteaBVDB6TKnw54bGok_4Z2HLz-IIbr6sSAijZKEepho6VJO205qF7JYziJdWy3OBITrecHfbIFnw8W1ur6B6iRWl41ryStWWZXcWxJu7ojGwq8mqD9yQxltP4UC3DW9Q03KAYw
http://www.canisterapie.org/?fbclid=IwAR3Pjo9Q-CO51TWihIUE0bpRFBK1Doft8gol_PzLJTTr4_xxwvRtr_-86GU
http://budejovice.bambifest.cz/prezentujici-organizace-ve-stancich
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Koncerty 

 

 

 

 

 

 

 
Pátek 15 hodin - Eliška Kotlínová a Votvíráci  - www.eliskakotlinova.cz -
 https://www.youtube.com/watch?v=0CJQ90zvUOs&t=147s  
Pátek 17- 18 hodin - Vojta Drahokoupil - https://www.youtube.com/watch?v=XBX1SasTHxw  
Sobota 14,00 hodin - Kapela Koníček České Budějovice 
Sobota 15,55 hodin - písničkář Martin Kajaba 
Divadlo 
Divadélko KOS - Černobílá pohádka - sobota 13,00 hodin 
Představte si království, kde je vše jen bílé nebo černé. Zlá královna noci všechny ostatní barvy 
zakázala. Chystá se však zakázat i barvu bílou. A potom vše upadne do černočerné tmy. Papageno 
musí zlé čáry překonat a projít těžkými zkouškami. Snad se mu to podaří a království opět zazáří v 
barvách a zavládne zde radost. A možná najde i svojí pravou vyvolenou. Uvidíte v naší zcela nové 
pohádce napsané na motivy Kouzelné flétny od W. A. Mozarta.  

 

Pozvánka na Štáb akce BAMBIFEST 
Milí organizátoři akce BAMBIFESTu,  
rádi bychom Vás pozvali na společné setkání účastníků a organizátorů 
v úterý 14.5.2019 v 16 hodin na Výstaviště v Českých Budějovicích. 
Na programu setkání budou podrobnosti o připravované akci a 

rozmístění jednotlivých stánků účastníků v prostoru akce. Sejdeme se u hlavní brány z Husovy tř. 
 

 

http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/fotogalerie/fotogalerie-2019/eliska.jpg
http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/fotogalerie/fotogalerie-2019/eliska.jpg
http://www.eliskakotlinova.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=0CJQ90zvUOs&t=147s
https://www.youtube.com/watch?v=XBX1SasTHxw
http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/fotogalerie/fotogalerie-2019/eliska.jpg
http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/fotogalerie/fotogalerie-2019/cb2.jpg
http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/fotogalerie/fotogalerie-2019/cb3.jpg
http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/fotogalerie/fotogalerie-2019/cb4.jpg
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Přelez, přeskoč, recykluj na BAMBIFESTu 

Máte doma vysloužilý malý elektrospotřebič?  Přineste ho s sebou na BAMBIFEST 24.-25. 5. 2019 na 

Výstaviště v Českých Budějovicích na stanoviště Přelez, přeskoč, recykluj a obdržíte drobný dárek.  
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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 %. 

 
Mládež kraji – Jihočeský kraj 2019 – 5. ročník 

Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé (15 – 26 let) 
aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a 
které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. 
Projekt iniciují, vytvoří a zrealizují sami mladí lidé. Projekty 
iniciativ mládeže pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí a 
přináší změnu a prospěch veřejnosti, zejména v okolí, kde 
mladí lidé žijí. Projekt je zaměřen na neformální skupiny 
mladých lidí. 
 
Dne 16. 4. 2019 rozhodla komise o podpoře projektů Mládež kraji - kraj Jihočeský 2019.  
 
Podpořeno bude 13 projektů celkovou částkou 200 000 Kč z dotace MŠMT. 
1. Charitativní den - Charitativní sportovní den, výtěžek bude věnován spolku HAIMA CB, který 
podporuje dětskou onkologii Nemocnice Č.B. 
2. Jak se stát rytířem - Prodloužený víkend pro děti a mládež, kteří seznámí se životem ve 
středověku, naučí se  rytířským dovednostem, vyrobí si zbroj a obleky, budou pasováni na rytíře.  
3. Kde se všude skrývá matematika? - Přiblížení přírodovědeckých disciplín (matematiky, statistiky, 
ekonometrie..) žákům základních škol hravou lehce pochopitelnou formou. 
4. Koncert Vojta Drahokoupil- Koncert zpěváka Vojty Drahokoupila s kapelou pro širokou veřejnost.  

https://dobromat.cz/podporim/radambuk
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat
http://dobromat.cz/
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5. Léto s koňmi - Uspořádání 2 akcí pro děti a mládež - Sportovně jezdecký 
den a Loučení s létem s tématikou sportovních a jezdeckých soutěží. 
6. Neboj a pojď! na Malé inventuře - Aktivní účast dětí z Dětských domovů na 
organizaci festivalu nového divadla Malá inventura. 
7. Podzim v přírodě - Víkend pro děti a mládež, kde se děti seznámí s podzimní přírodou a přípravou 
přírody na blížící se zimu.  
8. Pohádková cesta s lesními zvířátky - Lesní stezka s úkoly pro děti na téma "Zvířátka lesa". 
9. Poznáváme přírodu - Víkendový pobyt v přírodě pro děti a mládež s poznáváním přírody. 
10. Staň se informatikem - Den plný hravých worshopů pro studenty středních škol na témata z 
oblasti informatiky (např. virtuální realita, kryptografie, šifrování, steganografie, bezpečnost a 
ochrana dat….) 
11. Survival - Víkend, kde si účastníci vyzkouší přežít se základním vybavením do přírody, rozdělávat 
oheň, vařit na ohni, stavět přístřešky a další dovednosti.  
12. Tančíme 2019 - Uspořádání Tančírny - tanečního odpoledne pro veřejnost, příprava vlastní 
choregrafie na festivalu Tanec Praha v Českých Budějovicích.  
13. TTT - Koncert skupiny The TAP TAP z Jedličkova ústavu pro veřejnost.  
 

Projekt Mládež kraji - koncert The Tap Tap - Řepice u Strakonic 15.6.2019 
Koncert unikátní kapely umělců s hendikepem. Celý výtěžek z akce bude věnován hudebníkům z 
Jedličkova ústavu. 
 
