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Červenec - srpen 2019 

Milí přátelé,  
právě vychází letní vydání elektronického zpravodaje RADAMBUK. Ve zpravodaji Vám přinášíme 
novinky z RADAMBUK, ICM Č.B., členských spolků RADAMBUK, MŠMT, ČRDM a další informace, které 
by Vás mohly zaujmout. Rádi bychom popřáli všem dětem i dospělákům příjemné prožití letních 
prázdnin plných sluníčka. V zářijovém vydání Klapíkova zpravodaje se se čtenáři můžete podělit o své 
zážitky z prázdninových akcí, které posílejte na e-mail kanceláře do 4.9.2019. 

 

Informace z RADAMBUKu, z kroniky akcí 

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!! 

 

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.  

https://www.jumparenacb.cz/
mailto:kancelar@radambuk.cz
https://www.radambuk.cz/pojisteni/
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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 Pohádková cesta s lesními zvířátky – 21.6.2019¨ 

V rámci projektu Mládež kraji jsme uspořádali 
v Branišovském lese za sídlištěm Máj v Českých 
Budějovicích akci Pohádkovou cestu s lesními zvířátky. 
Akce se zúčastnilo 42 dětí s rodiči a připravilo jí 14 
dobrovolníků. Děti procházely jednotlivá stanoviště a 
plnily vědomostní a pohybové aktivity. V cíli si vyzkoušely 
střelbu ze vzduchovky a za splněnou křížovku a úkoly ze 
stanovišť obdržely balíček s odměnami a špekáček 
s pečivem, který si opekly na připraveném ohni a zazpívaly 
si s kytarou.  
 

Projekt Survival 7. - 9. 6. 2019 
Ve dnech 7. -9. 6. 2019 jsme zorganizovali víkendovou akci pro děti a mládež s názvem Suvival. 
21 účastníků akce si vyzkoušelo přežít se základním vybavením v přírodě. Vyzkoušeli si vařit na 
ohni, rozdělávat oheň, postavit přístřešek na spaní, přelézat lanovou lávku, noční orientaci 
v přírodě a další dovednosti. 3 soutěžní týmy získávaly za splnění jednotlivých úkolů různé 
potřebné nástroje a suroviny na vaření. Na konci prodlouženého víkendu jsme vyhodnotili 
nejúspěšnější tým. Všichni účastníci si 
vyzkoušeli na vlastní kůži, že dokáží 
v přírodě přežít. 
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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 
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.  

 

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 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 

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 
 

 

 
 

8. ročník soutěže „Jihočeská ratolest“  
právě odstartoval, zapojit se můžete do 6. října 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Od června do 6. října 2019 mají jihočeské obce, školy, neziskové organizace a 
studenti vysokých škol příležitost přihlásit své projekty zaměřené na ochranu životního prostředí do 
soutěže Jihočeská ratolest. 
Krajská síť environmentálních center Krasec, z. s. vyhlašuje ve spolupráci s Jihočeským krajem soutěž 
Jihočeská ratolest již poosmé. V soutěži mohou být prezentovány informační, osvětové, výchovné a 
poradenské neinvestiční projekty s přímým dopadem na ochranu přírody, ukončené a minimálně zčásti 
realizované na území Jihočeského kraje v obdobíod 1. července 2017 do 30. září 2019. 

mailto:kancelar@jihocesky-pionyr.cz
mailto:kancelar@jihocesky-pionyr.cz
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Soutěžící subjekty budou rozděleny do třech kategorií (obce, školy, neziskové organizace), čtvrtá 
kategorie poskytne prostor jednotlivcům - studentům a absolventům jihočeských vysokých škol, kteří 
se ve svých bakalářských a diplomových pracích zaměřili na ochranu životního prostředí, aplikovanou 
ekologii, nebo environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) a kteří své práce obhájili právě ve 
výše uvedeném období. 
Co říkají pravidla soutěže? Jeden subjekt může přihlásit nejvýše dva projekty, projekt, na kterém 
spolupracovalo více subjektů (např. škola a obec), lze přihlásit pouze do jedné soutěžní kategorie. U 
studentských projektů bude významným hodnotícím kritériem využitelnost výsledků v praxi, u všech 
skupin inovativnost a dlouhodobý přínos pro životní prostředí. Každá kategorie bude mít své vítěze 
(žádné poražené), kteří budou vyhlášeni a odměněni certifikátem, zajímavou finanční částkou a 
regionálními produkty v úterý 5. listopadu 2019. Podrobná pravidla soutěže spolu s přihlašovacím 
formulářem naleznete na adrese www.krasec.cz/jihoceska-ratolest. 
Organizátorem soutěže je Krajská síť environmentálních center Krasec, z. s., která sdružuje 17 

členských organizací jihočeského regionu zaměřujících se na ekologické poradenství a environmentální 

vzdělávání, výchovu a osvětu a provozuje rozcestník šetrné turistiky na webových stránkách 

www.enviroskop.cz a volně stažitelné mobilní aplikace Enviroskop. 

