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Červen 2019 

Milí přátelé,  
právě se k Vám dostalo 6. 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 z RADAMBUKu, z kroniky akcí 
7.5.2019 - jednání předsednictva RADAMBUKu 

V úterý 7. 5. 2019 se sešlo předsednictvo RADAMBUKu 

na svém 2. letošním jednání a přijalo 2 nové členské 

spolky CB Dragons z.s.z Českých Budějovic a Spolek 

rodičů a přátel ZŠ Mikuláše z Husi z Tábora. 

Předsednictvo vzalo na vědomí Výroční zprávu 

RADAMBUKu za rok 2018 a účetní uzávěrku za rok 2018, 

na programu jednání byla blížící se akce BAMBIFEST 

2019 a vzdělávací kurzy RADAMBUKu. 

 

Sleva pro členské spolky RADAMBUKu v Jump aréně v Č.Budějovicích 

V Č. Budějovicích byla na Husově tř. naproti Výstavišti otevřena 
Jump aréna https://www.jumparenacb.cz/. Hřiště se skládá z více 
než 1100 m2 propojených trampolín, dobrodružství a atrakcí.  
Podařilo se nám vyjednat slevu na vstupné pro naše členské spolky 

ve výši 20%. Můžete využít v týdnu i pro Vaše letní tábory nebo 
víkendové akce. 
Pokud byste měli zájem arénu s dětmi navštívit se slevou, napište prosím e-mail na 
kancelar@radambuk.cz datum, čas a počet dětí a vedoucích. Do arény Vás pak se slevou objednáme. 

Pozor, návštěvníci musí mít neklouzavé pogumované ponožky!! 

 

https://www.jumparenacb.cz/
mailto:kancelar@radambuk.cz
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BAMBIFEST České Budějovice 24.-25.5.2019 Výstaviště České Budějovice 

 

 

 

 

 

 

Motto:  
http://budejovice.bambifest.cz/ 

Vstup zdarma 

RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 
připravil akci BAMBIFEST tradičně na termín 24. – 25. května 
2019. V krajském městě České Budějovice je tato přehlídka již 
neodmyslitelně tradičním projektem, který přispívá k 
rozšiřování povědomí veřejnosti o aktivitách dětí a mládeže 
ve volném čase. Díky akci mají každoročně tisíce dětí možnost 
vybrat si tu nejlepší volnočasovou aktivitu.  Akce se konala 
letos již podruhé v areálu Výstaviště v Českých Budějovicích, 
kde bylo postaveno pódium, které sloužilo pro jednotlivá 
kulturní vystoupení a zároveň tvořilo přirozené centrum dění. 

Akci v pátek slavnostně zahájili vedoucí oddělení pro mládež, tělovýchovu a sport odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje Mgr. Miroslav Hrdina, předseda 
RADAMBUKu Ing. Peter Padúch a místopředseda RADAMBUKu Bc. Dušan Brodský. Po celé dva dny se 
na pódiu střídala hudební, pěvecká, divadelní a taneční vystoupení dětí ze spolků dětí a mládeže, 
domů dětí a mládeže, mateřských, základních a uměleckých škol. Pro malé návštěvníky zahrálo 
Divadélko KOS Černobílou pohádku a v pátek RADAMBUK pozval širokou veřejnost na koncert 
zpěváka Vojty Drahokoupila s kapelou. Českobudějovickému publiku se představil s kytarou písničkář 
Martin Kajaba, Matyáš Cahák a folková zpěvačka Eliška Kotlínová s kapelou Votvíráci. Srdce potěšila a 
diváky roztančila tradičně kapela KONÍČEK. 
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PROGRAM PÓDIOVÝCH VYSTOUPENÍ - PÁTEK 24. 5. 2019 

8,30 – 8,40  Zahájení 

8,45 – 8,50  M-tes – MTV Dance – Veselé dětství  

8,50 – 8,55  M-tes – Disco Dance – C‘mon    

8,55 – 9,10  MŠ Pištín – Pásmo  

9,10 – 9,25  Pěvák Malonty – Bystrá voda, Táta, Kramářko hlinecká, Tenhle kluk  

9,25 – 9,30  M-tes – Disco Dance – Fire ball  

9,30 – 9,35  ZŠ Grünwaldova – taneční kroužek – Pipi dlouhá punčocha  

9,35 – 9,40  DDM ČB BEZ – Obnošená vesta  

9,40 – 10,00  M-tes – vyhodnocení výtvarné soutěže 

10,00 – 10,10  Slavnostní zahájení 

10,10 – 10,15  M-tes - Gangster Team – Street stars  

10,15 – 10,20  DDM ČB BEZ – Dítě školou povinné  

10,20 – 10,55  Slavíčci z Hluboké – Zlatovláska – pásmo básní a písní  

10,55 – 11,00  M-tes – Gangster team – Shuffle  

11,00 – 11,05  Losování 

11,05 –11,45  Křemíci – Křížem krážem za lidovkou  

11,45 –11,50  Jitřenka – PS Čestice – Večerníček – country tanec  

11:50 –11,55  Jitřenka – PS Čestice – Na Okoř je cesta 

12,00 –12,30  Sforzato a Fortissimo – ZŠ Čestice – The best of 

12,30 –13,00  Polední pauza 

13,00 –13 05  Losování 

13,05 –13,10  ICM ČB – vyhodnocení soutěže Rychlé šípy se vrací 

13,10 –13,20  Gladiators gym ČB Muay thai děti – Thajský box  

13,20 –13,25  M-tes – Fire Girls – Street stars  

13,25 –13,35  Gladiators gym ČB Taekwon-do děti – Taekwon-do  
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13,35 –13,40  M-tes – Fire Girls – Shuffle  

13,40 –13,45  Gladiators gym ČB Sportovní přípravka děti-Sportovní přípravka 

13,45 –13,55  LSD – Letecké seskupení Dzandzare – Exhibice akrojógy  

13,55 –14,00  DDM Týn Cvičení kluků a holek – Letem světem  

14,00 –14,05  Danceline studio Berušky – Tik ťak  

14,05 –14,10  Danceline studio – Hroši – Tid with words  

14,10 –14,15  Fight Club karate team – Ukázka karate  

14,15 –14,20  DDM Týn n/Vlt. Kopretina – Malé 
čarodějky letí do světa  

14,20 –14,25  DDM Týn n/Vlt. Gymnastika přípravka – 
Laskonky  

14,25 –14,30  DDM Týn n/Vlt. Gymnastika – Laskonky  

14,30 –14,35  DDM Týn n/Vlt. Dancing Aerobik 1 -
Sestava aerobiku  

14,35 –14,40  DDM Týn n/Vlt.  Dancing Aerobik 2 -Sestava aerobiku  

14,40 –14,45  DDM Týn n/Vlt. Orientální tance – Always  

14,45 –14,50  DDM Týn n/Vlt. Disco Rebels – Blah Blah Blah  

14,50 –14,55  DDM Týn n/Vlt. Disco Rebels – Five more hours  

14,55 –15,00  DDM ČB Break the rulls – Pop stars  

15,00 –15,05  Losování 

15,05 –15,55  Eliška Kotlínová a Votvíráci – Hudební vystoupení  

15,55 –16:20  KAMI – hudební kurzy – Jambo Afrika  

16,20 –16,25  Danceline studio Lvíčata – Cvrček a mravenci  

16,25 –16,30  Danceline studio Žabky – Coco  

17,00 –17,05  Losování 

17,05 –18,00  Koncert Vojta D 
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PROGRAM PÓDIOVÝCH VYSTOUPENÍ - SOBOTA 25.5.2019 

