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Říjen 2019 

Milí přátelé,  
právě vychází říjnové vydání elektronického zpravodaje RADAMBUK. Ve zpravodaji Vám přinášíme 
novinky z RADAMBUKu, ICM Č.B., členských spolků RADAMBUKu, MŠMT, ČRDM a další informace, 
které by Vás mohly zaujmout.  

 

Informace z RADAMBUKu, z kroniky akcí 

Termín akce BAMBIFEST 22. – 23.5.2020 

Zapište si do svých diářů a kalendářů!!! 

Ohlédnutí za akcí v roce 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=26y_UdFnPSk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1fA8GuXG7k_lAZ
d-FZN6qpeHKLa_5uo7IIo_HxLceJC6BLzaMjrNXOAxI 

17. 9. 2019 – jednání předsednictva RADAMBUKu 

V úterý 17. 9. 2019 se v klubovně RADAMBUKU sešlo na 
jednání předsednictvo, které přijalo 2 nové členské spolky 
Rozcestí, o.p.s. a Mateřské centrum Mirotice, z.s. 
Předsednictvo stanovilo termín akce BAMBIFEST 2020 na 
22. - 23. 5. 2020. 
 
 
 
 
 

19.9.2019 – Den čisté mobility - ECCB 
Ve čtvrtek 19.9.2019 pořádalo Energy Centre České 
Budějovice na náplavce v Českých Budějovicích akci Den 
čisté mobility. Energy Centre České Budějovice připravilo 
celodenní program zaměřený na čistou mobilitu a vše, co 
s ní souvisí. Dopoledního programu se zúčastnil také RADAMBUK a ICM Č.B. s programem pro děti z 
mateřských a základních škol. Děti si mohly zahrát turnball, házet na cíl, vyzkoušet si práci jeřábu, 
určovat lesní zvířata, jejich stopy, stromy a plody stromů. Za splnění úkolů získaly razítko do startovní 
karty. Pro návštěvníky bylo připraveno stanoviště Českého Červeného kříže, BESIPU, Městské policie, 
Vodní záchranné služby, testy, kvízy a soutěže týkající se bezpečnosti silničního provozu a zásad první 
pomoci, informace o bikesharingu a carsharingu, ekologický program s Elektrowinem a různé 
pohybové aktivity na dalších stanovištích. Všichni zájemci si mohli vyzkoušet jízdu na elektrokolech a 
elektrokoloběžkách. Akce se zúčastnilo cca 1200 návštěvníků.  
Ze dne čisté mobility vznily dvě reportáže, které odvysílaly regionální televize: 
https://www.facebook.com/eccb.cz/posts/3078857428822669?notif_id=1569341239789300&notif_
t=page_post_reaction 
https://www.jihoceskatelevize.cz/archiv/zpravy/2435.html. 

https://www.youtube.com/watch?v=26y_UdFnPSk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1fA8GuXG7k_lAZd-FZN6qpeHKLa_5uo7IIo_HxLceJC6BLzaMjrNXOAxI
https://www.youtube.com/watch?v=26y_UdFnPSk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1fA8GuXG7k_lAZd-FZN6qpeHKLa_5uo7IIo_HxLceJC6BLzaMjrNXOAxI
https://www.facebook.com/eccb.cz/posts/3078857428822669?notif_id=1569341239789300&notif_t=page_post_reaction
https://www.facebook.com/eccb.cz/posts/3078857428822669?notif_id=1569341239789300&notif_t=page_post_reaction
https://www.jihoceskatelevize.cz/archiv/zpravy/2435.html
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POMÁHÁME, PROTOŽE CHCEME!!!! ZAPOJTE SE DO 72 HODIN!!!  
10. - 13. 10. 2019 POMÁHEJTE TAKÉ!!!!  
 
Co je 72 hodin?  
Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit. Kdykoliv během těchto 
72 hodin a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do 
aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. 
Výsledkem těchto projektů bude mnoho úsměvů, radosti, 
dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních 
účinků. 
Do projektu je samozřejmě možné se zapojit i jakkoliv jinak. 
Například vymyslet úklidovou akci, zazpívat seniorům, či natřít 
autobusovou zastávku. Nápadů je mnoho a ne vždy se 
k nějakému kroku rozhoupeme, projekt 72 hodin je vhodnou 
příležitostí, jak udělat to, na co se už dlouho chystáte … 

Kdy to celé proběhne? 
Projekty budou probíhat po celém Česku od čtvrtka 10. října 2018 od 
12:00 do neděle 13. října 2019 do 12:00. Projekty mohou být libovolně 
dlouhé. Může se tedy jednat jen o několikahodinovou aktivitu, či 
o třídenní maratón dobrovolnických prací. 
 