Kontakt pro dotazy: 

Mgr. Ivana Hlinková, organizační garant soutěže, Krasec 

tel: 777 03 03 25 

krasec.ratolest@gmail.com 

Veškeré informace včetně podmínek soutěže a přihlášky do soutěže naleznete na tomto odkazu: 
https://www.krasec.cz/jihoceska-ratolest <https://www.krasec.cz/jihoceska-ratolest>  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.krasec.cz/jihoceska-ratolest
http://www.enviroskop.cz/
https://www.krasec.cz/jihoceska-ratolest
https://www.krasec.cz/jihoceska-ratolest
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 
Hledáš program na léto? 

Vyjeď dobrovolničit na několik týdnů nebo rovnou 

na půl roku. Můžeš vyrazit do jedné ze 70 zemí 

světa nebo zůstat v Česku. Získáš tak cenné zkušenosti, poznáš 

nové přátele z celého světa a přiučíš se něčemu novému.  

Vše potřebné najdeš: 

https://www.inexsda.cz/aktivity/workcampy/ 

Co třeba opět vyjet na dovolenou s rodiči? Či vylehávat na 

gauči s noťasem? Nebo chceš konečně něco jiného? Vlastního, 

podle sebe a co tě nakopne do života?             

Co třeba raději někam vyjet s partou podobně naladěných lidí, 

kteří se taky v životě nechtějí jen flákat? Jestli nechceš jen na 

další dovolenou, která se nebude lišit od těch předchozích, ale 

raději vyjedeš na expedici, koukni sem:   

https://www.outwardbound.cz/kurzy/. Všechny jsou v přírodě a seberozvojové: nejen že na nich 

získáš zážitky, ale rovnou je přetavíš ve zkušenosti, které zúročíš v osobním, školním i pracovním 

životě. 

Kam vyrazit o prázdninách na výlet pomůže naplánovat ENVIROSKOP 
 

Enviroskop, to jsou stejnojmenné webové stránky a mobilní 
aplikace, které nabízí zájemcům o šetrné formy cestování několik 
set atraktivních výletních lokalit. 
V hledáčku Enviroskopu jsou cíle, které se týkají přírodního dědictví 
a environmentálních témat. Rozsáhlou databázi výletů připravilo 
několik desítek mapovatelů z řad našich členských organizací. 
Najdete v ní výlety téměř čtyř desítek typů – aleje a studánky 
         - přírodní zahrady 
         -  geologické nebo botanické lokality 
         - místa pro birdwatching  
         - možnosti přírodního koupání 
         - různé typy stezek včetně questingových či zážitkových 
         -  environmentální atrakce pro děti 
         - nabídku místní produkce i řemeslných dílen 
         - příklady šetrných přístupů v zemědělství, stavitelství, obnově                                             

                                                                        krajiny a ve využívání zdrojů energie 
 
Hlavní  funkce webu i aplikace spočívají ve vyhledávání zájmových lokalit přímo na mapě, listováním 
v kategoriích nebo prostřednictvím nastavených filtrů a zobrazování těchto míst včetně 
kompletního informačního servisu. Prostřednictvím mobilní aplikace má uživatel databázi výletů 
stále po ruce a může využívat řadu praktických funkcí, například navigaci ke zvolenému cíli. Všichni 

https://www.inexsda.cz/aktivity/workcampy/
https://www.outwardbound.cz/kurzy/
http://www.enviroskop.cz/


RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 
Informační centrum pro mládež České Budějovice 

Husova třída 622/45, České Budějovice 

tel: 775 644 101, e-mail: kancelar@radambuk.cz 

 

KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 7 - 8- 2019 
 
 

9 

přihlášení uživatelé mohou s aplikací a webem i s jejich uživateli komunikovat prostřednictvím 
zabudovaných interaktivních prvků. Můžete třeba hodnotit a komentovat jednotlivé lokality, přidávat 
vlastní fotografie nebo někoho pozvat na výlet sdílením přes sociální sítě.  
  Díky funkci Můj Enviroskop si snadno vytvoříte soubor oblíbených nebo již navštívených míst a 
hlavně si naplánujete a uložíte vlastní výlety.  
  Enviroskop myslí také na návštěvníky jihočeského regionu ze zahraničí nebo na uživatele z oblasti 
školního vzdělávání. Web a aplikace jsou dostupné v anglické a německé verzi, pedagogové mají 
k dispozici pomocníka a metodickou podporu v environmentální vzdělávací oblasti třeba při 
plánování terénní výuky a exkurzí. Jednou kategorií lokalit je totiž i kategorie EVVO (environmentální 
vzdělávání, výchova a osvěta). Ta obsahuje mimo jiné přehled environmentálních akcí nebo soubor 
EVVO lokalit, tedy míst, na kterých probíhají výukové programy nebo pro které jsou zpracovány 
výukové listy pro žáky a metodické podklady pro učitele. 

 

Evropská karta mládež (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. 

Kartu si můžete vyzvednout v našem ICM ČB. 
 
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. 

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. 

 

http://www.enviroskop.cz/#mujenviroskop
https://www.eyca.cz/o-karte-eyca
http://www.eyca.org/
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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. 
 

Další podrobnosti o kartě a slevách v Čechách najdeš na českém webu https://www.eyca.cz/ 
  

Podrobnosti o slevách v zahraničí, v Evropě najdeš na webu 
https://www.eyca.org/discounts 

 
Připravili jsme pro tebe mobilní aplikaci, ve které si můžeš přehledně zobrazit všechny aktuální slevy. 
Aplikaci najdeš v Google play nebo Apple Storu pod názvem Youth Card. 
 