9,15 – 9,20 Zahájení 

9,20 – 9,30 LSD – Letecké seskupení Dzandzare – Exhibice akrojógy  

9,30 – 9,35 Mažoretkový a twirlingový klub Panenky ČB – Panenky – skupina  

9,35 – 9,45 Mažoretkový a twirlingový klub Panenky ČB – Panenky – klasická sóla 

9,45 – 9,50 ZŠ Máj II Pink Lady mini – Dance aerobik  

9,50 – 9,55 ZŠ Máj II Pink Lady - Dance aerobik  

9,55 – 10,05 Mažoretkový a twirlingový klub Panenky ČB–Panenky–twirlingová sóla  

10,05 – 10,10 Nadirah Falak – Kiss, Kiss  

10,10 – 10,15 Danceline studio Koťata – Cukrárna u tří včeliček 

10,15 – 10,20 Danceline studio Žížalky – Stonožka Ponožka  

10,20 – 10,25 Danceline studio Motýlci – Ukolébavka  

10,25 – 10,30 Danceline studio Myšky – Královská oslava  

10,30 – 10,35 Danceline studio Broučci – Nauč mě létat  

10,35 – 10,40 Šarm – Harry vs.Voldemort  

10,40 – 10,50 Gladiators gym ČB Muay thai děti – Thajský box  

10,50 – 10,55 Nadirah Falak – Pod závojem  

10,55 – 11,00 Gladiators gym ČB Sportovní přípravka dětí – Sportovní přípravka  

11,00 – 11,05 Losování 

11,05 – 11,50 Matyáš Cahák – Zpěv s kytarou  

11,50 – 12,00 Gladiators gym ČB Taekwon-do děti – Taekwon-do  

12,05 – 12,10 Fight Club karate team – Ukázka karate  

12,10 – 12,15 M-tes – MTV Dance – Veselé dětství 

12,15 – 12,17 STARLETTE Č.B. – Kadetky miniformace  

12,17 – 12,19 STARLETTE Č.B. – Natálka Boháčová – sólo s pompony  

12,19 – 12,21 STARLETTE Č.B. – Barbora Ježková – sólo s hůlkou  
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12,21 – 12,23 STARLETTE Č.B. – Adriana Blažejová -  sólo s hůlkou  

12,23 – 12,25 STARLETTE Č.B. – Anna Pivovarčíková,Renata Mrázková – Duo Mix  

12,30 – 13,00 Polední přestávka – příprava na pohádku 

13,00 – 13,05 Losování 

13,05 –14,00 Divadélko KOS – Černobílá pohádka  

14,00 –15,30 Kapela Koníček – Né – no jó – no to není možné!  

15,00 – 15,05 Losování 

15,30 – 15,35 Šikulky – tanečky – Sen  

15,35 – 15,45 Big Renny a Romzy – RAP  

15,45 – 15,50 DDM ČB Banda Cool – Pirátská show 

15,50 – 15,55 DDM ČB H54 – Millioner  

15,55 – 17,00 Martin Kajaba – Vystoupení písničkáře  

17,00 – 17,05 Losování  

Pro děti byla připravena bohatá nabídka aktivit ve stáncích - 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…… 

Čáp Klapík (maskot RADAMBUK) zavedl děti do světa 
zábavy, her a poznání. U jednotlivých organizací ve 
stáncích děti získávaly razítka do startovní karty, po 
splnění úkolů si vyzvedly v Infobodu malou odměnu. 
Vyplněné startovní kartičky postupovaly do losování o 

ceny, které probíhalo v liché hodiny na pódiu akce. Ceny do losování věnovali Jihočeský kraj, 
Hopsárium, IGY centrum, Decathlon, Jump aréna České Budějovice, Zeměráj a Smrček souvenirs 
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servis. Za vyluštění tajenky na téma Rychlých šípů 
mohou děti v losování o ceny získat také Ježka v kleci 
nebo pěknou knihu od Jaroslava Foglara V Infobodu 
mohli návštěvníci odevzdat nepoužívané dioptrické 
brýle a zapojit se s RADAMBUKem do Sbírky brýlí pro 
Afriku a na stanovišti společnosti ELEKTROWIN „Přelez, 
přeskoč, recykluj“ vysloužilý malý elektrospotřebič, za 
který obdrželi drobný dárek. Informační centrum pro 
mládež České Budějovice (ICM Č.B.) postavilo v centru 
akce indiánské teepee a připravilo několik soutěží pro 
děti, mezi nimiž nechyběla střelba z luku, chytání ryb, 

slacklining, výtvarná dílna na téma Rychlých šípů a výroba buttonů.  

Na Výstavišti byl spolu s BAMBIFESTem pro děti připraven Dětský den s Armádou ČR, na 
kterém armáda prezentovala  svoji činnost techniku. 

PROGRAM VE STÁNCÍCH PŘIPRAVILI: 

  Organizace 

1 A - Gastro Bohemia s.r.o. - Bosonoha 

2 Baby club Šikulka, z.s. 

3 Basketbal České Budějovice s.r.o. 

4 BESIP MD ČR 

5 CB Dragons, z.s. 

6 Cedems z.s. 

7 Československá obec legionářská z.s., Jednota Č.B. - sobota 

8 DECATHLON 

9 Dětská organizace Fénix Slovensko 

10 ELEKTROWIN a.s. 

11 Energy Centre České Budějovice, z.s. 

12 Europe Direct České Budějovice - pátek 

13 Fight club z.s. 

14 HUGO divadelní klub - pátek 
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15 Informační centrum pro mládež Č.B. 

16 Jazykové centrum Let's flow, z.s. 

17 Jihočeské zemědělské muzeum, o.p.s. 

18 KONÍČEK, o. p. s. 

19 Lasergame Club Písek - FUN SPACE ARENA 

20 Louskáček z.s. 

21 M-centrum pro mladou rodinu, z.s. 

22 Městská policie České Budějovice - pátek 

23 M-tes z.s. 

24 Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice 

25 Pionýr z.s. - Jihočeská krajská organizace Pionýra 

26 Potravinová banka Jihočeského kraje z.s. 

27 Pracovní skupina pro podporu pěstounství v Jihočeském kraji - sobota  

28 Salesiánské středisko mládeže - DDM Č.B. 

29 Sbor dobrovolných hasičů Č.B. - pátek 

30 Turistický oddíl Ježci, z.s. 

 

31 THEIA- krizové centrum o.p.s. 

32 TVOR, z.s. - sobota 

33 VĚDA NÁS BAVÍ, o.p.s. 

34 Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s. 

35 Žabičky Horní Planá z.s. - sobota 

36 
Doprovodný program – zorbingové koule (sobota) , rodeo býk (sobota), 
boulderingová stěna(pátek) a vysoká lezecká stěna (sobota) 
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Záštity nad akcí přijali RNDr. Jan Zahradník - poslanec Poslanecké sněmovny PČR, Mgr. Zdeněk 
Dvořák – náměstek hejtmanky Jihočeského kraje a Ing. Jiří Svoboda - primátor Statutárního města 
České Budějovice.  