Předprodej vstupenek:  
- mtiky@seznam.cz e-vstupenky 
- na OÚ Řepice, 724 181 029 
- Optika plus, Lidická 172, 
Strakonice, 734 267 600, 
 
Cena vstupného 100,- Kč + 
dobrovolné vstupné na místě 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 5 - 2019 
 
 

11 

Web www.jihocesketabory.cz  je připraven pro vkládání táborů na rok 2019. V nabídce se 

zobrazují pouze tábory, které se budou konat v roce 2019. 
Můžete vkládat své základny, tábory na rok 2019 nebo tábory 2018 
aktualizovat. 
Aktualizace starého tábora: 
Tábory 2018 jsou uložené v 
archivu. Celá správa tábora, 

jeho aktualizace a změny jsou prováděny z administrace webu. 
Musíte se nahlásit přiděleným heslem, které máte. Po 
rozkliknutí tábora se Vám v adminu zobrazí v pravé části 
kolonka Nový tábor s tlačítkem Nový tábor s těmito daty. 
Pokud chcete vytvořit nový tábor a použít tyto data, použijte 
toto tlačítko. Ke smazání starých dat NEDOCHÁZÍ. Zůstávají v 
archivu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jihocesketabory.cz/
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23. 3. 2019 - 5. ročník Medvědího turnaje ve vybíjené  
V sobotu 23. 3. 2019 se sjely do Tábora spolky dětí a mládeže, aby se utkaly v 5. 
ročníku Medvědího turnaje ve vybíjené o Putovní pohár RADAMBUKu. Turnaj pořádal 
spolek Medvědí šlápoty Tábor ve spolupráci s RADAMBUK. Turnaje se zúčastnilo 164 
hráčů ze 6 spolků dětí a mládeže a 28 organizátorů. Turnaj sehrálo celkem 23 družstev a poháry 
vítězů si odnesly spolky Pionýr z.s. - PS Čestice a 2x Spolek Děti Řepice, který mají zapůjčený také 
Putovní pohár RADAMBUKu. Zvláštní ocenění si odnesla od rozhodčích hráčka Magdalena Koflová za 
hru v duchu fair play. Děkujeme organizátorům za přípravu a realizaci akce.    
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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 
27. – 28. 4. 2019 - Kurz Instruktor, rádce oddílu č. 2-2019 
 

O víkendu 27. – 28. 4. 2019 pořádal 
RADAMBUK druhý letošní kurz pro 
instruktory a rádce oddílů. Kurz úspěšně 
absolvovalo 25 instruktorů, kteří složili 
úspěšně písemnou zkoušku. Lektoři vzdělávacího 
střediska MAJÁK připravili pro účastníky přednášky z 
pedagogiky a psychologie, 1. pomoci, hospodaření, 
základy práva, systém práce v oddíle, bezpečnost a 
požární ochrana, hygiena atd. Na vlastní kůži si mohli 
účastníci vyzkoušet metodiky zážitkové pedagogiky a 
načerpat inspiraci v hrách, které si zahráli.  

13. 4. 2019 - Opakovací kurz zdravotník zotavovacích akcí 2019 
V sobotu 13. 4. 2019 úspěšně absolvovali 4 účastníci 
Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí, který pro 
RADAMBUK lektoroval Mgr. Jan Sattran ze vzdělávací 
instituce PRESA s.r.o. Účastníci zakončili kurz písemným 
testem a obdrželi osvědčení.  

 
 
 
 
 
 

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. 
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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/ 

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.  
 

Instruktor vodní turistiky kurz – vodácký instruktor 
Místo konání: Vltava 
Termíny: 23. – 26.5.2019 a 13. – 16.6.2019  (tyto termíny jsou na výběr) 

Cena kurzu:  členské spolky RADAMBUK  2 550 Kč  
ostatní účastníci   3 000 Kč 

(cena zahrnuje ubytování v kempu, účastnický poplatek 
a zapůjčení lodí, vest, pádel a sudů).   
V kurzu pro instruktory vodní turistiky poskytneme 
účastníkům mnoho možností k získání kvalitních znalostí 
a dovedností k vedení vodáckých kurzů. Kurzy 
instruktora vodní turistiky probíhají jako školení o 
prodlouženém víkendu a jsou pro ně vybírány různé 
terény od snadno sjízdných po náročné. 

Výstup z kurzu  
Po úspěšném absolvování účastníci obdrží licenci: Instruktor vodní turistiky (platnost licence je 
časově neomezená). Získané osvědčení lze využít pro komerční, školská a zájmová zařízení. 
Vzdělávací středisko Mgr. Lukáš Binter - BP SPORT je držitelem akreditace MŠMT.  
 

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/
https://www.kurz-instruktor.cz/kompletni-seznam-kurzu/
mailto:kancelar@radambuk.cz
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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 
 
Kurzu instruktor skalního lezení 
Základní vstupní dovednosti a znalosti je nutné získat na Kurzu pro instruktory lezení na umělých 
stěnách, který je podmínkou pro účast. 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-skalniho-lezeni/ 
Termín a místo konání: 11. – 12.5. a 25. – 26.5.2019 v Bechyni. 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny a školení je rozděleno do 2 víkendových učebních bloků. 
 

Kurz Instruktor stavby nízkých lanových, Instruktor stavby vysokých lanových 
překážek  

Na základě zájmu členských spolků zorganizujeme kurz 
Instruktor stavby nízkých lanových, Instruktor stavby vysokých 
lanových překážek nebo Obnovení licence - půldenní 
přezkoušení (stavba a reinstalace překážky) pro držitele licence s 
končící platností. 
Zájemci o kurz prosím pošlete na e-mail kancelar@radambuk.cz 
vyplněnou předběžnou přihlášku v příloze a napište o jaký kurz 

byste měli zájem. Budeme Vás kontaktovat s bližšími informacemi. Kurz bude otevřen podle počtu 
zájemců.  

 
Informace z členských spolků 

PIONÝR, Z. S. - JIHOČESKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE PIONÝRA 

Letní příměstský tábor 

od 15.7.2019 do 19.7.2019 
od 12.8.2019 do 16.8.2019 
pro děti od 6 let 
Cena:  1.200 Kč - zahrnuje pojištění, jídlo, program, vedoucí 
s akreditací MŠMT 

Místo:  Divadlo U Kapličky, Husova 622/45, České Budějovice 
Program: každý den od 8.00 do 16.00 hodin 
Stravování: zabezpečen teplý oběd, pití 
Zaměření: TULÁCI    -   soutěže, hry, návštěva keramické dílny, 

návštěva zvířátek, návštěva Hopsária, hra STOVKA I. a II. 
Informace: telefon: 777 793 668  

email: kancelar@jihocesky-pionyr.cz 

 

https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-instruktora-cykloturistiky-a-cyklistiky/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-lezeni-na-umele-stene/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-lezeni-na-umele-stene/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-skalniho-lezeni/
mailto:kancelar@radambuk.cz
mailto:kancelar@jihocesky-pionyr.cz
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Letní příměstský tábor - Týden v divadle.  

od 5.8.2019 do 9.8.2019 
pro děti od 8 let 
Cena:  1.200 Kč - zahrnuje pojištění, jídlo, program, 
vedoucí s akreditací MŠMT 
Místo:  Divadlo U Kapličky, Husova 622/45, České 
Budějovice 
Program: každý den od 8.00 do 16.00 hodin 
Stravování: zabezpečen teplý oběd, pití 

Zaměření: základy dramatické výchovy , hry ,  soutěže,  obeznámení  
 s divadlem, nácvik divadelní hry s vystoupením  

Informace: telefon: 777 793 668  
email: kancelar@jihocesky-pionyr.cz 

 

Baby centrum Šikulka, z.s. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kancelar@jihocesky-pionyr.cz
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 
 

 
 

Prodloužení soutěže do 15. května 2019 !!! 
 