Mobilní aplikace Ti zobrazí elektronickou variantu karty a přehledně nabídne všechny slevy.  
Po instalaci je potřeba se do aplikace přihlásit, vytvořit si účet. K tomu budeš kromě čísla karty 

potřebovat i specifické číslo, označované jako EYCA number. Toto 
číslo nalezneš ve svém uživatelském účtu. Pro přihlášení použij 
přístupové údaje, které jsi obdržel emailem při zakoupení karty. 
Přehledný návod, jak se přihlásit do mobilní aplikace 
nalezneš ZDE. 
 

https://www.eyca.cz/
https://www.eyca.org/discounts
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.eycaapp.eyca
https://www.eyca.cz/uploads/source/DO%20MOBILU.pdf
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Chystáte se do zahraničí? Prověřte si danou destinaci! 

Chystáte se na safari do Ghany a 
nevíte zda je tam bezpečně? Víte 
jak postupovat, když si v Turecku 
zlomíte nohu? 
Ať se chystáte na exotickou 
dovolenou, nebo cestujete po 
Evropě, určitě se vám vyplatí 
sledovat stránky Ministerstva zahraničí - kapitolu Cestujeme. Naleznete tam seznam nejnovějších 
upozornění na cesty, který zahrnuje aktuální varování a doporučení Ministerstva zahraničních věcí 
vydávaná kvůli bezpečnostním hrozbám, nebezpečí způsobenému živelními pohromami, epidemiemi 
či z jiných důvodů. 
 
Dále v této sekci naleznete: Užitečné informace při cestách do zahraničí, kde mimo jiné 
naleznete Desatero na cesty, zjistíte kde vám hrozí hurikány nebo nákazy nebezpečnými viry, ale také 
návody jak řešit krizové situace v zahraničí.  
Naleznete zde také mapu světa, na které se dovíte víc o jednotlivých zemích. 
 
Dále doporučujeme, zvláště pokud cestujete do exotičtějších destinací, zaregistrovat se v 
systému DROZD. Což je projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí 
(DROZD) a umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém 
plánovaném pobytu v zahraničí. Poskytnuté informace slouží Ministerstvu zahraničních věcí k 
poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a účinně organizovat pomoc v případě přírodních 
katastrof i sociálních nepokojů. Systém umožňuje rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem 
zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí, a tím jim poskytovat důležité 
informace nebo je včas varovat před hrozícím nebezpečím. 
Zdroj: www.mzv.cz 
Obrázek: www.pxhere.com 
Vložila: B.Bieliková 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/uzitecne_informace_pri_cestach_do/index.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/uzitecne_informace_pri_cestach_do/desatero_na_cesty.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/index.html
https://drozd.mzv.cz/
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html
https://pxhere.com/cs/photo/1433419
https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/index.html
http://www.nicm.cz/files/user-49592/hiking-mountain-hike-climber-adventure-tourist-1433419-pxhere.com_.jpg
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 Mezinárodní řidičský průkaz 
Díky členství v EU dnes nemusíme téměř v celé Evropě řešit, 
zda s českým řidičským průkazem řídíme u nás nebo v 
zahraničí. Chystáte-li se však na dovolenou mimo Evropu a 
přemýšlíte nad variantou cestování autem či např. na 
motorkách, budete si pravděpodobně muset zařídit 
mezinárodní řidičský průkaz. 
Jak ho získat? 
Mezinárodní řidičský průkaz si vyřídíme podáním písemné 
žádosti o vydání na obecním úřadu obce s rozšířenou 

působností. Podmínkou vydání je mít platný řidičský průkaz.  
Co je nutné mít sebou:  

•        platný doklad totožnosti 
•        platný řidičský průkaz 
•        jednu průkazovou fotografii (nutné předložit papírovou fotografii). 

Průkaz se při splnění všech náležitostí vystaví zpravidla na počkání. Správní poplatek za vydání činí 
50,- Kč. 
Zdroj: www.mdcr.cz Vložila: Simona Fialová 

 
Chystáte se do Turecka? Možná vám pomůže zdravotní karta pro případ 
nouze! 

Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo zdravotnictví v 
rámci společného pilotního projektu připravilo tzv. komunikační 
zdravotní karty. Uvedené karty by měly pomoci českým občanům 
v Turecké republice v případě zdravotních potíží či zranění 
pomoci komunikovat v případě nouze. Úkolem karet není 
nahradit plnohodnotného tlumočníka či zajistit komunikaci v 
případě chronických obtíží, ale pomoci jako nouzové řešení při 
záchraně zdraví a života v rozsahu pohotovostním, kdy není 
nablízku možnost jiným způsobem přetlumočit či komunikovat. 

Zdroj: www.mzv.cz Foto: www.pxhere.comVložila: B.Bieliková 

 

 
 
 
 
 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/turecko_zdravotni_karta_pro_pripad_nouze.html
https://pxhere.com/cs/photo/1447359
http://www.nicm.cz/files/user-49603/adult-automotive-blur-13861.jpg
http://www.nicm.cz/files/user-49592/turkey-turkish-flag-flag-texture-red-flag-red-1447359-pxhere.com_.jpg
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Informace z ČRDM 

AKCE 72 HODIN V ROCE 2019 - Soňa Polak 
Ročník 2019 se uskuteční v termínu od 
10. do 13. října. Co jsme pro vás letos 
připravili? Na co vše se můžete těšit? Jaké jsou priority akce 
72 hodin v roce 2019?  
 