Kdo a jak se může zapojit? 
Projekt je určen dětem i rodičům, mladým lidem, neziskovým 
organizacím, ale i neformálním skupinám a jednotlivcům, zkrátka všem, 
kteří podporují myšlenku dobrovolnictví a není jim cizí nezištně pomoci 
druhým, nebo svému okolí. 
Vymyslete s kamarády projekt, který vás bude bavit, zlepší vaše okolí, 
pomůže lidem kolem vás, nebo jen někoho potěší. Na webu 

www.72hodin.cz, či facebooku www.facebook.com/72hodin.cz naleznete mnoho informací o tom, 
jak postupovat, aby se vaše nápady proměnily na skutečnost. Dívejte se kolem sebe! Ve vašem okolí 
je spousta věcí, které se dají vylepšit, mnoho lidí, kteří potřebují pomoc, a mnoho takových, kteří se 
chtějí při práci bavit! Projekty mohou být libovolně dlouhé. Může se tedy jednat jen 
o několikahodinovou aktivitu, či o třídenní maratón dobrovolnických prací. V České republice 
72 hodin pořádá Česká rada dětí a mládeže. Propagátorem projektu v Jihočeském kraji je 
RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 
Tipy na projekty 
Služba potřebným (LIDÉ) 

• uspořádání divadelního, nebo hudebního vystoupení v domově pro seniory 

• zorganizování sportovního turnaje pro děti z dětského domova 

• uspořádat odpoledne plné her pro handicapované 
Péče o přírodu (ŽIVÁ PŘÍRODA) 

• úklid parku, lesa, či jakékoliv části přírody 

• výsadba stromů, keřů 

• vyčištění koryta řeky, obnova studánky 

http://www.72hodin.cz/
http://www.facebook.com/72hodin.cz
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Vylepšení života kolem sebe (OKOLÍ) 

• oprava dětského hřiště 

• pomoc při malování mateřské školy, autobusové zastávky 

• stavba ptačích budek 
Podporujeme myšlenku dobrovolnictví a není nám cizí nezištná pomoc druhým nebo svému 

okolí!!! 
www.72hodin.cz 

 

 
 

http://www.72hodin.cz/
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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 TTT 15. 6. 2019 
Koncert skupiny The TAP TAP v Řepici, jsme pořádali dne 15.6.2019 v rámci projektu Mládež kraji - 
kraj Jihočeský.   550 návštěvníků a 19 organizátorů si poslechli skvělou hudbu umělců s 
handicapem. Bylo to velice příjemné a nevšední setkání.  Atmosféra byla úžasná. 

 

 

 

 

 

 

 

Informace z členských spolků 

Halloween v ČB – Rodiče v akci o.p.s. 
26. 10. 2019 - 17:00 - 19:30 
Místo konání Vodárenská věž v ČB 
 
Halloween se blíží, strašidla už klepou na brány věže, co vás letos čeká? 
Půjdete po svíčkách parkem kolem Vodárenské věže. Závěrečné 
stanoviště bude právě v přízemí věže. Vstup do areálu je možný pouze ze 
směru Mánesovy ulice. Branka vedoucí z parkoviště u stadionu bude 
uzamčena. 
Opět nechystáme žádné krváky, strašidla budou přátelská. Nechceme u 
dětí vyvolat noční můry. Pokud čekáte, že se zblázníte strachy, tak radši 
zůstaňte doma! 
Vhodné pro děti od 2 do 10 let. 
http://rodicevakci.cz/events/halloween-v-cb-2/ 

 

http://rodicevakci.cz/locations/vodarenska-vez-v-cb/
http://rodicevakci.cz/events/halloween-v-cb-2/


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

Husova třída 622/45, České Budějovice 

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

 

KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 10 - 2019 
 
 

7 

SaSM – DDM Č.B. 
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TVOR z.s. 
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 
 