Přijměte naše pozvání k účasti ve výtvarně – literární soutěži s názvem RYCHLÉ ŠÍPY SE VRACÍ, kterou 

vyhlašuje Informační centrum pro mládež České Budějovice v rámci dětského festivalu BAMBIFEST, 

na téma 80. výročí vydání Rychlých šípů. 

 
Kategorie tvorby: 

  obrázek vytvořený libovolnou výtvarnou technikou na  A3 

  povídka rozsahu 2 stran A4 

  komiks vytvořený libovolnou výtvarnou technikou, který bude obsahovat minimálně 6 dějových               

          obrázků formát A3  

 

Soutěž je určena všem bez rozdílu věku. Tvořit může jedinec, oddíl, třídní kolektiv či jiná skupiny 

tvůrců. 

 

Svá díla doručte osobně, emailem nebo poštou na adresu:          

ICM Č.B., Husova 622/45,370 05 České Budějovice, icmcb@radambuk.cz 

 

Nezapomeňte přiložit své údaje – jméno, věk, adresa, telefonní číslo, e-mail. 

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v pátek 24. 5. 2019 na BAMBIFEST 2019 

 

Doufáme, že Vás letošní téma bude inspirovat a těšíme se na Vaše práce.  

 

 

 

http://budejovice.bambifest.cz/
mailto:icmcb@radambuk.cz
http://budejovice.bambifest.cz/
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Oslava Mezinárodního dne Romů v Salesiánském středisku DDM Č.B. 
Informační centrum pro mládež České Budějovice 
se v sobotu 6. 4. 2019 účastnilo akce na oslavu 
Mezinárodního dne Romů, která se konala 
v Salesiánském středisku mládeže. Pro 
návštěvníky byl připraven kulturní program – 
vystoupení mladé romské hudební skupiny a 
několika tanečních kroužků, tvořivé a pohybové 
aktivity pro děti, slaňování z věže kostela a bohaté 
občerstvení z grilu. Ve stánku ICM jsem připravili 
výrobu placek s romskými symboly, dětskými 
obrázky k dotvoření a i s možností vytvořit si 
vlastní motiv. 
 

Velikonoční tvoření 
V pondělí 8. 4. naše ICM navštívily děti z 
Dětského diagnostického ústavu v Homolích, pro 
které jsme připravili naučně - výtvarný program 
o velikonočních svátcích. Děti se dozvěděly 
spoustu zajímavého a vytvořily si velikonoční 

dekorace. 

 

 

 

 

 

ICM na Travelfestu 
V rámci 3. ročníku veletrhu cestovního ruchu Travelfest, který proběhl ve dnech 26. – 28. dubna 
2019 na českobudějovickém Výstavišti, jsme strávili celou sobotu zábavou s dětmi. Stánek ICM České 
Budějovice byl součástí doprovodné akce Travelfestu – Dětského víkendu. Děti s námi vyráběly 
papírové čápy, lovily rybičky, skládaly puzzle, poznávaly stopy zvířat a při tom se dobře bavily. Během 
dne jsme stihli shlédnout i část vystoupení kouzelníka Radka Bakaláře či Pošťáckou pohádku.  
Větším návštěvníkům byly v rámci tématu veletrhu nabízeny informační materiály o možnostech 
cestování do zahraničí. Pracovníci ICM poskytovali informace o svých službách, ISM a Eurodesku. 
Nabízeli propagační materiály a brožury NICM věnující se studiu a práci v zahraničí. 

https://www.travelfest.cz/aktuality/68-detsky-vikend
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Jarní tvoření 
23. 4. jsme v našem informačním centru přivítali děti z nízkoprahového zařízení V.I.P. Charita a 
připravili pro ně naučný program s výtvarným tvořením o nadcházejícím ročním období, jaru. Děti se 
hrou dozvěděly, kdy jaro začíná, jaké květiny na jaře kvetou a co se v tomto období děje v přírodě. 
Pak si vytvořily jarní dekorace. 
 

 

 

 

 

 

 

 
V rámci Evropského týdne mládeže jsme se stali 
spolupořadatelem velmi zajímavého workshopu pro 
mladé lidi „Demokracie a já“, který se konal 25. 4. 
2019 v prostorách Divadla U Kapličky, který 
připravila organizace EUTIS ve spolupráci s 
EURODESKEM. Zúčastnilo se ho studenti z Českých 
Budějovic a Strakonic. 
V dopolední části programu měli účastníci možnost 
navzájem se poznat, a prakticky poznat význam 

občanské participace. Poté, co si vyslechli přednášku, která se tímto tématem zabývala, rozpoznávali 
během aktivity „Co se stane, když se to nestane?“ překážky občanské participace. Seznámili se s 
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historií, složením a funkcí Evropského parlamentu. Následně si mladí lidé mohli vyzkoušet, jak do něj 
ve volbách kandidovat. 
V odpolední části se setkali s osobami aktivně se zapojujícími do veřejného dění, seznámili se s jejich 
osobními příběhy a motivací ke vstupu do veřejného dění. Náš workshop navštívil Tomáš Bouzek, 
Šimon Heller a Vladimír Hanáček. Měli možnost klást libovolné dotazy a diskutovat témata, která jsou 
aktuální a relevantní pro Evropský sbor solidarity. 
Seminář nebyl jen o diskuzi. Během něj měli mladí lidé možnost identifikovat problémy, které je trápí 
v jejich okolí, a za pomoci hostů připravit koncept projektu, který má za cíl tyto nedostatky vyřešit. 
Účastníci si vybrali tato témata: nekvalitní odpadové hospodářství, elektromobilitu a zlepšení sdílení 
kol ve městě. 
Své vypracované projekty budou moci obhajovat 20. května na konferenci v Praze před odbornou 
porotou. Autoři těch nejúspěšnějších získají zajímavé ceny a zároveň budou mít možnost konzultovat 
své projekty přímo s projektovými konzultanty programu Erasmus+ mládež a Evropského sboru 
solidarity. Tyto projekty pak budou moci předložit v podzimní uzávěrce obou programů a získat 
případnou finanční podporu! 
Budeme jim držet palce !!!! 
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Napiš správně svůj životopis, vyhraj 5000 Kč a užij si prázdniny s Profesia.cz 

 

Pravidla jsou jednoduchá – studenti napíšou životopis a pošlou nám ho k posouzení. Hlavní výhru 
vyhrát může jen jeden - vítěz vyhraje 5000 Kč. Nejlepší vybrané životopisy ale publikujeme jako vzory 
na webu Profesia.cz. 
Soutěž probíhá od 1. 4. 2019 do 20. 6. 2019. 26. 6. 2019 oznámíme autora nejlepšího životopisu, 
kterého vybere tým Profesia.cz a výherci vyplatíme 5000 Kč 
Po dobu tří měsíců, kdy budou mít studenti čas na sepsání jejich životopisu, budeme také soutěžit na 
facebookovém profilu Profesia.cz o ceny našich partnerů. Profil najdete na Facebooku Profesia.cz 
Infoto.cz – stylový digitální fotoaparát 
Affekt.cz – outdoor batoh 
Scutumwear – české funkční prádlo 
Invia.cz – voucher na zájezd 
Snowboardel.cz – voucher na paddleboarding 
Více informací na stránce soutěže: https://www.profesia.cz/kariera-v-kostce/zivotopis/soutez-
nejlepsi-zivotopis/ 
 