Pomozme přírodě s klimatickými změnami Letošní ročník 
72 hodin věnujeme ve značné míře tématu, na které je 
v posledních měsících upozorňováno stále naléhavěji. Jedná 
se o změny přírodního prostředí v souvislosti s probíhajícími 
klimatickými proměnami. Za změnu v chování stávkují po 

celém světě mladí lidé, a jelikož je naše akce určena především jim, rozhodli jsme se je v jejich 
aktivitě také podpořit. Ve spolupráci s organizací Hnutí Brontosaurus jsme připravili soubor návodů a 
pravidel konkrétní pomoci. Už teď si některé můžete prohlédnout zde: www.peceoprirodu.cz Loni 
jsme poprvé spolupracovali s Nadací Partnerství, se kterou jsme sázeli lípy svobody. Letos přichází 
tato Nadace s ještě ambicióznějším plánem, neboť by ráda vysadila strom za každého občana naší 
vlasti. A to je plán hodný následování, a tudíž jsme se rozhodli k této akci v rámci 72 hodin přistoupit. 
V tuto chvíli připravuje Nadace Partnerství webovou stránku, na které bude pravidelně aktualizovat 
seznam míst, které obce, města či soukromé subjekty nabídnou jako vhodná místa pro výsadbu. Web 
bude spuštěn koncem června. Pokud však již nyní máte zájem se s námi do akce zapojit, sledujte či se 
zaregistrujte pro odběr novinek na webu www.sazimebudoucnost.cz. 
 
Ještě více sociálních projektů… Těší nás loňský nárůst sociálních projektů a určitě ho letos rádi 
podpoříme. Třeba v ZŠ Ústí nad Labem pořádali zábavně-sportovní dopoledne s výtěžkem pro 
nemocnou Elišku. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Rynholec pořádalo sbírku pro nevyléčitelně 
nemocnou Barunku. Nechyběl ani již tradiční sběr papíru pro handicapovaná trojčata Koláčkova, 
který pořádá Dětský domov se školou v Chrudimi. Žáci hotelové školy v Poděbradech připravili 
výrobky s vánoční tematikou, které se budou prodávat na adventním jarmarku. Získané finance 
poputují rodičům Žanetky, jako příspěvek na nákladnou rehabilitaci po dětské mozkové obrně. ZŠ a 
MŠ Hoštejn s místní skupinou Českého červeného kříže organizovaly „Bleší trh“ pro Péťu, trpícího 
vzácným Westovým syndromem. Děti z turistického oddílu mládeže CHIPPEWA organizovaly hravé 
odpoledne pro děti z místního nízkoprahového centra. Ve Vyškově proběhla výměna igelitových 
tašek kolemjdoucích za tašky plátěné. Teplákománie aneb V barevném k duševnímu zdraví – 
v Havlíčkové Brodě se šily tepláky pro děti hospitalizované na psychiatrii. Nebyl vám lhostejný ani 
osud zvířecích kamarádů a věříme, že i letos tento druh projektů naroste. Pro inspiraci: Sbírku 
finančních i věcných darů pro handicapovaná zvířata z útulku Tibet připravili ZŠ Šaratice a mladí hasiči 
Hostěrádky – Rešov. Pomoc Městskému útulku ve Znojmě uskutečnili studenti 2. D třídy ze ZŠ 
Znojmo – Načeratice. Žáci ZŠ speciální Frýdlant vyhlásili sbírku dobrot pro kočičí a psí svěřence útulku 
v Krásném Lese. Mnoho dobrovolníků se rozhodlo propojit generace a navštíví domy seniorů. Pojďme 
opět s láskou myslet na babičky a dědečky! 
 
I letos „dáme“ hrady a zámky… Pokračovat také budeme ve spolupráci s Národním památkovým 
ústavem a i letos přineseme seznam objektů, ve kterých budete moct pomáhat. Úklidové projekty 

http://www.peceoprirodu.cz/
http://www.sazimebudoucnost.cz/
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opět podpoříme, rukavicemi a pytli, novinku připravujeme i v oblasti výsadby stromů, kromě 
ovocných stromů nabídneme i sazenice okrasných dřevin. 
Registrace!!! Těšíme na vás od září, kdy spustíme registraci projektů. 

Může se Vám hodit na tábory 

Ilustrátorka Vendula Hegerová ve svém e-shopu nabízí zdarma ke stažení diplomy pro všechny malé 
táborníky. 