Slabikář neformálního vzdělávání 

 
V česko-slovenském kontextu doteď chyběla 
ucelená základna metodické podpory určené 
pro pracovníky s mládeží o tom, jak připravit, 
zrealizovat a vyhodnotit aktivity neformálního 
vzdělávání v práci s mládeží. 
Právě proto se spojili organizace Youthwatch ze 
Slovenska a Asociace neformálního 
vzdělávání ANEV a vytvořily příručku a hravý e-
learning na téma vzdělávacích cílů. 
Česko-slovenský Slabikář neformálního 
vzdělávání v práci s mládeží je publikace 
věnující se prakticky neformálnímu vzdělávání 
od momentu, kdy hledání toho, co dělat až po 

vyhodnocení již konkrétní vzdělávací aktivity. V rámci Slabikáře jsme vytvořili i e-learning zaměřený 
konkrétně na Bloomovu taxonomii. Podnětem pro vznik Slabikáře bylo dlouhodobé školení Marker 
CS, které jsme již třikrát realizovali. Protože školení byť dlouhodobé mělo omezené možnosti 
vzhledem jak k počtu zapojeným, tak hloubky témat i jejich šíři, napsali jsme Slabikář, kde je možné 
se dočíst i o dalších tajích vzdělávacích aktivit v práci s mládeží. 
Slabikář neformálního vzdělávání je volně dostupná příručka (online), kterou je možné zakoupit i ve 
vytištěné podobě. Ve Slabikáři je srozumitelným jazykem podaná teorie toho nejpodstatnějšího pro 
kvalitní neformální vzdělávání v práci s mládeží. A protože víme, že praktický rozměr je důležitý, teorii 
vždy provází i příklady z praxe a praktická cvičení.    
Aby si pracovníci s mládeží mohli prakticky a interaktivní formou cvičit jednu z nejzásadnějších 
kompetencí v rámci neformálního vzdělávání – nastavování vzdělávacích cílů, připravili jsme jako 
podpůrný nástroj ke Slabikáři  i hravý e-learning. Protože je mnoho věcí, které je potřeba zohlednit, 
abychom mohli mluvit o kvalitním neformálním vzdělávání v práci s mládeží, klíčové je, jestli máme 
jasno v tom, co chceme u mladých lidí rozvíjet − a teda vědět, co je cílem vzdělávacích aktivit. 

• Stáhněte si Slabikář v češtině – Slabikář. 
• Vyzkoušejte si nový e-learning  
•  

zdroj: https://anev.cz/portfolio/slabikar/ 

 
 
 
 
 

https://www.youthwatch.sk/
https://anev.cz/portfolio/slabikar/
https://anev.cz/portfolio/markercs/
https://anev.cz/portfolio/markercs/
https://www.slabikarnfv.eu/slabikar_digital_cs.pdf
https://www.slabikarnfv.eu/cs/e-learning
https://anev.cz/portfolio/slabikar/
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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. 

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. 
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/o-karte-eyca
http://www.eyca.org/
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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MARKER CS – dlouhodobé školení pro pracovníky s mládeží 
Dlouhodobý vzdělávací program pro pracovníky s mládeží či sociální pracovníky, kteří připravují 
pravidelné aktivity, projekty, či školení a chtějí zlepšit jejich kvalitu. Skládá se ze tří pobytových fází 
a praxí mezi nimi. Školení podpoří účastníky v tom, aby jejich aktivity byly kvalitně připravené, 
zrealizované a vyhodnocené, pomůže jim získat sebejistotu, utřídit si znalosti a zjistit, kam se dál 
chtějí ubírat. 
Záměrem programu je přispět ke zvýšení kvality neformálního vzdělávání v práci s mládeží v ČR a na 
Slovensku skrze zvýšení kompetencí pracovníků s mládeží. 
Školení je akreditováno v rámci Ministerstva ŠVVŠ SR a MŠMT ČR. 
Program je rozdělen do tří fází, každá kombinuje teorii s praxí. Jednotlivé fáze se zaměřují na několik 
oblastí dovedností ve vedení aktivit. V mezifázích si to, co se účastníci a účastnice naučí, zkouší za 
podpory školitelů v praxi. 