Tisíce dětí mají v Česku exekuce 
Exekuci má přibližně každý desátý Čech. Málokdo ale ví, že aktuálně 
hrozí také téměř 4 000 dětem. Další desetitisíce si pak dluh z dětství 
odnesly do dospělosti. Rodiče za ně nezaplatili poplatky či pokuty, a tak 
se bez vlastní viny propadly do dluhů.  
Skupina poslanců napříč politickými stranami (ANO, ČSSD, KDU-ČSL a 
Piráti) připravila novelu občanského zákoníku týkající se odpovědnosti za 
dluhy a rychlejšího oddlužení dětí, aby děti v Česku nezačínaly svůj život v 
dluzích, za které samy nemohou. 
Podívejte na reportáže pořadu 168 hodin : Dítě v exekuci a  Advokáti vs. 
děti  
Dále můžete sledovat www.zadluženedeti.cz. 
 
 

 

https://www.profesia.cz/
https://www.infoto.cz/fotoaparaty/fujifilm-instax-mini-70-bily/
https://www.affekt.cz/p/lowe-alpine-klettersack/#55464
http://scutumwear.cz/
https://www.invia.cz/
https://shop.snowboardel.cz/219-sup/
https://www.profesia.cz/kariera-v-kostce/zivotopis/soutez-nejlepsi-zivotopis/
https://www.profesia.cz/kariera-v-kostce/zivotopis/soutez-nejlepsi-zivotopis/
https://www.zadluzenedeti.cz/assets/pdf/t045600.pdf
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/219452801100407/video/686893?fbclid=IwAR3xM2QvJPzWUAlGpStmpLPsZyVUTwD6m3qYjUl11BLlTCMavvDjsHG_x-8
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/219452801100414/video/688370
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/219452801100414/video/688370
http://www.zadluzenedeti.cz/
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Pokud chcete podpořit volby do evropského parlamentu, máme pro Vás řešení. Spojte se s lidmi, 

kteří také chtějí v evropských volbách pomoci zvýšit volební účast a jsou ochotni pro to něco udělat. 

A kde najdete své místo. Je to jednoduché. Zapojte se do iniciativy tentokrazbuduvolit.eu, která se 

snaží propojovat, právě lidi jako jste vy. 

 

 

 

http://www.tentokratbuduvolit.cz/
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Informace z ČRDM 
 

50. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže odsouhlasilo doplnění 
jejích stanov 

Autor: Jiří Majer  
Jubilejní 50. Valné shromáždění České rady dětí 
a mládeže (ČRDM), konané 11. dubna 2019, schválilo 
změnu stanov ČRDM, spočívající v doplnění účelu 
a poslání Rady o vzdělávací, právní a informační 
servis.  
 
Stejně tak odsouhlasilo znění výroční i hospodářské 
zprávy za rok 2018. Delegáti a delegátky rovněž 

schválili upravený rozpočet na letošní rok a vzali na vědomí zprávu kontrolní komise, která 
v hospodaření České rady a související agendě neshledala žádné problémy. Jako obvykle též zazněla 
řada informací Představenstva ČRDM, včetně těch ekonomické povahy. 
Kromě úpravy stanov tedy prakticky nic nevybočovalo z tradičního rámce valných shromáždění 
ČRDM. Úprava spočívá v doplnění sousloví „zajišťuje vzdělávání, právní a informační servis“ 
do příslušné pasáže Stanov České rady dětí a mládeže, vymezující její účel. „ČRDM hodlá požádat 
o akreditaci vzdělávacích kurzů a definice vzdělávání ve stanovách je nutnou podmínkou,“ vysvětlil 
doplnění stanov ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka. 
Předseda ČRDM Aleš Sedláček se ve svém vystoupení zmínil i o tzv. Šablonách pro NNO, od nichž 
navíc odvodil úspěch několikaleté práce, jež vyústila výzvou na podporu neformálního vzdělávání, 
vyhlášené koncem února v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
Ondřej Šejtka přítomné seznámil mj. se záměrem České rady opět upořádat známý celorepublikový 
dobrovolnický projekt 72 hodin. „Letos plánujeme ještě rozšíření spolupráce s Národním 
památkovým ústavem – tak, aby se otevřelo ještě více památek a v rámci dobrovolnických projektů 
bylo možné na zříceninách hradů třeba přespat a zažít tam něco netradičního,“ rozvedl. ČRDM chce 
také opět podpořit v rámci zmíněného projektu výsadbu stromů. Ministerstvo životního prostředí 
spolu s Nadací Partnerství plánuje v r. 2019 vysadit za každého občana ČR strom. „Možná zde bude 
prostor některý z nic zasadit, máme to rozjednáno. Věřím, že se zapojí zase alespoň těch třicet tisíc 
dobrovolníků (jako loni),“ dodal šéf Kanceláře České rady. 
Rovněž projekt Sametky (SAMETové vzpomínKY), který ČRDM v minulosti již dvakrát zorganizovala, 
nabídne v r. 2019 svou třetí epizodu. „Letos si budeme připomínat třicáté výročí Sametové revoluce, 
přičemž v červenci by se opět měla rozeběhnout geocachingová hra, v podobném duchu jako 
před pěti lety, kdy zhruba na sto padesáti až dvou stech místech budou buď fyzicky ukryté schránky 
s příběhy, nebo budou v podobě virtuálních kešek,“ řekl Ondřej Šejtka. 
 
 Vysvětlil, že smyslem inovace je projekt jednak zlevnit, a jednak organizačně zjednodušit. Letošní 
epizoda Sametek si má podle něj všímat např. míst, kde byli za komunistického režimu vězněni 
disidenti. 

http://www.adam.cz/img/201904121341_50-VSCRDM-hlasovani-4.jpg
http://www.adam.cz/img/201904121422_50-VSCRDM-ucastnici-2.jpg
http://www.adam.cz/img/201904121422_50-VSCRDM-ucastnici-4.jpg
http://www.adam.cz/img/201904121422_50-VSCRDM-ucastnici-4.jpg
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Ředitel Kanceláře ČRDM informoval přítomné i o rozšíření pracovního týmu 
Evropských karet mládeže EYCA o obchodního zástupce.  
Počítá se tak s vyjednáním dalších slev, zvýšením prodeje karet i se zapojením 
v rámci evropské asociace EYCA do projektu na podporu květnových voleb 
do Evropského parlamentu. Postupně probral i některé další projekty (VZOR – 
Vzdělávání v organizacích, Analytické centrum ČRDM, pojištění), resp. 
rozpracované a chystané úkoly Kanceláře České rady. 