Chystáte se o prázdninách do Holandska? S EYCA kartou ušetříte  
Například můžete využít 50% slevu v Rijksmuseum a do Eye Filmmuseum, další slevu 4,5 € máte 
s kartou EYCA do Anne Frank House.   
Dalších 60000 slev ve 34 zemích po celé Evropě najdete na https://www.eyca.cz 

Šest z deseti českých dětí je členem sportovního oddílu, sportují hlavně pro 
radost a pro zdraví 
Informaci o tom, jakým sportům se věnují děti ve věku 6–16 let nejen v Česku, ale i na Slovensku, v 
Polsku a Maďarsku, přináší exkluzivní výzkum agentury STEM/MARK ve spolupráci s Českým národním 
panelem. http://www.adam.cz/clanek-2019060026-sest-z-deseti-ceskych-deti-je-clenem-
sportovniho-oddilu-sportuji-hlavne-pro-radost-a-pro-zdravi.html 

Česká rada dětí a mládeže vydala výroční zprávu za rok 2018 
„Výročka“ nemusí být jen nečitelný přehled čísel, aktivit, výkazů zisků a ztrát. Může i vizuálně poutavou 
formou referovat o tom, jak se České radě dětí a mládeže dařilo v roce 2018. 
Ať se vám hezky čte! 
Prohlédněte si výroční správu ČRDM za rok 2018 
 

Nová Archa ukazuje, co všechno se dá (na)učit i bez školní střechy nad hlavou 
Učíme se venku. Tak zní nejen téma čtvrtého letošního sešitu časopisu Archa, ale také název 
neotřelého výchovně-výukového konceptu určeného zejména pedagogickému sboru. V tematickém 
dvoj-rozhovoru nové Archy vám ho přiblíží dva jeho význační spolutvůrci a propagátoři Martin Kříž a 
Justina Danišová. Z příspěvků členských organizací České rady dětí a mládeže (ČRDM) pak nenápadně 
vysvitne, proč je namístě zrovna u tohoto čísla Archy hovořit o prolínání formálního a neformálního 
vzdělávání v jeho rozmanitých podobách. Svými postřehy, konkrétními příběhy a zkušenostmi 
popsanými v textech, jež „ctí barvu“ hlavního námětu této Archy, přispěli k jejímu obsahu autoři a 
autorky zejm. z organizací Mladí ochránci přírody, Liga lesní moudrosti, Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska, Asociace turistických oddílů mládeže, Pionýr nebo Duha.  
Kromě toho se vám také představí třeba ekologické periodikum Bedrník, soutěž Ekologická olympiáda 
nebo akce jako tomícký FunTOM, pionýrská Dětská Porta či skautský Obrok. 
Moudrému napověz, praví známé lidové rčení... 
Zde si novou Archu můžete přečíst 
 

O peníze na podporu mimoškolního vzdělávání dětí je velký zájem 

Už tři měsíce běží výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu neformálního 
vzdělávání. http://www.adam.cz/clanek-2019060004-o-penize-na-podporu-mimoskolniho-
vzdelavani-deti-je-velky-zajem.html 

 

https://www.obchudekvendula.cz/Zdarma-c15_0_1.htm?fbclid=IwAR0fijkQ-rSIhGzSsXMpO7hIygV3oo-UQ-6pjkOlP5GPqbUcJXEDicCAdjE
https://www.eyca.cz/
http://www.adam.cz/clanek-2019060026-sest-z-deseti-ceskych-deti-je-clenem-sportovniho-oddilu-sportuji-hlavne-pro-radost-a-pro-zdravi.html
http://www.adam.cz/clanek-2019060026-sest-z-deseti-ceskych-deti-je-clenem-sportovniho-oddilu-sportuji-hlavne-pro-radost-a-pro-zdravi.html
http://crdm.cz/download/VZ/vyrocni-zprava-crdm-2018.pdf
http://www.adam.cz/clanek-2019060011-archa-c-4-2019-ukazuje-co-vsechno-se-da-na-ucit-i-bez-skolni-strechy-nad-hlavou.html
http://www.adam.cz/clanek-2019060004-o-penize-na-podporu-mimoskolniho-vzdelavani-deti-je-velky-zajem.html
http://www.adam.cz/clanek-2019060004-o-penize-na-podporu-mimoskolniho-vzdelavani-deti-je-velky-zajem.html
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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. 

Mohou děti na táboře pomáhat s vařením? 
Dle § 7 odst. 6, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických 
požadavcích na zotavovací akce pro děti se „děti se mohou podílet na přípravě stravy jen před 
jejím tepelným zpracováním a při pomocných pracích. Na zotavovací akci do 50 účastníků se 
mohou děti podílet na celé přípravě stravy a jejím výdeji, jsou-li pod dozorem osoby činné při 
stravování. Zdravotní stav dětí, které se podílejí na přípravě stravy, musí být posouzen 
zdravotníkem.“ Tedy vámi navrhovaný postup by byl při zachování všech ostatních 
hygienických a jiných požadavků přijatelný. Nelze však opominout ani uvedené posouzení 
zdravotníka ohledně jednotlivých dětí, které by se měli na přípravě stravy podílet. 
Mgr. Alena Hájková 

http://poradna.crdm.cz/tabory/muzou-deti-na-tabore-pomahat-s-varenim-488 

Posudek zdravotní způsobilosti 
Pořadatelé zotavovací akce, školy v přírodě nebo jiné podobné akce pro děti: 
Fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci jako dozor nebo zdravotník musejí být k 
této činnosti zdravotně způsobilé. 
Zdravotní způsobilost posuzuje a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb 
v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. 
Tento posudek má platnost 2 roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně 
zdravotní způsobilosti fyzické osoby. 
Posudek o zdravotní způsobilosti předají fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci, 
s výjimkou pedagogických a zdravotnických pracovníků vysílající škole nebo pořádající osobě pro účely 
podle § 11 odst. 1 písm. b) a e). 
  