• 1. FÁZE ŠKOLENÍ 11.-15.12.2019 NA SLOVENSKU Reflexe vlastní praxe v souvislosti s tématy, 
jež byla představena během první fáze školení. Analýza potřeb a stavu v rámci své práce (cílová 
skupina, organizace). Před další fází bude úkolem účastníků reflexe vlastní praxe v souvislosti s 
tématy, jež byla představena během první fáze školení. Analýza potřeb a stavu v rámci své práce 
(cílová skupina, organizace). 

• 2. FÁZE ŠKOLENÍ 24.-29.3.2020 V ČRStanovení vzdělávacích cílů, logika vzdělávací aktivity, 
skupinová dynamika, debriefing, prezentační dovednosti, facilitace. Po 2. fázi nastane čas na hlavní 
praxi – Hlavní praxe – účastníci si vyzkouší znalosti, dovednosti a postoje nabyté na předchozích dvou 
fázích školení v praxi ve svých aktivitách s mládeží. 

• 3. FÁZE ŠKOLENÍ 17.-21.6.2020 NA SLOVENSKU Uzavření předchozích témat a relfexe praxe, 
hodnocení vzdělávacích aktivit, etika, kvalita a trendy v práci s mládeží, politický kontext práce s 
mládeží, uzavření školení. 

•  
přihláška: https://1url.cz/SM9r1 
 

IT vzdělání v Českých Budějovicích s CZECHITAS 
 
Chcete změnit kariéru a začít pracovat v IT? Nebo si chcete jen rozšířit obzory 
a naučit se něco nového? U CHZECHITAS najdete to, co hledáte. Pořádají 
workshopy a dlouhodobé kurzy v různých oblastech IT na různých úrovních 
pokročilosti – od úplných začátečníků až po pokročilejší. 
 
Co chystají v Českých Budějovicích ? 
30. září – 25. listopadu Tvořím web – Kurz PHP 

30. září – 9. prosince Tvořím web – od A do Z 
1.října – 10. prosince Programování s CZECHITAS Scratch 1 – úvod 
19. října – Excel 2 
9. listopadu – Grafický design – Vektory 
30. listopadu – Grafický design – Photoshop 
 
 
 
 

https://1url.cz/SM9r1
https://www.czechitas.cz/cs/kalendar-akci/akce/14643/2019/09/30
https://www.czechitas.cz/cs/kalendar-akci/akce/14641/2019/09/30
https://www.czechitas.cz/cs/kalendar-akci/akce/14506/2019/10/01
https://www.czechitas.cz/cs/kalendar-akci/akce/16050/
https://www.czechitas.cz/cs/kalendar-akci/akce/16055/
https://www.czechitas.cz/cs/kalendar-akci/akce/16052/
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Jak na internet 
Připadá Vám někdy, že se v dnešním světě internetu tak trochu 
ztrácíte? Spousta cizích pojmů, příliš mnoho informací a Vy se v 
nich nemůžete vyznat? Herec Roman Zach v pořadu Jak na 
internet srozumitelně radí a vysvětluje, co je dobré v 
internetovém světě znát. Všechny epizody vzdělávacího seriálu 
jsou dostupné online a najedete je na odkazu v tomto článku. 
Probírané oblasti příkladem: bezpečnost na internetu, ochrana 
osobních údajů, webové kamery, zákony na internetu, autorská 

práva aj. Odkaz na pořad online: https://www.jaknainternet.cz/ 
 

Do kdy platí statut studenta? 
Pozor na zbytečné chyby. Prázdniny skončily a mnozí absolventi středních i vysokých škol hledají 
svou první práci. Bohužel mnozí si ale neuvědomují, že ukončením studia se na ně mohou 
vztahovat i nové povinnosti. Neorientují se totiž v tom, do kdy mohou uplatňovat takzvaný statut 
studenta, a tudíž využít výhodnějšího režimu z pohledu daní a pojistného. 
Ve spolupráci s daňovým poradcem Janem Kašparem ze společnosti KODAP přinášíme rady a tipy, jak 
se v dané problematice snáze zorientovat. 
„V případě zdanění hraje hlavní roli možnost uplatnění slevy na studenta a daňového zvýhodnění na 
vyživované dítě. Dobu, po kterou je poplatník považován za studenta, určuje pro oba případy zákon o 
státní sociální podpoře,” uvedl Kašpar. 
Slevu na studenta je možné uplatnit po dobu, během níž se student soustavně připravuje na budoucí 
povolání studiem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském 
studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Neplatí to 
však u daňového zvýhodnění na vyživované dítě, kde je hranice pevně stanovena dovršením věku 26 
let, žádná výjimka pro doktorské studium zde není. 
Více o informací, kdy končí statut studenta po ukončení střední nebo vysoké školy naleznete v 
článku zde. 
zdroj: www.novinky.cz 
Foto: www.pxhere.com 
 