Návštěvní doba 

Pátek - 8.00 – 18.00 hodin –  Den pro školy a školní družiny  

Sobota -9.00 – 17.00 hodin – Den pro rodiny 

Partneři a sponzoři akce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celou akci provázelo sluníčko a přátelská atmosféra. Návštěvnost BAMBIFESTu byla letos opravdu 
rekordní – 10 200 návštěvníků. Program ve stáních připravilo 227 organizátorů z 39 organizací, na 
pódiu akce vystoupilo 729 účinkujících z 66 organizací a souborů, kteří představili 73 pěveckých, 
hudebních, recitačních nebo tanečních vystoupení  
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RADAMBUK děkuje všem organizátorům za pečlivou přípravu akce. Patří jim velký dík za to, že věnují 
svůj volný čas práci s dětmi a mládeží. Organizátorům ve stáncích patří dík za jejich připravené 
soutěžní disciplíny a zábavný program pro děti, všem účinkujícím za jejich krásná vystoupení, které 

pobavily a mnohdy i roztančily diváky u pódia a velký díky 
patří všem partnerům a sponzorům, bez jejichž pomoci 
bychom akci nemohli zrealizovat.  Naším společným cílem 
bylo připravit pro děti a mládež  zábavný a poučný 
program, nabídnout jim aktivity pro volný čas a široké 
veřejnosti ukázat, co pro děti děláme. Důkazem našeho 
společného úspěchu byl dětský smích, který jsme slyšeli  a 
úsměvy, které jsme na akci u dětí viděli. Těšíme se se všemi 
na další setkání ve světě her, zábavy a dobré nálady na 
BAMBIFESTu v květnu v roce 2020.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

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://dobromat.cz/podporim/radambuk
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat
http://dobromat.cz/
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Pojištění odpovědnosti dobrovolníků nad rámec pojištění odpovědnosti, kteří 
nejsou členy spolku 

Týká se pouze spolků, které mají sjednané přes ČRDM s Generali 
pojištění odpovědnosti. Jedná se o osoby, které nejsou zahrnuty 
v pojištění odpovědnosti organizace, nejsou vašimi členy, 
pomáhají vám příležitostně na akci, táboře, kuchaři, 

zdravotníci…Pojištění 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 sjednání je třeba vyplnit 
jmenný seznam pojištěných osob. Formulář naleznete na webu 

https://www.radambuk.cz/pojisteni/ Vyplněný formulář prosím zašlete na e-mail 
kancelar@radambuk.cz ve formátu word. Pojištění Vám 
sjednáme a ČRDM Vám zašle fakturu.  

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. 
 

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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.radambuk.cz/pojisteni/
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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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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 
4. - 5. 5. 2019 - Kurz Vedoucí dětského kolektivu č. 2-2019 

Na víkend 4. – 5. 5. 2019 připravil 
RADAMBUK 2. vzdělávací kurz letošního 
roku pro vedoucí dětského kolektivu. 
Kurz úspěšně absolvovalo písemným 
testem 25 vedoucích z dětských a 
mládežnických spolků, kteří byli seznámeni s pravidly 
BOZP, zásadami 1. pomoci, získali základní znalosti  z 
oblasti pedagogiky a psychologie, načerpali inspiraci pro 
přípravu a organizaci her a seznámili se s právními 
předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí. 
 

 

6. 5. 2019 - Kurz první pomoci pro děti a mládež 

15 dětí  z Dětského diagnostického ústavu v Homolích 
absolvovalo kurz 1. pomoci, který připravil RADAMBUK  
na  pondělí 6. 5. 2019. Účastníci si pod vedením 
zkušeného lektora ze vzdělávací instituce PRESA s.r.o. 
vyzkoušeli podání první pomoci, přivolání záchranné 
služby i zastavení krvácení. Nechyběly ani praktické rady 
na léto - jak se bránit úpalu a úžehu, jak pomoci 
kamarádovi nebo jak správně odstranit klíště. 
 
 
 

23. - 26. 5. 2019 – kurz Instruktor vodní turistiky 

RADAMBUK zorganizoval ve spolupráci se vzdělávacím 
střediskem BP Sport pro 2 účastníky ze spolku Děti 
Řepice kurz Instruktor vodní turistiky, kde ve dnech 23. - 
26. 5. 2019 získali účastníci znalosti a dovednosti 
k vedení vodáckých kurzů. Kurz se konal na řece Vltava a 
v Českém Vrbném v Českých Budějovicích.  
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10. – 12. 5. 2019 a 31. 5. – 3. 6. 2019- Kurz Zdravotník zotavovacích akcí 

Během dvou víkendů absolvovalo 9 vedoucích z dětských 
organizací kurz Zdravotník zotavovacích akcí, který pro 
RADAMBUK připravila akreditovaná vzdělávací instituce 
PRESA s.r.o. Kurz byl založen na praktické průpravě 
založené na simulacích reálných situací. Úspěšní 
absolventi mohou vykonávat funkci Zdravotník 
zotavovacích akcí na dětských táborech, školách v 
přírodě a hromadných akcích pro veřejnost.  

 

 

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: 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.kurz-instruktor.cz/kompletni-seznam-kurzu/
mailto:kancelar@radambuk.cz
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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 

 

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 

 

Semenec o.p.s. - akreditované kurzy MŠMT 

https://www.muzeumsemenec.cz/akreditovane-kurzy-msmt 
Kontakt: Barbora Šímová 
Semenec, o.p.s. 
mobil: 604626894 e-mail: semenec.ops@gmail.com 

mailto:kancelar@jihocesky-pionyr.cz
https://www.muzeumsemenec.cz/akreditovane-kurzy-msmt
mailto:semenec.ops@gmail.com
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2019/06/Semenec.png


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 6 - 2019 
 
 

18 

Informační centrum pro mládež České Budějovice 
 
 

 

U příležitosti 80. výročí vydání komiksu Rychlé šípy byla vyhlášena výtvarně – literární soutěž. Úkolem 
bylo namalovat obrázek nebo komiks nebo napsat povídku, které odhalí tajemství celého příběhu. 
Vyhodnocení soutěže proběhlo na BAMBIFESTu. 

Vyhodnocení výtvarné soutěže: 
 

1. místo Kateřina Babická                                                                   2. místo  Lucie Klašková 

 

 
 
.  

                                 
 
 
 
3. místo Helena Macáková 
                                                                                             

                                                            
                                                                                                                  

          Vyhodnocení literární soutěže 
 
 V literární soutěži bylo vybráno těchto 5 nejlepších 
prací od autorů: Matěje Šebeše, Kryštofa Kubala, 
Štěpána Bárty, Adély Šnorkové a Jakuba 
Havlátky. 
Jejich povídky si můžete přečíst: 

https://1url.cz/fMDjP 

https://1url.cz/fMDjP
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V rámci Evropského týdne mládeže se se naše ICM 

stalo 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. Zúčastnili se ho studenti 

z Českých Budějovic a Strakonic. 

Účastníci měli možnost navzájem poznat a prakticky poznat význam občanské participace. Seznámili 

se s historií, složením a funkcí Evropského parlamentu a vyzkoušeli si, jak do něj ve volbách 

kandidovat. 

Setkali se s osobami aktivně se zapojujícími do veřejného dění,konkrétně Tomáš Bouzek, Šimon 

Heller a Tomáš Hanáček. Seznámili se s jejich osobními příběhy a motivací ke vstupu do veřejného 

dění a mohli klást libovolné dotazy a diskutovat témata, která jsou aktuální a relevantní pro Evropský 

sbor solidarity. 

Pak 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. Série workshopů 

byla zakončena 20. května 2019 v Praze, kde se sešli zástupci vybraných studentských projektů z 

celé České republiky, aby prezentovali své návrhy. 

Sešlo se téměř 60 mládežníků. 

Studentské projekty se zabývaly širokou škálou 

témat – od sběru použitého potravinářského oleje 

přes třídění odpadu, kulturní a sportovní život ve 

městech, až po zlepšení podmínek pro vzdělávání. 