Předseda ČRDM se ve svém tradičním „legislativním okénku“ věnoval 
kupř. chystaným místním poplatkům, tedy poplatkům vybíraným obcí 
od lidí, kteří se na jejím území rekreují. Ve zdánlivě nekonfliktní 
záležitosti skauti vypátrali latentní riziko: za určitých okolností by totiž 
mohl nastat problém u vedoucích táborů. Pokud by za pobyt na táboře 
něco zaplatili (třeba za jídlo či ubytování), mohli by být při určitém 
výkladovém přístupu bráni jako ti, kteří se „rekreují za úplatu“ a musely by se za ně odvádět zmíněné 
poplatky. Aleš Sedláček poté předestřel přítomným kroky podnikané pro to, aby se do návrhu 
příslušné předlohy, který již doputoval do Poslanecké sněmovny, promítl pozměňovací návrh, který 
by táborové vedoucí od zmíněných poplatků oprostil. „Určitě se musíme bránit každému takovémuto 
krůčku, který vede k tomu, že se někdo bude snažit uplatnit podnikatelskou regulaci na činnost 
neziskových organizací…,“ zobecnil předseda ČRDM. 
Hospodářské problematice se věnovala ekonomka ČRDM Marie Konečná. Informovala o novinkách 
v projektu Skeleton ESO (na podzim t.r. se plánují tři semináře) a okomentovala nový návrh rozpočtu 
České rady na rok 2019 (upravený podle dotace přidělené MŠMT a plánovaný jako vyrovnaný). 
Zhruba hodinu a čtvrt trvající 50. Valné shromáždění ČRDM, konané v zasedací místnosti firmy Kočka 
s.r.o. na pražském Senovážném náměstí, mělo komorní, poklidný průběh. O největší „drama“ se tak 
postarala cateringová firma Bageterie Boulevard, jejíž pracovníci nechávali účastníky VS ČRDM 
prakticky do poslední chvíle v nejistotě, zda objednané občerstvení dorazí ještě před jejich 
odchodem… 
Zápis z 50. Valného shromáždění ČRDM si můžete přečíst zde 
 

Téma Archy č. 4/2019 zní: „Učíme se venku“. Přispět do ní můžete právě Vy… 
Člověk se stále učí. Což platí nejen o jeho věku, ale i prostředí, kde zrovna je – klidně třeba v přírodě. 
Co a jak se mohou „venku“ naučit děti a mladí lidé právě u Vás – ve Vašem spolku, oddíle, družině, 
skupině, kmeni…? Když se nad tím zamyslíte, určitě Vás napadne něco, čím byste mohli k obsahové 
skladbě chystané Archy přispět. Text přitom ani nemusí být kdovíjak dlouhý, i pouhé tři odstavce 
postačí, k tomu pár fotografií v tiskové kvalitě (neboli „co největších“)… Zašlete prosím svůj 
příspěvek na e-mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to do uzávěrky 3. května. 
 

Dvě třetiny rodičů už vědí, zda jejich dítě pojede na letní tábor 
S výběrem letního tábora pro své děti začíná polovina rodičů již od Nového roku, ukázal 
reprezentativní průzkum českých rodičů, který realizovala Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) s 
agenturou KANTAR. 
http://www.adam.cz/clanek-2019030062-dve-tretiny-rodicu-uz-vedi-zda-jejich-dite-pojede-na-letni-
tabor.html 
 

http://www.adam.cz/img/201904121422_50-VSCRDM-sal3.jpg
http://www.adam.cz/img/201904121422_50-VSCRDM-sal3.jpg
http://www.adam.cz/img/201904121409_50-VSCRDM-Ales-Sedlacek.jpg
http://crdm.cz/clanky/dokumenty/valne-shromazdeni/zapis-a-usneseni-z-50-valneho-shromazdeni-crdm/
mailto:archa@crdm.cz
http://www.adam.cz/clanek-2019030062-dve-tretiny-rodicu-uz-vedi-zda-jejich-dite-pojede-na-letni-tabor.html
http://www.adam.cz/clanek-2019030062-dve-tretiny-rodicu-uz-vedi-zda-jejich-dite-pojede-na-letni-tabor.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 5 - 2019 
 
 

26 

Přihlaste se na výměnu mládeže ČR–Izrael v roce 2019 
ČRDM společně s Radou hnutí mládeže v Izraeli v letošním roce opět připravuje společný bilaterální 
výměnný projekt mezi Českou republikou a Izraelem. Hledáme členy týmu, kteří se budou aktivně 
podílet na přípravě programu a organizaci v ČR. Zároveň se stanou účastníky této dvoustranné 
výměny, jejímž hlavním účelem je představení práce s dětmi a mládeží v organizacích v obou státech 
a dále poznávání lidí, kultury a historie zapojených zemí. 
Profil zájemců a další podrobnosti najdete na adrese: 
http://zahranici.crdm.cz/aktualni-nabidky/aktualni-nabidky-v-zahranici/prihlaste-se-na-vymenu-
mladeze-cr-izrael-v-roce-2019/ 
Přihlásit se můžete do 14. 5. 2019. 
 

Hledáme Mladé ambasadory Strukturovaného dialogu  
Hledáme mladé lidi ve věku 16–30 let, kteří jsou aktivní, zajímají se o své okolí a veřejné dění. Chtějí 
vést diskuse se svými vrstevníky, politiky, úředníky, odborníky, pracovníky s mládeží. 
V loňském roce vznikla nová Evropská strategie pro mládež 2019–2027. Její součástí je i jedenáct 
Youth Goals, které vzešly z názorů a potřeb mladých lidí, získaných i za pomoci mladých ambasadorů. 
Jak se budou cíle naplňovat, můžete ovlivnit i Vy. Co se bude řešit? Cíl #7 Kvalitní zaměstnání pro 
všechny: přístup mladých lidí na pracovní trh, pracovní příležitosti na venkově, získání 
odpovídajícího vzdělání, diskriminace v práci, skloubení rodiny a práce… 
Co můžete dělat a co nabízíme? 
Uzávěrka přihlášek je 10. května 2019.  
Kontakt: zuzana.wildova@crdm.cz, předmět zprávy: „Mladí ambasadoři SD“. Pokud máte dotazy, 
pište na e-mail nebo volejte na 607 248 082. 