Zavěšená vstupenka 
Co je „ZAVĚŠENÁ VSTUPENKA“Zavěšená vstupenka je projekt 
brněnského Divadla Polárka, který odstartoval v roce 2017. Do 
tohoto projektu se od sezóny 2019/2020 zapojí i Divadlo 
Lampion, Jihočeské divadlo/Malé divadlo a Divadlo Drak. 
Projekt je inspirován tradicí tzv. zavěšené kávy či odložené 
kávy, která vznikla v Itálii za druhé světové války. Bohatší 
zaplatil za dvě kávy a tu druhou ponechal pro někoho, kdo by si 
ji dovolit nemohl.  
Proč to děláme?Diváci mohou koupit o jednu vstupenku navíc. 

Zavěšená vstupenka se pak dostane prostřednictvím neziskových organizací k sociálně 
znevýhodněným dětem od 3 do 17 let. Díky této vstupence se může přijít podívat na představení do 
Malého divadla jedno dítě, které by se jinak do divadla nedostalo. 

https://www.jaknainternet.cz/
https://www.jaknainternet.cz/
https://www.novinky.cz/finance/clanek/vite-do-kdy-plati-statut-studenta-pozor-na-zbytecne-chyby-40295549
https://www.novinky.cz/finance/clanek/vite-do-kdy-plati-statut-studenta-pozor-na-zbytecne-chyby-40295549
https://pxhere.com/
https://www.jihoceskedivadlo.cz/divadlo/novinky/1754-zavesena-vstupenka
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Díky součinnosti odboru sociálních věcí města Českých Budějovic navázalo Jihočeské divadlo 
spolupráci s neziskovými českobudějovickými organizacemi, jakými jsou: 
1. OSPOD – oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí českobudějovického 
magistrátu – http://www.c-budejovice.cz 
2. TEMPERI, o.p.s. – www.tempericb.cz 
3. THEIA, krizové centrum o.p.s. – www.theia.cz¨ 
Jak to bude fungovat v Jihočeském divadle?1. Vstupenka bude mít podobu voucheru „ Zavěšená 
vstupenka“ a bude možné ji koupit pouze na pokladně Jihočeského divadla po dobu otevírací doby 
pokladny nebo na pokladně Malého divadla vždy hodinu před představením. 
2. Cena Zavěšené vstupenky je 150 Kč, odpovídá ceně vstupenky do Malého divadla na odpolední 
představení. 
3. Ti, kdo „Zavěšenou vstupenku“ koupí, zavěsí ji na provázek v prostorách pokladny Jihočeského 
divadla nebo Malého divadla.  
4. Ve spolupráci s organizacemi proměníme vouchery na vstupenky pro konkrétní děti a na 
představení odpovídající jejich věku. Jsme si vědomi, že dítě nemůže jít do divadla samo a proto 
Jihočeské divadlo poskytne druhou vstupenku pro dospělý doprovod.  
5. Platnost voucheru „Zavěšená vstupenka“ je měsíc. Do vypršení platnosti musí být proměněn na 
vstupenku. 
6. Cílem je, aby se všechny děti cítily dobře a proto je předání vstupenky anonymní. O pocitech z 
představení nám děti můžou namalovat obrázek, který bude prezentován na webu či v prostorách 
Malého divadla. 
Pro děti, které se svými rodiči vstupenku zavěsí, je to v mnoha ohledech inspirativní. Pro některé se 
může jednat o první setkání s obdarováním potřebných. Uvědomí si, že takovým činem udělají 
nejen radost, ale pomůžou i dobré věci. To co je pro ně samozřejmost, pro ostatní je to luxus navíc, 
který se nemohou dovolit.  
zdroj: www.jihoceskedivadlo.cz/ 
 