Jednotlivá vystoupení a projekty poté hodnotila 

odborná porota, ve které zasedli: Libor Rouček 

(bývalý místopředseda Evropského parlamentu), 

Ludmila Johnová (Odbor komunikace o evropských 

záležitostech, Úřad vlády ČR), Zuzana Wildová (Česká rada dětí a mládeže) a Johana Hošková a 

Ludmila Vávrová (obě za DZS). Na základě hodnocení poroty bylo vybráno šest nejlepších projektů, 

jejichž autoři získali věcné ceny. Od šestého do čtvrtého místa se umístily projekty: Centrum třídí 

(České Budějovice), Market City Parking (Ostrava), Čeština bez hranic (České Budějovice). Třetí místo 

získal projekt občanského vzdělání na Litvínovsku a místo druhé projekt Informovanost 

národnostních menšin o životě na Rychnovsku. Vítězkami se pak staly Natálie a Eliška Šťastné s 

projektem Sběr použitého oleje v Krnově. Cena diváků putovala k týmu kolem projektu Čeština bez 

hranic. 
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Představit možnosti občanské participace, které vedou k řešení problémů, jež mladí lidé ve svém 

okolí vnímají a následná konzultace s programy, které poskytují na tyto projekty finanční prostředky, 

bylo smyslem workshopů „Demokracie a já“, které probíhaly v rámci Evropského týdne mládeže po 

celé ČR. Na závěrečné konferenci se sešlo 12 vybraných týmů. Účastníky konference přivítal a jejich 

aktivity ocenil ředitel odboru pro mládež  Michal Urban (MŠMT). Jejich možnosti a důležitost zpětné 

vazby ocenila vedoucí sekce školního, odborného vzdělávání a mládeže Lenka Henebergová (DZS) a v 

rámci dopoledního bloku samozřejmě nechybělo připomenutí aktivní účasti ve volbách od Jana Pátka 

a Kateřiny Blažkové z kanceláře Evropského parlamentu v České republice. Poté následovala hlavní 

část programu, a to prezentace vybraných dvanácti studentských projektů. Cílem konference však 

nebylo pouze představení studentských projektů, ale i poskytnutí praktických tipů a návodů na to, jak 

být i nadále aktivní. I proto byla do programu zařazena diskuse s názvem „Buď aktivní, má to smysl!“. 

Zde svůj životní příběh představil bývalý europoslanec Libor Rouček. Výhody našeho členství v 

EU zdůraznila Ludmila Johnová (ÚV ČR), Zuzana Wildová (ČRDM) představila Dialog mládeže, jeho cíle 

a možnosti, jak se do něj mohou mladí lidé zapojit a Mikuláš Misterka (Česká středoškolská unie) se 

věnoval významu žákovských samospráv. Závěr konference byl pro účastníky příležitostí, jak se 

seznámit s dalšími možnostmi občanské participace. 

Peníze a jejich moc 
16. 5. jsme ve spolupráci s krizovým centrem THEIA pro děti z Dětského diagnostického ústavu v 

Homolích připravili program Peníze a jejich moc. Cílem tohoto programu je posílení znalostí týkající 

se zodpovědného nakládání s penězi, zamyšlení se nad možnými problémy s financemi, posílení 

lidských hodnot a předcházení dluhových pastí u mladistvých. 

Účastníce se nejprve snažili určit možné zdroje vzniku dluhů. Seznámili se s těmi nejčastějšími a byly 

jim poskytnuty rady, jak jim předcházet. Byla také probíraná, v současné době velmi diskutovaná, 

otázka dluhů za černou jízdu v městské hromadné dopravě. Dalšími tématy byly poplatky za 

komunální odpad nebo zdravotní pojištění. 

 

Dále byla probírána otázka vytváření finančních rezerv na 

“ tzv. horší časy“ a jaké jsou možnosti šetření peněz. Byly 

vysvětleny možnosti vytváření finančního rozpočtu a 

určení si priorit, co je potřeba koupit hned a co později. 

Děti se aktivně zúčastnily celého workshopu a doufáme, 

že si do svého budoucího života odnesly poznatky, které 

jim pomohou vyvarovat se finančním problémům. 
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Kyberšikana 
20. a 30. 5. 2019 jsme opět ve spolupráci s krizovým centrem THEIA pro děti 

z Dětského diagnostického ústavu v Homolích a  Dětského  domu se školou 

Šindlovy dvory, spolu s krizovým centrem THEIA,  připravili preventivní 

program s názvem Kyberšikana, jehož cílem je prevence nežádoucích jevů 

vznikajících v prostředí internetu a sociálních sítí , jak v životě jednotlivce, 

tak v kolektivu dětí a uvědomování si rizik s tímto spojených i odpovědnosti 

za své chování. Vše probíhalo v rámci živé komunikace s dětmi a za využití 

jejich osobních zkušeností. 

 

Změřte si mediální gramotnost pomocí    
MQtesteru! 

Webová aplikace MQtester si klade za cíl hravou formou 

vzdělávat v oblasti médií. Je určena široké veřejnosti i žákům -

 zejména na druhém stupni ZŠ a SŠ.  Využijte ji jako podklad do 

výuky mediální výchovy, nebo vyzvěte žáky, ať si ji projdou 

samostatně.  

Úlohy v MQtesteru jsou rozděleny do tří úrovní, první je nejsnazší, 

třetí nejtěžší. Žáci v nich mohou získat maximálně 15, 20 a 25 

bodů. Sečtením získaných bodů ve všech úrovních pak zjistí svůj 

celkový „kvocient mediální gramotnosti“. 

 

 

Evropská karta mládeže 
 
Evropská karta mládeže EYCA (European Youth Card) je mezinárodní identifikační průkaz pro mladé. 

Nejedná se o slevovou kartu pouze pro studenty; v České republice ji mohou získat všichni lidé ve 

věku 5 – 30 let. Momentálně je v ČR více než 50 000 držitelů těchto karet a mohou využívat přes 

1 000 slev a výhod. 

Základní informace o EYCA 

V Evropě je Evropská karta mládeže nejrozšířenější slevovou kartou pro mladé, má více než 5 milionů 

držitelů, kteří mohou čerpat 60 000 slev ve 39 evropských zemích. Karta je široce využitelná pro 

aktivity v různých oblastech života, jako je cestování, kultura, doprava, ubytování, stravování, 

nakupování, sport, služby či vzdělávání. Více informací o kartě EYCA a mezinárodní databázi slev 

naleznete na evropských stránkách karet EYCA – www.eyca.org. 

https://mqtester.jsns.cz/
http://www.eyca.cz/
https://www.eyca.cz/o-karte-eyca
http://www.eyca.org/
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Kartu je také možné využít jako průkaz totožnosti pro děti mladší 15 let (a mít tak například 50% slevu 

na dopravu po celé ČR). Evropská karta mládeže EYCA je mezinárodní identifikační průkaz pro mladé. 

Je určen všem lidem ve věku 5-30 let, kteří si rádi dopřejí oblíbené a nové zážitky za nižší cenu nebo s 

jinými výhodami. Posláním EYCA karet ale není pouze umožňovat mladým lidem méně platit, díky 

kontaktu mezi držitelem karty a členskou organizací EYCA (u nás Česká rada dětí a mládeže) mladí 

lidé získávají užitečné informace a jsou povzbuzováni k využívání příležitostí a účasti na různých 

projektech. EYCA si zakládá na tom, že ať už si držitel koupí kartu v kterémkoli státě, má právo na 

slevy v ostatních státech Evropy. 

Co budete potřebovat 

• vaši fotografii o velikosti 3 × 2,2 cm (o něco menší než běžné průkazové 
foto) 

• 100 Kč (15 – 30 let) / 50 Kč (5 – 14 let) 
• doklad totožnosti (občanský nebo řidičský průkaz, pas, rodný list apod.) 
• pokud jste student, aktuální potvrzení o studiu 

 

Karta je široce využitelná pro aktivity v různých oblastech života, jako je 

cestování, kultura, doprava, ubytování, stravování, nakupování, sport, služby nebo vzdělávání. 

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. 