Účastníci - dítě na škole v přírodě nebo zotavovací akci: 
Pořadatel může na zotavovací akci/školu v přírodě přijmout jen dítě, které 
a) je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má 
doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, 
b) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a 
c) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou 
nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní 
opatření. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWRCn1Zl8RZ8BeB0hk4zYnsnxVdWK7p7oNSIp0GnSWoSe-xg/viewform
http://poradna.crdm.cz/tabory/muzou-deti-na-tabore-pomahat-s-varenim-488
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Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci posuzuje a posudek 
vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. 
Tento poskytovatel zdravotních služeb v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným 
pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování 
podrobit pro trvalou kontraindikaci. 
Vzor posudku (viz příloha) upraví prováděcí právní předpis. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má 
platnost po dobu dvou let od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní 
způsobilosti dítěte. 
Skutečnosti uvedené v odstavci b) a c) potvrzuje v písemném prohlášení (tzv. „prohlášení 
o bezinfekčnosti“) zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte 
písemně zmocnil; toto potvrzení nesmí být starší než jeden den. 
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předá zákonný zástupce nebo fyzická 
osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil pořádající osobě nebo vysílající škole 
pro účely podle § 11 odst. 1 písm. b) a e). 
Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství 
Fyzické osoby činné při stravování (kuchaři, dospělí pomocníci v kuchyni) musí splňovat požadavky 
stanovené pro výkon činností epidemiologicky závažných v § 19 odst. 2 a odst. 3 větě první. Při 
prověřování znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví postupuje příslušný orgán ochrany veřejného 
zdraví podle § 19 odst. 3. 
(Můžou děti pomáhat na táboře s vařením?) 
Běžnou praxí je, že pořadatel si ponechává kopie posudků zdravotní způsobilosti. Originály zůstávají 
rodičům/vedoucím/zdravotníkům… 
Více informací najdete v Poradně v kategorii Tábory. Zejména pak v článku Přehled legislativy pro 
pořádání letních táborů a u zodpovězených dotazů. 
Eva Beránková 
Sekretariát ČRDM  

Uvítejte ve svém domově studenta ze zahraničí 
Hoštění zahraničního studenta je skvělou možností, jak prohloubit znalosti o nové kultuře a sdílet 
vlastní kulturu a hodnoty. Stačí postel, místo u stolu a místo v srdci. 
Organizace AFS Mezikulturní programy hledá po celé České republice rodiny pro více než 20 studentů 
z celého světa – Thajsko, Indonésie, Rusko, Japonsko, Čína, Francie a Itálie.  
Více  

Tip na léto u vody: odhalte tajemství hydroelektráren ČEZ 

Majestátní Dlouhé stráně v Jeseníkách, starodávná Čeňkova pila na Šumavě, Lipno, Orlík a Štěchovice 
na Vltavské kaskádě i mnohé další. Vodní elektrárny ČEZ vyrobí ročně okolo dvou miliard kWh elektřiny. 
Často jde zároveň o unikátní technické i krajinotvorné prvky. Místa, kde se rodí ekologická energie, se 
letos v létě představí veřejnosti prostřednictvím soutěže. 
Jak na to? Stačí navštívit minimálně šestici z tuctu vybraných vodních elektráren provozovaných 
Skupinou ČEZ v České republice. Klíčem k výhře je otisknout do herní karty razítko z infocenter 
elektráren Dlouhé stráně, Hučák a Čeňkova pila nebo opsat kód z plakátů umístěných u vstupů do všech 
zbývajících elektráren. 
 

http://poradna.crdm.cz/sites/default/files/article/files/2019-06/vzor%20posudku%20o%20zdravotni%20zpusobilosti%20ditete_0.pdf
http://poradna.crdm.cz/tabory/muzou-deti-na-tabore-pomahat-s-varenim-488
http://poradna.crdm.cz/tabory
http://poradna.crdm.cz/letni-tabory/prehled-legislativy-pro-poradani-letnich-taboru-306
http://poradna.crdm.cz/letni-tabory/prehled-legislativy-pro-poradani-letnich-taboru-306
https://www.afs.cz/hostitelsky-program/
https://www.cez.cz/cs/leto-krajinou-skupiny-cez/
https://www.cez.cz/cs/leto-krajinou-skupiny-cez/
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Zapojte svoji organizaci do projektu Meet and Code a získejte grant ve výši 10 
000 Kč 

I v roce 2019 pořádá společnost SAP ve spolupráci s programem TechSoup iniciativu Meet and Code. 
http://www.adam.cz/clanek-2019060057-zapojte-svoji-organizaci-do-projektu-meet-and-code-a-
ziskejte-grant-ve-vysi-10-000-kc.html 
 

8. ročník soutěže Brána k druhým 
Hlavním cílem soutěže, kterou vyhlašuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) ve spolupráci s 
odborem pro mládež MŠMT, je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší 
společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež v průměru do 26 let. 
http://www.adam.cz/clanek-2019060049-8-rocnik-souteze-brana-k-druhym.html 