Natažená ruka neziskových organizací 
Autor: Jakub Fraj |  
V našem okolí je mnoho organizací, které si žádají naši pozornost 
a mnohdy i různé formy podpory. 
Jak vlastně funguje financování takových neziskových organizací? 
A podle čeho si vybrat tu, které svěřit svojí důvěru? „Zvenku“ je 
do neziskových organizací vidět méně či více, dle toho, jak se dané 
organizaci líbí, a také dle toho, co dárci, kteří ji podporují, vyžadují. 
Obecně lze nalézt několik společných znaků, které je dobré znát 

dříve, než se člověk do této oblasti více ponoří. 
Neziskové organizace nemají mnoho pravidelných příjmů. Částečně ale můžou spoléhat na členské 
příspěvky (v případě organizací s větší členskou základnou) nebo na tržby (v případě organizací, které 
mají co prodávat – například sociální služby). Ostatní organizace mají situaci těžší, a proto je mnohdy 
třeba tvořit rezervu, která může pokrýt případný výpadek financí v dalších letech. 
Největším zdrojem příjmů neziskových organizací jsou dotace. Tedy pokud je organizace ve své 
oblasti již aktivní delší dobu, má „vyšlapané“ cestičky a ví, kde žádat. Dotace jsou ale ze své povahy 
nenárokové a mnohdy přicházejí na účty organizací až ve druhém čtvrtletí kalendářního roku. 
Organizace tedy musí až půl roku hospodařit s jinými penězi. 
Doplňkovým zdrojem příjmů neziskových organizací jsou granty či dary nadací, nadačních fondů, 
firem či soukromých dárců. V této oblasti již plně záleží na tom, jak se organizace umí prezentovat, 
zda je důvěryhodná a jak umí s potenciálními dárci komunikovat. 

http://zahranici.crdm.cz/aktualni-nabidky/aktualni-nabidky-v-zahranici/prihlaste-se-na-vymenu-mladeze-cr-izrael-v-roce-2019/
http://zahranici.crdm.cz/aktualni-nabidky/aktualni-nabidky-v-zahranici/prihlaste-se-na-vymenu-mladeze-cr-izrael-v-roce-2019/
https://www.strukturovanydialog.cz/clanky/stan-se-mladym-ambasadorem-408
mailto:zuzana.wildova@crdm.cz
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Mnoho neziskových organizací plní tzv. veřejný zájem. Dělají činnost, která je potřebná, která je 
důležitá, ale na kterou stát nestačí. Příkladem může být poskytování sociálních služeb nebo práce 
s dětmi a mládeží. Je to ve veřejném zájmu? Ano. Hradí stát všechny náklady? Ne. Nutno dodat, že 
Rada vlády pro NNO se snaží tuto problematiku řešit a hledá nástroje, jak pomáhat takto prospěšným 
organizacím ve snaze lépe financovat jejich činnosti. Stát přímo přispívá jen na malé procento 
z celkových nákladů. Pomoci ale může například i to, že dárci o jimi poskytnuté dary můžou snižovat 
svoje daně. 
Důležité pro představu, kolik toho organizace udělá pro svoje okolí, není jen její obrat. Například 
hodnota dobrovolnické práce je mnohdy podceňovaná. Podle nezávislého šetření České rady dětí 
a mládeže má průměrně hodina práce dobrovolníka hodnotu 150,- Kč. Pokud bychom si vzali za vzor 
Klub Pathfinder s obratem okolo šesti milionů a připočetli k němu hodnotu práce, kterou v rámci této 
organizace odvedou dobrovolníci (tj. hodnotu, kterou bychom museli někomu zaplatit, abychom se 
dobrali ke stejnému výsledku, pokud bychom neměli dobrovolníky), dostali bychom se na více než 
dvojnásobek, k 14 milionům korun ročně. Organizace, která by jen „točila“ peníze a nepracovala by 
s dětmi, by měla hodnotu mnohem nižší, i když účetně by mohly být srovnatelné. 
Důkazem, že pouze obrat či zisk nevypovídají o všem, je i Komunitní centrum Petrklíč, které poskytuje 
osobní asistenci a pečovatelskou službu v rozsahu přes 12.000 hodin péče či asistence ročně, 
a přitom od státu, jemuž svojí činností vypomáhá, má kryto „jen“ 60 % svých nákladů. Zbylých 10 % 
nákladů kryjí tržby klientů, jejichž výši stát omezuje vyhláškou, a zbývá tedy 30 % nákladů, které je 
třeba pokrýt z dalších zdrojů. Z obratu nikdo nemůže vyčíst, jací konkrétní lidé za organizací stojí 
a komu organizace pomáhá. I proto je dobré podívat se „pod pokličku“ a teprve pak se rozhodnout 
začít někoho dlouhodobě podporovat. 
A jak to funguje „uvnitř“? V čele takové organizace obvykle stojí předseda či ředitel, 
odborně statutární orgán. Tedy člověk, který řeší každodenní chod organizace, disponuje 
podpisovým právem a také ručí za všechna rozhodnutí. Strategická rozhodnutí mají na starosti 
obvykle kolektivní orgány typu správní či výkonná rada. Ty dávají spíše rámcové pokyny a řeší 
zásadnější rozhodnutí. Nejvyšším orgánem je buď takováto rada, nebo – v případě organizací se 
členskou základnou – členská schůze či sněm delegátů. Takové orgány pak můžou, není-li řečeno 
jinak, měnit zakládací listiny, volit představitele organizace a činit další zásadní rozhodnutí. Obvykle 
na činnost spolku, jeho orgánů a zejména hospodaření dohlíží nezávislý orgán známý jako kontrolní 
komise či dozorčí rada. Existovat musí jen nejvyšší orgán organizace a statutární orgán. Ostatní 
grémia jsou volitelná. 
Většina neziskových organizací je závislá na ochotných dárcích okolo sebe. Pokud je člověk osloven, je 
dobré svoje rozhodnutí dobře promyslet. Samozřejmě je možné rozhodnout se dle smysluplnosti 
konkrétního projektu či aktivity nebo vycházet z dobrého jména organizace. V případě dlouhodobější 
spolupráce je ale určitě dobré zjistit si i něco více. Většina informací bývá obsažena ve výroční zprávě. 
Organizační struktura, výsledky hospodaření, výčet aktivit, struktura podporovatelů i výrok 
kontrolního orgánu může pomoci udělat si obrázek o tom, koho podporuji, a hlavně zda má podpora 
smysl i do budoucna.Přeji Vám, abyste si našli i Vy „svoji“ organizaci, kterou budete podporovat. 
Autor je fundraiserem pracujícím v České radě dětí a mládeže, Klubu Pathfinder a Komunitním centru 
Petrklíč. 
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Úspěch má v organizacích dětí a mládeže spoustu podob, ukazuje Archa č. 
3/2019 
Autor: Jiří Majer  

Pomalu přebírají oddíl a jsme zase na začátku – 
takových deset, patnáct let, a budou sami oddíl 
předávat dalším… 
 