 

 

 

http://www.icmcb.cz/wp-content/uploads/2013/03/Karty-Eyca.png
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Informace z ČRDM 
Školení ESO – přihlášení na akci 

Jak jsme avizovali, v roce 2019 pro Vás opět připravujeme sérii tří 
školení v systému Skeleton ESO. Dle formuláře předběžného 
zájmu jsme vybrali tři města a tři termíny – 19. října v Ostravě, 20. 
října v Brně a 3. listopadu v Praze. Počítáme s 6–7 hodinami, na 

kterých bychom detailně probrali všechny moduly ESO (akce, členové, majetek, samotné účetnictví, 
cestovní náhrady, dotace, hromadné maily ad.) a vyzkoušeli si vzorové příklady (synchronizace s 
externí databází členů, založení dotace, rozpočet akce, úhrada členských příspěvků, rozesílání 
hromadných mailů, tvorba faktur a mnoho dalšího). Na konci školení bude prostor pro Vaše 
připomínky, dotazy a nápady.  
Pokud se chcete zúčastnit kteréhokoliv z daných termínů školení ESO, vyplňte prosím tento formulář, 
potřebujeme znát počty účastníků předem.   
Školení je připraveno jak pro stávající uživatele Skeleton ESO, tak třeba i pro ty, kteří si chtějí ESO 
detailně prozkoumat a až poté případně zakoupit. Školení je zdarma. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWRCn1Zl8RZ8BeB0hk4zYnsnxVdWK7p7oNSIp0GnSWoSe-xg/viewform
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Nová pravidla oddlužení? Pomůže help linka či Mapa osobních bankrotů 
Vstup do oddlužení, jako jediná možnost jinak neřešitelných dluhů, byl pro řadu obyvatel ČR 
donedávna pouhým snem. Od 1. června 2019 však začínají platit nová pravidla. 
http://www.adam.cz/clanek-2019050068-nova-pravidla-oddluzeni-pomuze-help-linka-ci-mapa-
osobnich-bankrotu.html 
 

Začal Evropský týden udržitelného rozvoje 
Během týdne od 31. května do 5. června se po celém Česku budou konat přednášky, diskuse, 
exkurze, výstavy, či sousedská setkání. Na www.tydenudrzitelnosti.cz najdete pozvánky na všechny 
akce, které lze vyfiltrovat dle zaměření či lokality. Festivalu udržitelných akcí se každoročně účastní 
desetitisíce lidí po celé Evropě.  
 
V rámci letošního ročníku byl také spuštěn první ročník soutěže Zacíleno na udržitelný rozvoj. V ní 
žáci a studenti mohli posílat svá videa k Cílům udržitelného rozvoje OSN, které jsou pro ně 
nejdůležitější. Videa budou v prvním červnovém týdnu vyhodnocena odbornou porotou a veřejnost 
může od 1. června do 9. června pomoci vybrat vítěze divácké ceny na facebookové stránce 
Udržitelný rozvoj. 
 

Výsledek schůzky k tématu tvorby společného stanoviska ČRDM k nově 
vznikající Strategii vzdělávání 2030+ 
Děkujeme všem zástupcům organizací, kteří se účastnili naší schůzky, poslali své písemné podklady 
a podíleli se na přípravě našeho vyjádření. 
„Rozvoj potenciálu každého dítěte a lepší spolupráce škol a neziskových organizací při vzdělávání dětí 
v podmínkách současného světa, tak by se dala shrnout hlavní myšlenka, kterou do celostátní diskuze 
k přípravě nové státní Koncepce vzdělávání 2030+ přispíváme a dále rozpracováváme,“ říká garant 
aktivit ČRDM ke státní koncepci vzdělávání 2030+ 
Přípravné práce na nové státní koncepci vzdělávání 2030+ jsou v plném proudu. Zájemci se mohou 
zapojit do širokého konzultačního procesu, který spustilo MŠMT a přípravná skupina. Na ČRDM jsme 
velmi rádi, že i naše členské organizace mají zájem přispět svými pohledy a aktivně se zapojují. 
Společně se 17 členskými, 2 nečlenskými organizacemi, stejně jako pomocí pohledů mladých lidí, 
kteří se zapojovali do strukturovaného dialogu s mládeží, se nám podařilo připravit vyjádření ČRDM k 
tomu, co nás z pohledu neformálního vzdělávání, organizací pracujících s dětmi a mládeží i ze strany 
samotných mladých lidí při vzdělávání trápí a chtěli bychom zohlednit ve vzdělávací politice státu pro 
další období.  
Na žádost MŠMT jsme se také společně zamýšleli nad tím, jak by se měly vytvářet vzdělávací obsahy 
ve školách a jak mohou přispět i neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží. 
Vyjádření ČRDM k Žádosti o spolupráci na obsahu vzdělávání – Strategie 2030+ 

Nová soutěž s kartou EYCA o akreditaci na letní filmovou školu 
Vyhrajte čtyřdenní akreditaci na Letní filmovou školu Uherské Hradiště, která se letos koná v termínu 
26. července až 4. srpna. Devět dní plných filmu, hudby, léta a zábavy na jihu Moravy… Soutěž je 
platná do 30. 06. 2019. Soutěžit můžeš na stránkách www.eyca.cz/souteze. 
Dobrý zpráva i pro ty, co nevyhrají – s kartou EYCA získáte při koupi čtyřdenní akreditace slevu 150 
Kč. 

http://www.adam.cz/clanek-2019050068-nova-pravidla-oddluzeni-pomuze-help-linka-ci-mapa-osobnich-bankrotu.html
http://www.adam.cz/clanek-2019050068-nova-pravidla-oddluzeni-pomuze-help-linka-ci-mapa-osobnich-bankrotu.html
http://www.tydenudrzitelnosti.cz/
https://www.tydenudrzitelnosti.cz/videosoutez/zacilenonasdg/
http://crdm.cz/wp-content/uploads/vyjadreni-crdm-vzdelavani-2030.pdf
http://crdm.cz/wp-content/uploads/vyjadreni-crdm-vzdelavani-2030.pdf
http://crdm.cz/wp-content/uploads/vyjadreni-crdm-vzdelavani-2030.pdf
https://lfs.cz/
http://www.eyca.cz/souteze
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Další informace 
 

POKYNY PRO POSKYTNUTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 
2018  
Všechny spolky, které v roce 2018 obdrželi od MŠMT dotaci v rámci 
níže popsaných programů, jsou povinny poskytnout odboru pro 

mládež MŠMT nejpozději do 30. června 2019 Výroční/Roční zprávu o činnosti spolku s účetní 
závěrkou za rok 2018. 
Zprávu je možno buď vložit do uvedeného data do informačního systému ISPROM na 
adrese http://isprom.msmt.cz/ jako přílohu do profilu organizace a zaslat na 
adresu Dotace.Mladez@msmt.cz informaci o tom, že zpráva byla do systému vložena nebo zaslat v 
papírové podobě poštou na adresu MŠMT, odbor pro mládež, Karmelitská  529/5, 118 12 Praha 1, 
s průvodním dopisem obsahujícím informaci, o jaký dotační program se jedná. 
Jedná se o tyto programy: 

• Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace (1-4) 
• Podpora nadaných žáků základních a středních škol 
• Podpora ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání a rozvojový 

program Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 
Tato povinnost vyplývá z rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nedodání zprávy ve stanoveném termínu 
může být důvodem k sankcionování organizace. 

 

POKYNY PRO HLÁŠENÍ TÁBORŮ 2019 
V případě, že organizace využívá dotaci MŠMT nebo její část na 
pořádání dětských táborů, je povinna zaslat elektronicky odboru pro 
mládež MŠMT seznam všech z dotace podpořených táborů. Seznam 

zašlete nejpozději do 15. 6. 2019 na e-mailovou adresu Dotace.Mladez@msmt.cz  v požadované 
struktuře - viz LDT_2019.xlsx(ideálně ve formátu xls). Jedná se o dotace v rámci Programů státní 
podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2019. 
 

Zážitkové kurzy pro tělo i duši 
Léto se blíží a s ním nezadržitelně nadchází i hlavní část sezóny originálních autorských kurzů 
Prázdninové školy Lipnice. Letošní nabídka přináší jak osvědčené kurzy osvěžené o nové nápady, tak 
zcela nové. 
„Ať už chcete jen vědět, co se chystá, vyjet s námi na kurz či ve svém okolí máte někoho, kdo by si 
chtěl dopřát trochu nevšednosti, věříme, že se Vám portfolio kurzů bude líbit. Především kurzy pro 
středoškoláky a vysokoškoláky mají ještě volná místa, stejně jako dobrodružství na vlnách pro 55+,“ 
říká výkonná ředitelka Prázdninové školy Lipnice Kristýna Menclová. 
Více  

 

 

 

http://isprom.msmt.cz/
mailto:Dotace.Mladez@msmt.cz
mailto:Dotace.Mladez@msmt.cz
http://www.msmt.cz/file/50410_1_1/
https://www.psl.cz/kurzy/
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DĚTSKÝ ČIN ROKU odstartoval svůj patnáctý ročník 
Autor: Tisková zpráva  

Projekt Dětský čin roku již po patnácté upozorní 
na mladé hrdiny, kteří pomáhají a rozdávají 
dobro kolem sebe. 