 
Redakce médií ČRDM i letos uvítají Vaše zážitky z letních prázdnin 
Autor: redakce  
Média České rady dětí a mládeže – redakce portálu ADAM.cz a časopisu Archa – se i v letošním roce 
těší na Vaše prázdninové příspěvky. Zkuste se podělit s ostatními o své zážitky, zkušenosti a dojmy 
z letní táborové či jiné prázdninové činnosti pořádané Vaší organizací…! Jak portál ADAM.cz, tak také 
tištěný zpravodaj Archa nabízejí prostor pro jejich uveřejnění v podobě článků s doprovodnými 
fotografiemi. Texty, doplněné pokud možno několika snímky (nejlépe v tiskové, tj. maximální možné 
kvalitě) zasílejte, prosím, již v průběhu prázdnin současně na adresu archa@crdm.cz 
a adam@crdm.cz. 
Uzávěrka příspěvků pro 5. číslo časopisu Archa s námětem „Prááááázdniny“ je 6. 9. (Tiskem pak vyjde 
19. 10.) 
Portál ADAM.cz ovšem může publikovat Vaše články a fotografie průběžně… 
 

ČRDM – výsledky šetření Tábory 2018–2019 
  
Přinášíme vám nové šetření České rady dětí a 
mládeže ve spolupráci se společností KANTAR, ve 
kterém jsme se zaměřili na vnímání a 
spokojenost s letními tábory ze strany českých 
rodičů současných dětí do 18 let. 
Přečtěte si report z šetření České rady dětí a 
mládeže Rodiče a letní tábory 2019… 
Napsal: Marek Krajči 
 

http://crdm.cz/clanky/aktuality/crdm-vysledky-setreni-tabory-2018-2019/ 
 

 
 
 

http://www.adam.cz/clanek-2019060057-zapojte-svoji-organizaci-do-projektu-meet-and-code-a-ziskejte-grant-ve-vysi-10-000-kc.html
http://www.adam.cz/clanek-2019060057-zapojte-svoji-organizaci-do-projektu-meet-and-code-a-ziskejte-grant-ve-vysi-10-000-kc.html
http://www.adam.cz/clanek-2019060049-8-rocnik-souteze-brana-k-druhym.html
http://crdm.cz/wp-content/uploads/rodice-a-letni-tabory-2019-crdm.pdf
http://crdm.cz/clanky/aktuality/crdm-vysledky-setreni-tabory-2018-2019/
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Další informace 

OTEVŘENÍ ISPROMU PRO VKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O 

DOTACI NA PODPORU MEZINÁRODNÍCH KOL SOUTĚŽÍ 

A PŘEHLÍDEK V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 

2020 

Informační systém ISPROM byl otevřen pro podávání žádostí o dotaci na podporu mezinárodních kol 

soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020. Bližší informace naleznete 

na těchto stránkách MŠMT. Podání žádostí je možné do 30. 9. 2019. 

DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ K POSKYTNUTÍ VÝROČNÍ 
ZPRÁVY ZA ROK 2018 

D ovolujeme si připomenout, že 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. 

 

AKTUALIZACE VÝZVY Č. 02_18_071 ZVYŠOVÁNÍ 

KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Řídicí orgán OP VVV (ŘO) informuje, že na webových stránkách MŠMT 
byla zveřejněna verze č. 2 výzvy 02_18_071 Zvyšování kvality 

neformálního vzdělávání. Změna výzvy spočívá ve zrušení druhé průběžné uzávěrky (31. 7. 
2019) a navýšení finanční alokace výzvy o 100 000 000 Kč (tedy na 300 000 000 Kč). Třetí a čtvrtá 

 

http://www.msmt.cz/mladez/podpora-soutezi-a-prehlidek-v-zajmovem-vzdelavani-pro-rok
http://isprom.msmt.cz/
mailto:Dotace.Mladez@msmt.cz
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průběžná uzávěrka zůstávají beze změny, současně však ŘO upozorňuje žadatele, že v případě 
vyčerpání finanční alokace po vyhodnocení všech žádostí předložených do uzávěrky dne 15. 10. 
2019 může ŘO rozhodnout o předčasném ukončení výzvy. 
K uvedeným změnám ŘO přistoupil vzhledem k neočekávaně vysokému zájmu o realizaci projektů v 
této výzvě ze strany žadatelů s cílem zajistit rovné podmínky pro všechny žadatele a podpořit kvalitně 
připravené projekty. 
Více informací k výzvě č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání najdete ZDE. 

 

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. 
• 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 

 

 

 

 

 
 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani-2.htm
http://www.detskycinroku.cz/
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Milí uživatelé a příznivci portálu Borovice.cz, je před prázdninami a někteří z vás chystají letní tábory, jiní se 

těší po náročném školním roce na prázdniny. Ať už pracujete s dětmi kdekoliv, přijmětě několik tipů na cíle 

vašich akcí v létě nebo v budoucnu - školy v přírodě, školní výlety, adaptační kurzy, lyžařské kurzy, srazy... To 

všechno najdete na BOROVICE.cz a můžete si zde zadat poptávku. 

LIMANSPORT 
Spacáky, batohy, nářadí, oblečení, stany i široká škála drobností pro jednotlivce i oddíly. 
Vybavení pro oddílovou i táborovou činnost.  
www.limansport.cz 

 

Vyhrajte poukázku na výtvarný materiál z e-shopu Think 
Creative 

Portál Borovice.cz pro vás ve spolupráci s e-shopem Think Creative 
připravil na předtáborové období soutěž o výtvarný materiál. 
Tři nejlepší odpovědi získají poukázky do eshopu a poštovné zdarma. Stačí 
zodpovědět dvě jednoduché otázky. 
Odpovědi posílejte do úterý 25. června 2019. 
ODKAZ NA SOUTĚŽ JE PRÁVĚ ZDE 

Víte, že na e-shopu ThinkCreative najdete množství skvělého výtvarného materiálu?  
PROLISTUJTE SPECIÁLNÍ TÁBOROVÝ KATALOG MATERIÁLU PRO KREATIVNÍ TVOŘENÍ.  
 