Je to vlastně dobrá zpráva pro všechny, kdo 
vedou oddíl dlouho a zvažují, jak jej posunout 
a předat. Dej svým mladým spolupracovníkům 
důvěru – nejen úkoly a povinnosti. Nezůstanou 
navždy dětmi, ale mohou se stát silou, která 
pohne skoro vším.“ Citace z úvodníku třetího 

letošního sešitu časopisu Archa myslím dobře ukazuje, jakou formu také může v náležitě vedeném 
dětském oddíle úspěch nabývat. Autorem textu je Marek Bužga, velitel 42. Přední hlídky Royal 
Rangers Ostrava, a rozhodně stojí za to si ho přečíst. 
Původně jsem tu chtěl stručně popsat ještě dva, tři ilustrativní příklady. Uvedu jich ale nakonec přece 
jen víc – zato jen titulky článků spolu s názvy příslušných spolků. Řekl bych, že i tak dávají tušit, kam 
jejich autoři mohli upírat svoji pozornost. Posuďte sami: 
České vítězství (Asociace debatních klubů) * Neobyčejná klubovna (Poutníci) * Letní dům 
pomáhá(Letní dům) * Co se daří tomíkům (Asociace 
turistických oddílů mládeže) * Mladí a motivovaní(Rada 
dětí a mládeže kraje Vysočina) * Obnovení 
tradice (Instruktoři Brno) * Reflexy (Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska) * Nejdelší období svobodného 
skautingu (Junák – český skaut) * Stovky „malých“ 
úspěchů (Pionýr) * Pražský studentský summit (Asociace 
pro mezinárodní otázky) * Čtvrt milionu zachráněných 
zvířat (Český svaz ochránců přírody)… 
V nové Arše si můžete přečíst také článek o rodičích 
a letních táborech (s trochou statistiky), o tom, které 
pojišťovny na dětské tábory přispívají, o průběhu 
a výsledcích 50. Valného shromáždění České rady dětí 
a mládeže, o medailích udělených u příležitosti Dne 
učitelů i třem pionýrským vedoucím a jednomu 
tomíckému, o Zlatém Ámosovi… Na anketní otázku Co 
myslíte, že se Vám fakt povedlo? tentokrát odpovídali 
zakladatelka a majitelka Mezinárodního centra 
pro telemedicínu Veronika Bulková a student DAMU 
Václav Zimmermann; v seriálu Březových lístků se 
představí Stáňa Kantorová z organizace Duha… 
http://www.adam.cz/clanek-2019040071-uspech-ma-v-organizacich-deti-a-mladeze-spoustu-podob-
ukazuje-archa-c-3-2019.html 
 

http://www.adam.cz/clanek-2019040071-uspech-ma-v-organizacich-deti-a-mladeze-spoustu-podob-ukazuje-archa-c-3-2019.html
http://www.adam.cz/clanek-2019040071-uspech-ma-v-organizacich-deti-a-mladeze-spoustu-podob-ukazuje-archa-c-3-2019.html
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Památky nejen pro zvídavé teenagery 
Autor: Národní památkový ústav – a redakce ČRDM 

Již řadu let se památkáři snaží zaměřit na mladou 
generaci a vhodnou formou našim dětem přibližují vývoj 
historie, architektury a umění. 
 
Jarní paprsky přímo vybízejí maminky, tatínky a ostatní 
členy rodiny, aby se svými ratolestmi na chvíli zapomněli 
na každodenní stres a shon v práci. Máte jedinečnou 
šanci načerpat nové informace, zažít dobrodružství 
a legraci. Již řadu let Národní památkový ústav 
připravuje speciální vzdělávací programy, které jsou 
vhodné zejména pro mládežnické oddíly a zájmové 
kroužky. 

Mystika prvomájové noci nás doprovází již od dětství, symbolicky pálíme 
čarodějnice a opékáme buřtíky. Na zámku, kde působil slavný svůdník 
Giacomo Casanova, se budete rozhodně bát. (Strašidelné pohádky 
pro všechny Nebojsy pod názvem 
Čarodějnice den poté – 1. května na zámku 
Duchcov.) * Říká vám něco název 

detektivního příběhu Partie červeného dragouna? Na takto tematicky 
pojatou kostýmovanou prohlídku se můžete těšit ve vile Stiassni v Brně. 

Příběh Viléma Tella, který kuší sestřelí jablko 
z hlavy svého syna, inspiroval hrad Hazmburk k ukázkám lukostřelby. * 
Od 3. do 5. května výstava bonsají potěší nejednoho budoucího malého 
přírodovědce na zámku Libochovice. * Závody na horských kolech 4.–5. 
května okolo vodního zámečku Švihov jsou příležitostí pro sportovně 
naladěné turisty. * Jste budoucími vášnivými talentovanými mladými 
filmaři? V Třeboni od 7. do 11. května se utkají producenti animovaných 

filmů o prestižní ceny a je připravena řada zajímavých doprovodných akcí. 
Svátek všech maminek (12. května) oslaví přítomní s knihou slavného 
spisovatele Antoine de Sant-Exupéryho Malý princ v utajené lesní 
Mariánské zahradě v Sázavském klášteře. * 
13.–17. května v Hradci nad Moravicí vás 
pozve čarodějnice Xsíxsara a drak do Bílého 
zámku. * Speciální škola na zámku 
Veltrusy vás určitě nebude nudit a ani pětka 

vám zde nehrozí. Schola naturalis otevírá brány pro zvídavé a chytré děti, 
které baví poznávat svět. * V Kuníně jsou každoročně připraveny 
programy pro základní a střední školy, čili od nejmenších předškoláčků až 
po teenagery. * Koně, zbrojnoši a rytířské turnaje jsou zase v rámci 
Mezinárodního dne dětí k vidění 1. června na hradě Landštejn. 

23. června na Tour de Veveří se stanete lovci pokladů. Akci pořádá 
Svazek obcí Panství hradu Veveří. * Máte samé jedničky na vysvědčení 

http://www.adam.cz/img/201904241611_NPU-Duchcov.jpg
http://www.adam.cz/img/201904241613_NPU-Hradec-nad-Moravicí.jpg
http://www.adam.cz/img/201904241613_NPU-Kostel-Nanebevzeti-Panny-Marie.jpg
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a chcete se s nimi někde trochu pochlubit? Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě má pro všechny 
pilné školáky vstup zdarma! * 29. června jsou připraveny interaktivní 
noční prohlídky na Grabštejně. 
Pohádkové prázdniny začínají, hrady a zámky oživují dávnou historii, aby 

návštěvníkům zpestřily prázdniny.Na malé 
předškoláky a školáky se od 2. 7. těší 
na Prázdninových pohádkových prohlídkách 
v Náchodě. * Lipnice nad Sázavou učarovala nejen spisovateli Jaroslavu 
Haškovi, který tam nalezl i místo svého posledního odpočinku, ale pyšní 
se také středověkým hradem. Noční prohlídky s katem (4. 7.) jsou nejspíš 
jako stvořené pro leckteré  skauty a další  děti na táborech, které se 

ničeho nebojí… 
Chcete prožít středověk? Tak to potom od 5. do 7. 7. 
na Bezdězu nesmíte vynechat šermířské dny. Dětem 
hravou formou ukazují život vojáků v dávných dobách 
a nechybí ani ukázky starých lidových řemesel. * 
Středověká věž na zámku Lemberk (1.–7. 7.) je 
pro všechny milovníky výšek.* Floutek není jen 
lehkomyslný a rozmařilý mladík, ale také název loutkových představení na hradě 
Rabí (7.7.). Vaši pozornost tam v době od 30. 7. do 4. 8. mohou upoutat mj. 

i drátenické dílničky. 
Vodní systém v Plasech dost možná zaujme nejednoho příštího stavebního technika. Tedy až se 
unikátní vzdušný a technický systém tamního kláštera otevře v létě (13. 7.) pro veřejnost. 
* Jindřichův Hradec si připomíná osudy jednoho z významných majitelů zámku, Viléma Slavaty (19.–
20.7). Skoro až realisticky vám tam přiblíží okamžiky pražské defenestrace. * Tančíte rádi? 
Na Kuksu si zatančíte s Martou Töpferovou latinskoamerické tance (od 19. do 21. 7.). 