 
Své soutěžní příběhy o dobrých skutcích mohou 
děti posílat a to online, poštou nebo osobně až 
do 30. září 2019. Hlavním organizátorem je 
po celou dobu trvání projektu společnost 

Whirlpool ČR, záštitu jako každoročně převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky a Magistrát hl. m. Prahy. 
Autoři vítězných příběhů budou odměněni 5. prosince 2019 při slavnostním vyhlášení 
na Staroměstské radnici v Praze. Získají také věcné dárky od partnerů projektu a pro svou školu šek 
v hodnotě 10 000 Kč na nákup školních pomůcek. Za minulý rok si ocenění odnesl například odvážný 
chlapec, jenž poskytl první pomoc spolužačce s cukrovkou, které se udělalo nevolno. Nebo dívky, 
které uspořádaly sbírku pro sirotčinec v Kambodži. 
Stejně jako v loňském roce má i letos projekt sedm soutěžních kategorií: Záchrana lidského života 
(partnerem je ŠIK – Školní informační kanál), Pomoc ostatním, Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě 
(partnerem je Rádio Junior), Dobrý nápad, Pomoc n@ netu (partnerem je Seznam.cz) či Pomoc 
starším lidem, kterou zaštiťuje hlavní partner projektu Nadace AGROFERT. Všechny kategorie mají 
dlouhodobě své patrony. Patří mezi ně Jan Révai, Jitka Čvančarová, Jiří Ježek, Zora Jandová a další. 
Čestným předsedou Nadačního fondu Dětský čin roku je herec a moderátor Aleš Háma. 
Jak se do Dětského činu roku přihlásit? 
Příběh o vlastním dobrém skutku nebo o skutku svého kamaráda či kamarádů mohou děti zasílat 
prostřednictvím webových stránek www.detskycinroku.cz nebo na adresu: P. O. Box 96, 170 04, 
Praha 74. Sepsat a odevzdat příběh mohou i osobně na několika akcích, kterých se Dětský čin roku 
účastní. Každý čin je přitom důležitý a byla by škoda jej do projektu nepřihlásit. 
Harmonogram Dětského činu roku 2019 
Soutěžní příběhy mohou děti zasílat do 30. září 2019. Odborná porota z nich poté vybere pět 
semifinálových příběhů pro každou kategorii. Z nich si děti prostřednictvím hlasování na webových 
stránkách projektu, které proběhne od 22. října do 5. listopadu 2019, zvolí vítěze. 
Pravidla Dětského činu roku 
• Do projektu se mohou zapojit žáci základních škol, speciálních základních škol a studenti primy až 
kvarty osmiletých gymnázií. 
• Pravdivou zprávu o svých dobrých skutcích žáci napíší v maximálním rozsahu 2 stran A4 (ale může 
být i kratší). 
• Mohou informovat také o dobrém činu, který vykonaly jiné děti. 
• Do projektu je možné poslat i zprávu o kolektivním dobrém skutku (je třeba uvést, kolik dětí ho 
realizovalo). 
• Skutky, o nichž děti píší, musejí být skutečné, nesmyšlené. 
• Pro zařazení skutku do konkrétního Dětského činu roku není podstatná doba, kdy se odehrál, ale 
sepsání a odeslání příspěvku. 

http://www.detskycinroku.cz/
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• Příspěvky musejí být odesílány s vědomím školy, ústavu ustaveného za účelem provozování 
společensky užitečné činnosti a zájmového spolku, které děti navštěvují, a rodičů. 
• Nositelem ocenění Dětský čin roku se stává ten, kdo vykonal dobrý skutek; ten, kdo sepíše zprávu 
o oceněném činu, získává věcnou odměnu a jeho škola, ústav ustavený za účelem provozování 
společensky užitečné činnosti, zájmový spolek nebo spolek, který navštěvuje, pak dar 10 000 korun 
na školní pomůcky. 
Více informací o projektu Dětský čin roku, včetně podrobných pravidel, naleznete na webových 
stránkách www.detskycinroku.cz 

 

 

http://www.detskycinroku.cz/
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Burza filantropie 
Rádi bychom Vás upozornili na možnost přihlásit Váš projekt do letošního 
ročníku Burzy filantropie. Přihlašování  začíná 1.6.2019 a končí 30.6.2019. 
Více informací získáte prostřednictvím odkazu 
http://www.burzafilantropie.cz/jihoceskykraj/burza-filantropie-

2019/prihlasovaci-formular/ . 
Zároveň si dovolujeme upozornit na novotu, kterou od letošního ročníku zavádíme. Pro přihlášení 
projektu je nutné absolvovat povinnou individuální konzultaci, na kterou se můžete objednat 
prostřednictvím odkazu http://www.burzafilantropie.cz/jihoceskykraj/burza-filantropie-
2019/pripravne-seminare-2019/ , případně telefonicky na čísle 775 684 570. 
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. 
Termín Burzy filantropie je stanoven na 14.11.2019. Pro aktuální informace sledujte 
http://www.burzafilantropie.cz/jihoceskykraj/ , nebo můžete sledovat událost na FCB - 
https://www.facebook.com/events/433972664047822/ 
Těšíme se na Vaše projekty. 
S pozdravem a přáním pohodových dní. 
František Kaiseršot a Šárka Kovárnová. 
DialogCB, z.s. 
Riegrova 51 
370 01 České Budějovice 
email: kaisersot@dialogcb.cz 
tel: 775 684 570 
 

Strasti letních prázdnin aneb Jak zajistit péči o děti 

V promyšlenou vojenskou strategii se v nejedné rodině proměňuje kalendář na letní měsíce, kdy je 
třeba minimálně na 62 dnů vyřešit péči o děti. Aby se 
nenudily, aby se jim nic nestalo, abyste mohli do práce 
odcházet v klidu, můžete se nechat inspirovat našimi 
tipy. 
- K ruce si vezměte kalendář a den po dni se zamyslete 
nad tím, co se v daném období nabízí 
- Vyznačte si, které dny kde potomky máte a v kolik je 
nutno je přivézt/odvézt 
- Plán dejte dohromady společně. Zeptejte se dětí, co by 
je bavilo, čemu by se rády věnovaly 
- Nezapomeňte, že byste o prázdninách měli strávit 
nějaký čas s dětmi společně! 

Prarodiče a širší rodina 
Hlídací babičky a dědečkové bývají nejlepší volbou. Zkuste se poptat i v širší rodině. Nabídněte na 
oplátku pomoc s vymyšlením programu a samozřejmě nabídněte finanční kompenzaci nákladů 
spojených třeba s výlety, vstupným či dopravou. Inspiraci můžete bez obav hledat na slevových 
portálech. 

http://www.burzafilantropie.cz/jihoceskykraj/burza-filantropie-2019/prihlasovaci-formular/
http://www.burzafilantropie.cz/jihoceskykraj/burza-filantropie-2019/prihlasovaci-formular/
http://www.burzafilantropie.cz/jihoceskykraj/burza-filantropie-2019/pripravne-seminare-2019/
http://www.burzafilantropie.cz/jihoceskykraj/burza-filantropie-2019/pripravne-seminare-2019/
http://www.burzafilantropie.cz/jihoceskykraj/
https://www.facebook.com/events/433972664047822/
mailto:kaisersot@dialogcb.cz
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Kamarádi, ale i rodiče spolužáků 
Zapojte kamarády nejen své ale i svých dětí. Bez obav se můžete poptat rodičů kamarádů svých dětí, 
jak mají vyřešené léto. Může to být oboustranně výhodné! Střídavé hlídání spřátelených dětí je 
vždycky veselejší. Dětem pomůžete přes léto udržet vazby ze školních lavic, navíc se mezi sebou 
snáze zabaví. Poptat můžete i profesionální chůvu a zvážit, zda by nebylo možné se o náklady podělit. 
 