VÝSTAVA HRY A HLAVOLAMY 
25. - 28. září 2019, Praha, Novoměstská radnice 
Na konci září se v Praze na Novoměstské radnici uskuteční 
další ročník oblíbené výstavy Hry a hlavolamy.  
• Velká herna deskových her 
• Výstava hlavolamů 
• Hlavolamové workshopy 
• Chytré stavebnice 

• Programy pro školy a dětské skupiny 
www.hryahlavolamy.cz/vystava 
 
 
 
 

 

https://www.borovice.cz/ubytovani/poptavka/
http://www.limansport.cz/
http://eshop.thinkcreative.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejD530xlIBWEs-7kvylJCBYHkW8JcehIUbFsybIAAj_HqeeQ/viewform
https://www.borovice.cz/img/catalogue/clnk/30001/31201/31215/tematicke-tabory-think-creative-2019.pdf
http://www.hryahlavolamy.cz/vystava
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Bezpečné dětství – u vody bez nehody 

Cílem projektu Bezpečné dětství – u vody bez nehody je zlepšit informovanost 
veřejnosti, zejména rodičů a dětí, o zásadách bezpečného chování u vody a ve 
vodě a prevence tonutí. 

Utonutí je v České republice druhou nejčastější úrazovou příčinou náhlé smrti dětí a mládeže a 
čtvrtou nejčastější u dospělé populace. Realizací projektu usilujeme o zvýšení informovanosti jak 

rizikům 
předcházet, 
jak je řešit a 
jak správně 
poskytnout 
první 
pomoc. 
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Klapíkova inspirace 
 
Tvoření pro děti  
Mozaikový přívěsek 
Materiál a pomůcky:  čtvercové sklíčko s dírkou, průhledná pryskyřicová mozaika vel. 5x5 
mm, oboustranná lepící fólie, pinzeta, větší kroužek na zavěšení, hotová ozdobná šňůrka 

Postup je velmi jednoduchý, proto jsme přívěsky dělaly s Malými Šikulkami (děti 8-11 let). 
Na sklíčko nalepíme oboustrannou lepící pásku, klidně i přes dírku - tu pak propíchnete 
dodatečně. Promyslíme si vzor a pomocí pinzety přilepujeme jednotlivé čtverečky mozaiky. 
Pryskyřicová mozaika je lehoučká a výborně drží na oboustranné lepící pásce, dětem se s ní 
dobře pracovalo. 
Pak propíchneme dírku, vložíme kroužek a pověsíme na paměťový drát nebo na šňůrku. 
 
Zdroj: http://www.tvorive.estranky.cz/clanky/tvoreni-s-detmi/mozaikovy-privesek.html 
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Květinka v květináčku 

Potřebujeme: malý kelímek od jogurtu, zelený a třeba růžový papír, špejle, nůžky, tužku, modelínu, 
bambulku, lepidlo, lepící pásku. 
Na barevný papír - třeba růžový - namalujeme kytku. Vystříhneme. Do středu kytky nalepíme malou 
bambulku. Ze zeleného papíru ustříhneme proužek. Navlékneme ho na špejli. Na špejli izolepou 
přilepíme ještě kytičku. Na dno malého kelímku od jogurtu vložíme modelínu. Do modelíny 
zapíchneme špejli. 

 
Zdroj:https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/papirove-
dekorace-a-ozdoby-270/kvetinka-v-kvetinacku-4304  
 
 

 

 

 

 

 

Inspirace hry 

Závod s kelímky 
Nápad je prostý, ale přesto slibuje 
účastníkům hodně zábavy – vše, co 
potřebujete, jsou plastové 
kelímky, provázek, a vodní pistole. 
Vedle sebe natáhněte několik 
provázků, s předem zavěšenými 
kelímky. Účastníci pomocí vodní 
pistole musí „dotlačit“ kelímek od 

jednoho konce šňůry k druhému. Vyhrává ten, kdo to zvládne nejrychleji. Hra se hodí pro 2 i více lidí. 
Zdroj: http://creativelife.cz/8-genialne-jednoduchych-venkovnich-her-nejen-pro-deti/  
 
 

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/papirove-dekorace-a-ozdoby-270/kvetinka-v-kvetinacku-4304
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/papirove-dekorace-a-ozdoby-270/kvetinka-v-kvetinacku-4304
http://creativelife.cz/8-genialne-jednoduchych-venkovnich-her-nejen-pro-deti/
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Boj s balónky 

Hráči si musí uvázat jeden balónek ke každé noze, a snažit se prasknout 
balónky protihráčů nohou. Vyhrává ten, kdo zůstane jako poslední s alespoň 
jedním neprasknutým balónkem. 
Zdroj:http://creativelife.cz/8-genialne-jednoduchych-venkovnich-her-
nejen-pro-deti/  

 

 

Děkujeme za podporu a spolupráci 
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