Letní tábory praskají ve švech. Začínáte přemýšlet, kam se s dětmi 
vypravíte? Hradovánky ve Znojmě si rozhodně přes prázdniny nenechte 
ujít. * Koncert finalistů soutěže Brána 
na hradě Lipnice pořádá Česká tábornická 
unie. * Sázavský klášterchystá na 4. 8. 
vernisáž výstavy Okno do nebe, zaměřené 
na výtvarné umění ikonopisce Martina 

Damiana. * Všichni přírodovědci jsou srdečně zváni na sbírku motýlů a za 
poznáváním květeny na zámek Valeč (10. 8.). 
Hrad Zvíkov přivítá nejen návštěvníky své, ale zároveň i ty Zvíkovského divadelního léta. * Mák je 
tradiční českou plodinou a každým rokem na zámku Ploskovice se na jeho počest konají Makové 

slavnosti (24. 8.). * Posledního prázdninového data, neboli 31. 7., 
zaměstnanci Národního památkového ústavu využijí k tomu, že 
o Hradozámecké noci otevřou brány hradů a zámků; letos bude sídlem 
celé akce hrad Grabštejn. Tím však tipy na výlet zdaleka nekončí. 
Některé hrady a zámky jsou otevřeny po celý rok a my vás o všech 
pozoruhodných akcích, které připravili naši kasteláni, budeme včas 
informovat. 

http://www.adam.cz/img/201904241614_NPU-Sazavsky-klaster.jpg
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Podrobnosti o jednotlivých akcích najdete na webových stránkách www.klickpamatkam.cz nebo 
v mobilní aplikaci, kterou si z webu můžete stáhnout. Zároveň upozorňujeme, že některé akce jsou 
kapacitně omezeny, a je tudíž nutné si místo včas zarezervovat (NPÚ neručí za případné změny 
programu). Přejeme krásné jaro a léto a již nyní se těšíme na vaše fotografie a příběhy ze Zápisníku 
památek. Nezapomeňte sbírat klíče k památkám, každou šestou památku máte zdarma! 
http://www.adam.cz/clanek-2019040044-pamatky-nejen-pro-zvidave-teenagery.html 
 

https://www.borovice.cz/bazar/ 
Zde naleznete inzeráty s nabídkou prodeje tábornického 
materiálu – teepee, stany, plachty… 
 
 

 
Klapíkova inspirace 

Tvoření pro děti  
Jarní strom 

Potřebujeme: barevné papíry – několik kusů ( barvy dle 
ročních období), nůžky, čtvrtka, hnědý vzorovaný papír, 
lepidlo 
Na čtvrtku si namalujeme kmen, hezké je, pokud máme 
papír v hnědé barvě a vzorovaný, pokud ano, na tento 
papír kmen načrtneme, vystříhneme a nalepíme na čtvrtku. 
Lístky vystříháme z barevných papírů tak, že každý lístek 
tvoří srdíčko, potom ho přehneme a nalepíme pouze za 
jednu půlku. Srdíčka stříháme různě velká. 
Takto lepíme ke kmeni lístky, potom stačí už jen dát do 
rámu a zavěsit. 
Zdroj: https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/obrazy-
199/jarni-strom-826 
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Jarní ptáčci 
Potřebujeme: vzorovaný papír – 2 ks, jehla, nůžky, papír na očičko, 
slabý provázek, knoflík 
Z papíru, který má vzorek, lze použít třeba balící papír, vystříhneme 
ptáčka, můžeme použít šablonku. Z jiného, zase vzorovaného papíru, 
vystříhneme křídlo. Vybereme si knoflík a křídlo i s knoflíkem 
přišijeme na ptáčka. Dolepíme očičko z papírku. 
Zdroj: https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/figurky-a-zviratka-
z-papiru-267/jarni-ptacci-2576  

 
Inspirace hry 

Pane za mnou, pane proti mně 
Počet účastníků: 10 - 50 
Utvoříme kruh, všichni se dívají směrem do středu, důležité je místo každého hráče, které tvoří 
jakousi metu. Jeden hráč probíhá okolo kruhu a vybírá si protihráče. 
Plácne ho do zad a má dvě možnosti pokynu: 

1. Pane proti mně - Původní běžec pokračuje v běhu ve svém směru, vybraný protivník vybíhá 
podél kruhu v protisměru, v místě, kde se potkají si podávají pravou ruku a říkají "Dobrý den 
pane", poté pokračují ve svém směru. Jde o to, kdo jako první doběhne na uvolněné místo - 
metu. 

2. Pane za mnou - hráč utíká podél kruhu před vybraným protihráčem s cílem doběhnout na 
uvolněné místo, pokud se mu to povede - vyhrál kolo, pokud ne a protihráč ho doběhne 
a plácne mění se role, oba se otáčí do protisměru a hráč vzadu dobíhá toho před sebou, 
pokud se opět doběhnou situace se opakuje dokud jeden nedoběhne na uvolněné místo. 

V obou případech hráč který není na místě začíná nové kolo. 
Pozor na: kluzký povrch - ranní rosa 
Zdroj: https://www.pionyr.cz/inspirace/hry-a-aktivity/?returl=list&detail=3 

 

Pejskové do boudiček 
Počet účastníků: 5 - 100 
Každý pejsek chce mi svoji boudičku, ale co když na některého nezbude? Pak musí z kola ven. 
Děti se rozdělí na dvě skupiny, jedna představuje boudičky a druhá pejsky, s tím, že pejsků musí být 
o jednoho více. 
Boudičky se rozestaví do kruhu a spojí se špičkami bot, tak představují boudičky. 
Pejsci chodí kolem boudiček a poslouchají povely organizátora (výcvikář, páníček,...), např. pejskové 
běhají kolem boudiček, pejskové štěkají, pejskové štěkají na boudičky, pejskové vyjí, pejskové vrtí 
ocásky, pejskové běží v protisměru, pejskové se škrábou za uchem atp. Plní všechny povely a čekají 
na ten klíčový, pejskové do boudiček, když zazní tento povel, vlezou po čtyřech do nejbližší boudičky. 
Na jedno až dvě děti (podle toho jestli máme lichý nebo sudý počet dětí boudička nezbude, ten/ti 
sám/společně vyberou boudičku, která také dále nehraje.  
Začíná nové kolo. Tak hra probíhá dokud nejsou jen dva pejskové a jedna boudička, kdo vyhraje toto 
kolo, je vítězem. Zdroj:  https://www.pionyr.cz/inspirace/hry-a-aktivity/?detail=2 

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/figurky-a-zviratka-z-papiru-267/jarni-ptacci-2576
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/figurky-a-zviratka-z-papiru-267/jarni-ptacci-2576
https://www.pionyr.cz/inspirace/hry-a-aktivity/?returl=list&detail=3
https://www.pionyr.cz/inspirace/hry-a-aktivity/?detail=2
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