Prázdninový provoz  
"Prázdniny jsou paradoxně spojeny také se starostmi rodičů se zajištěním svých nejmenších. 
Například provoz mnohých mateřských škol bývá v tomto období omezen. Je to ale případ od případu 
a doporučujeme se proto porozhlédnout po okolních školkách, jelikož některé z nich nabízejí provoz i 
v době prázdnin," upozorňuje Jana Štefková, pedagožka z Frýdku-Místku, a doplňuje: "U starších dětí 
mohou rodiče využít rozmanité nabídky prázdninových kurzů či programů připravených regionálními 
domy dětí a mládeže." Projděte internet, nahlédněte do regionálních skupin na Facebooku a 
diskuzních fór pro rodiny z vašeho města. 
 
Příměstské tábory 
Fenomén posledních let, který každoročně využívá čím dál tím více rodičů; ráno dítě odvezete, v 
odpoledních hodinách si jej vyzvednete. "Zaměření aktivit je nespočet a velkou výhodou může být, že 
se vaše ratolest nejen pobaví. Příměstské tábory totiž organizují rozličné instituce od hasičů po 
zoologické zahrady. Jsou ideální příležitostí pro začlenění dětí do nových sociálních skupin, podporu 
jejich koníčků či pro rozvoj pohybové aktivity," říká Jana Štefková. Její slova potvrzuje i Jan Štěpán z 
plzeňského Techmania Science Center, které pořádá příměstské tábory již 7 let: "Jen za poslední tři 
roky se počet dětí na našich příměstských táborech zvýšil o 20 %, letos u nás přivítáme téměř 400 
dětí." Děti z plzeňského regionu si v rámci Techmanie mohou vybrat hned ze čtyř různých zaměření. 
"Garantujeme, že u nás se děti nebudou nudit. Programy se nesou v duchu chytré zábavy; nechybí 
vědecké zážitky, nahlédneme do hlubin Vesmíru i tajů lidského těla," slibuje Jan Štěpán.  
 
Letní tábory 
"Letní tábory jsou v Česku dlouhodobě oblíbenou letní aktivitou pro děti a mladé. 86 % současných 
českých rodičů dětí do 18 let uvádí, že alespoň jedno jejich dítě se tábora již účastnilo nebo jej tam 
plánují poslat v budoucnu. Pouze 14 % českých rodičů o účasti svých dětí na táborech neuvažuje," 
uvádí předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček. Při výběru tábora vždy respektujte přání 
svých dětí; délka pobytu, zaměření tábory i to, zda by raději nejely třeba poprvé s kamarádem. Je to 
přeci klasika, na kterou nezapomíná!  
Autor: Mgr. Klára Elišáková 

 

 

 

 

 



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 6 - 2019 
 
 

30 

Společenské hry pro letní tábory 2019 

Dvanáctý ročník nabízí balíček složený především ze zajímavých novinek 
společnosti MINDOK za bezkonkurenční cenu. Věříme, že vás náš letošní výběr her potěší a 
zajistí vám spoustu zábavy. Tento projekt je určen organizacím, které pracují s dětmi a v době 
letních táborů chtějí dětem nabídnout plnohodnotnou volnočasovou aktivitu nebo alternativní 
program v podobě společenských her. Abychom pokryli požadavky co nejvíce zájemců, 
naleznete v sadě jak hry pro menší děti, tak hry pro dospívající i dospělé, sada zahrnuje hry pro 
jednotlivce i pro velkou skupinu hráčů. 

Nabízíme vám balíček her k odkoupení za výhodných podmínek, jako v předchozích letech, 
zaplatíte za celou sadu jen 2 900 Kč, sleva na hry je přes 50% z doporučených cen. 
Jak postupovat? 

1. Vyplňte objednávkový formulář, který se po vašem potvrzení automaticky odešle do 
našeho systému a na vámi uvedený email přijde kopie. V případě jakýchkoli dotazů či 
nejasností nás kontaktujte na tabory@mindok.cz   

2. V červnu (3. – 14. 6. 2019) vám prostřednictvím GLS odešleme na vámi uvedenou adresu 
objednaný balík her. Hry je možné uhradit buď bankovním převodem předem (hry budou 
zaslány až po obdržení platby), nebo vám je můžeme odeslat na dobírku. Prosím uveďte 
preferovaný způsob platby vobjednávkovém formuláři. Poštovné a balné neplatíte. 
3. Poslední možnost objednání balíčku her je 31. 7. 2019, nebo i dříve, pokud bude vyčerpáno 
300 sad. 

4. Pokud byste si chtěli objednat jakoukoli další hru z naší nabídky pro potřeby oddílu, 
stáhněte si aktuální ceník her (pro volnočasové a vzdělávací organizace platí velkoobchodní 
ceny her včetně DPH). V souvislosti s akcí "Společenské hry pro letní tábory" můžete 
současně doobjednat i hry mimo pevně daný táborový balíček a neplatíte poštovné a balné. 
Do ceníku vyplňte svoji doobjednávku a zašlete ho na tabory@mindok.cz. Menší množství 
doobjednávaných her je možné vypsat do příslušné kolonky přímo v objednávkovém 
formuláři. 
Hry vám pomohou smysluplně vyplnit volný čas dětí na táborech a ostatních prázdninových 
akcích, mohou být skvělou alternativní činností při špatném počasí, můžete je také zařadit 
přímo do programu. Tuto jedinečnou akci můžeme realizovat díky příležitosti představit hry 
velké skupině hravých lidí a jedná se o zajímavou formu propagace her. 
Pokud postrádáte naše upozornění na tuto naši nabídku na konkrétních webových stránkách či 
v tisku, napište nám a pokusíme se to napravit. Všechny zájemce upozorňujeme, že akce je 
určena pouze pro organizace pracující s dětmi (oddíly, tábory, školní družiny, knihovny atd.), 
nikoliv pro jednotlivce. Prosíme tedy, nepište nám dotazy ohledně toho, zda si hry můžete 
objednat tímto způsobem i pro vlastní rodinu či známé! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe67gzmSdIdgGSunlz51_h1sws5GgKQV-kLjCowRWiSPVVkEA/viewform
mailto:tabory@mindok.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe67gzmSdIdgGSunlz51_h1sws5GgKQV-kLjCowRWiSPVVkEA/viewform
https://gallery.mailchimp.com/6d21dd3a70cade138c8babd33/files/31b24d9b-c929-4355-880a-99ddd9fe0342/Ceník_MINDOK_05_2019_ČR.xls
mailto:tabory@mindok.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe67gzmSdIdgGSunlz51_h1sws5GgKQV-kLjCowRWiSPVVkEA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe67gzmSdIdgGSunlz51_h1sws5GgKQV-kLjCowRWiSPVVkEA/viewform
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Jak vybrat kvalitní tábor? Rodičům radí rodiče i zkušení organizátoři 
Autor: YMCA  

S blížícími se prázdninami řeší řada rodičů, jak zajistit dětem zajímavý letní program. Co je ale 
u takového výběru nejdůležitější? 
 
Zaměření programu, osobnost hlavního vedoucího 
nebo typ ubytování? S rozhodováním přichází 
na pomoc YMCA v České republice, organizace s 97 
letou tradicí v pořádání táborů. Její projekt „Jak 
vybrat tábor“ nabízí přehledný seznam kritérií, 
na které je dobré se zaměřit. 
„Každé dítě by mělo prožít léto tak, aby se domů 

vracelo plné nových dojmů, přátelství a zážitků, které nejen vyplňují volný čas, ale rozvíjejí jeho 
osobnost“, říká Vojtěch Rálek, generální sekretář YMCA v ČR. „Zorientovat se v dnešní široké nabídce 
táborů pořádaných jak tradičními organizacemi, tak volnočasovými agenturami, ovšem nemusí být 
pro každého snadné. Proto jsme sestavili několik rad, vlastně jakési patero podmínek, které má každý 
správný tábor splňovat.“ 

Balík pro letošní rok obsahuje tyto hry: 

i. Bystroočko 

ii. Carcassonne: Safari 

iii. Cut the Rope: Karetní hra 

iv. Dao 

v. Desítka 

vi. Expedice příroda: 50 našich stromů 

vii. Goblíci jedlíci 

viii. Kočičí klub 

ix. Master of Orion 

x. Múza 

xi. Pictomania 

xii. Rivalové 

xiii. Sedm draků 

xiv. Slovopád 

xv. V pasti 

xvi. Země: Na cestách 

 

http://www.jakvybrattabor.cz/
http://www.jakvybrattabor.cz/
http://www.mindok.cz/cz/nase-hry/hra/8595558303007-bystroocko-352
http://www.mindok.cz/cz/nase-hry/hra/8595558303335-carcassonne--safari-369
http://www.mindok.cz/cz/nase-hry/hra/8595558301911-cut-the-rope--karetni-hra-213
http://www.mindok.cz/cz/nase-hry/hra/8595558302406-dao-270
http://www.mindok.cz/cz/nase-hry/hra/8595558303274-desitka-363
http://www.mindok.cz/cz/nase-hry/hra/8595558302765-expedice-priroda--50-nasich-stromu-325
http://www.mindok.cz/cz/nase-hry/hra/8595558302383-goblici-jedlici-265
http://www.mindok.cz/cz/nase-hry/hra/8595558303342-kocici-klub-370
http://www.mindok.cz/cz/nase-hry/hra/8595558302871-master-of-orion-315
http://www.mindok.cz/cz/nase-hry/hra/8595558303090-muza-351
http://www.mindok.cz/cz/nase-hry/hra/8595558303328-pictomania-373
http://www.mindok.cz/cz/nase-hry/hra/8595558303243-rivalove-358
http://www.mindok.cz/cz/nase-hry/hra/8595558301188-sedm-draku-114
http://www.mindok.cz/cz/nase-hry/hra/8595558302185-slovopad-255
http://www.mindok.cz/cz/nase-hry/hra/8595558303366-v-pasti-378
http://www.mindok.cz/cz/nase-hry/hra/8595558303137-zeme-na-cestach-361
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Součástí projektu je seznam kritérií (naleznete zdenebo ve formátu 
PDF zde), web http://www.jakvybrattabor.cz/, i videa, na kterých 
konkrétní rodiče z YMCA představují svůj pohled, své hlavní pravidlo, 
podle kterého tábor pro své dítě vybírají. 
Příjemné prázdninové léto Vám přeje YMCA 
http://www.jakvybrattabor.cz/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.adam.cz/download.php?soubor=476
http://www.adam.cz/download.php?soubor=477
http://www.jakvybrattabor.cz/
http://www.jakvybrattabor.cz/
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https://www.borovice.cz/bazar/ 
Zde naleznete inzeráty s nabídkou prodeje tábornického materiálu – teepee, stany, plachty… 

 
Klapíkova inspirace 

Tvoření pro děti  
 
Koníci z korku 

 

Potřebujete: 
korkové zátky, lepidlo (či tavnou pistoli), 
nalepovací oči, zbytky látek, provázek, bavlnky či 
vlnu, nůžky 
Pracovní postup: 
Z korků se sestavte tvar koníka a slepte je podle 
fotografie. 
Koníky si můžeme nabarvit na bílo. Ti, kteří chtějí 
zachovat přírodní barvu korku, tento krok 
vynechají. Z kousku látky vystřihněte sedlo a 
přilepte.  
Kolem krku uvažte provázek - otěže. 
Nalepte očka.  
Nakonec dodělejte z nastříhané vlny ocas a hřívu. 
A můžete si hrát. 
 
Zdroj:http://babinet.cz/clanek-17981-konici-z-
korku.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Platíčkový obraz 

https://www.borovice.cz/bazar/
http://babinet.cz/clanek-17981-konici-z-korku.html
http://babinet.cz/clanek-17981-konici-z-korku.html
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Potřebujeme: plato od vajec, tempery, misky na tempery, štětec 

Na plato od vajec malujeme libovolný obrázek temperovými barvami. 

Zdroj: https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/obrazky-pranicka-pohlednice-aj-266/platickovy-

obraz-4301#prettyPhoto 

Inspirace hry 

Řecké ostrůvky 

Kdo by nechtěl vlastnit ostrůvek? Můžete si tam dělat co chcete, postavit cokoliv, zkrátka o všem 
rozhodovat. Tato lehce soutěžní hra nabízí celou řadu ostrůvků, jejichž majiteli se mohou hráči 
stát! Pravidla nejsou nijak zapeklitá.  
Připravíme si ostrůvky. Ty budou představovat nejlépe papírové čtvrtky, buďto čisté nebo nějak 
pokreslené (například obrázky ostrovů). Všechny ostrůvky rozložíme libovolně po herním území. 
Podle šikovnosti hráčů uděláme na zemi čáru, za kterou nesmí žádný z hráčů vkročit. Odtud budou 
všichni soutěžit o ostrůvky. 
Soutěžit se bude následovně: každý hráč bude mít předem daný počet svých "tokenů" (placaté 
kamínky odlišené od ostatních, kolečka z kartonu, plastová víčka, atp.), kterými se bude snažit zabrat 
co nejvíce ostrůvků. 
Hráči se střídají vždy po jednom hodu. Pokud jeden hráč nahází na jeden ostrůvek jako první 3 své 
tokeny, stává se majitelem ostrůvku a dál se soutěží o zbylé ostrovy. Tokeny ostatních hráčů, které 
případně na tomto již zabraném ostrůvku jsou, zůstávají ležet a nedají se znovu použít.  
Vítězí ten, kdo na konci má nejvíce ostrůvků. 
Zdroj: https://zabav-deti.cz/clanek/recke-ostruvky-404 

 

 

 

 

 

 

Molekuly kmitají 

Jednoduchá pohybová hra, kterou můžete hrát uvnitř, stejně tak i venku. Rozhýbejte libovolně 
velkou skupinu dětí. Důležitá pro hru je heterogennost účastníků.  
Ke hře bude potřeba jeden předříkávač a nebo vedoucí.  

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/obrazky-pranicka-pohlednice-aj-266/platickovy-obraz-4301#prettyPhoto
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/obrazky-pranicka-pohlednice-aj-266/platickovy-obraz-4301#prettyPhoto
https://zabav-deti.cz/clanek/recke-ostruvky-404
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Začátek kola ohlásí předříkávač vždy slovním spojením "Molekuly kmitají..". Následně se všichni hráči 
(molekuly) začnou pohybovat a různě mísit po herním území.  
Poté přijde signál "Vytvoříme molekuly homo/hetero dvou/tří/čtyř/..", po němž musí hráči začít 
vytvářet skupiny podle zadání. V každé skupince tak musí být správný počet členů a zároveň splňovat 
předponu homo či hetero - tedy buď musí být všichni stejného pohlaví, a nebo různého (samozřejmě 
stačí jeden zástupce odlišného pohlaví než zbytek). 
Ti, kdo již nedokáží vytvořit skupinu, pro danou chvíli vypadávají ze hry. Vítězí poslední dva přeživší 
hráči. 
Zdroj: https://zabav-deti.cz/clanek/molekuly-kmitaji-402 

Děkujeme za podporu a spolupráci 
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