Víte, co je postcrossing? 
Pokud jste jedni z těch, které zaplaví čirá radost, když najdou v 
poštovní schránce pohled od přátel z cest, Postcrossing je 
projekt, který Vás možná osloví. Zaregistrujete-li se na 
stránkách www.postcrossing.com, můžete posílat a následně 
také dostávat pohledy od lidí z celého světa. Jak to funguje: Na 
webové stránce si po registraci náhodně vylosujete osobu, které 
budete mít za úkol poslat pohled. Je jen na Vás, jak bude vypadat 
nebo co dotyčné osobě napíšete. Pokud pohled skutečně 
odešlete, můžete počítat s tím, že i Vám v průběhu následujících 

dní přijde do schránky pohled. Odkud? To se již nechte překvapit.  
Více informací najdete na: https://www.postcrossing.com/ 
 
 
 
 
 
 

http://www.c-budejovice.cz/
http://www.tempericb.cz/
http://www.theia.cz¨
https://www.jihoceskedivadlo.cz/
https://www.postcrossing.com/
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Online hodnotová hra Eticia21! 
Vyzkoušejte novou online hodnotovou hru Eticia21, která 
přibližuje zábavnou formou téma životních hodnot. Sestavte 
si svůj hodnotový žebříček zdarma, získejte svůj hodnotový 
etikon a objevte své silné hodnotové stránky. 
V této hře si uživatel může vybrat a seřadit hodnoty podle 
důležitosti, získá tzv. "etikon". Hra obsahuje kombinaci 
obrázků z názvem hodnoty. Je vhodná pro dospělé i 

dospívající. Vyplňovat ji můžete na mobilu, tabletu, notebooku i na počítači. Navíc hra umožňuje 
sledovat také vývoj našich hodnot v čase a srovnat naše hodnoty s hodnotami ostatních. 
Zdroj: www.eticia21.com 
 

Semináře na téma inkluze projektu BIGATCZ 25 
Semináře jsou součástí projektu BIGATCZ 25 a jsou tedy zdarma. Věřím, že na nich naleznete mnoho 
rad a informací, jak pracovat s dětmi s poruchami učení a chování. Seminář vede Mgr. Eva 
Chaloupková, speciální pedagožka s dlouholetou praxí. 
čtvrtek 17. října 2019 
Hry pro žáky s SPU (dyslexie, dysgrafie, dysortografie)  
Návody a praktické ukázky vhodné nejen pro děti a žáky s SPU. - Dyslexie, dysgrafie, dysortografie - 
Pracovní listy, pracovní návody - Hry, zábava, prožitkový seminář - S sebou na seminář: pohodlné 
oblečení, pastelky, nůžky Na základních školách si lze v posledních letech povšimnout nárůstu žáků, 
kterým byla diagnostikována nějaká specifická porucha učení, proto vám nabízíme tento seminář. 
Seminář je rozdělen na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou představeny základní 
poznatky o specifických poruchách učení, didaktických hrách i pomůckách. V praktické části si 
vyzkoušíme, jaké didaktické hry a pomůcky jsou u žáků se specifickými poruchami učení používány a 
v praxi se osvědčily. 
Přihláška: http://www.zvas.cz/katalog/detaily.php?id=201019 
Mgr. Milena Peroutková Štencová         
metodolog DVPP   
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám 
 

,  

https://www.eticia21.com/cs
http://www.zvas.cz/katalog/detaily.php?id=201019
http://www.zvas.cz/katalog/detaily.php?id=201019
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Lze pojistit věci na studentských kolejích? Jak a kde? 

Přemýšlíte, zdali lze nějak pojistit věci na studentských kolejích? 
Ano, lze. U pojišťovny Slávia je to navíc možné v balíčku, který zahrnuje pojištění domácnosti. Co 
všechno kryje? 
Desetitisíce studentů v ČR využívají každoročně ke svému ubytování kapacity studentských kolejí a 
internátů. Díky pojištění Šťastný Domov mohou mít svoje věci pojištěny proti poškození, zničení nebo 
i krádeži. 
 
„Pojištění domácnosti od Slavia pojišťovny se vztahuje prakticky na vše, co rodině náleží. Považujeme 
za správné zahrnout do pojištění i takové věci, které se díky studiu nacházejí fyzicky mimo vlastní 
pojištěnou domácnost, ale do souboru pojištěného rodinného majetku přirozeně patří,“ říká Ladislav 
Bělina, produktový ředitel Slavia pojišťovny. 
 
Před čím pojistit věci na studentských kolejích? 
Nejtypičtějším rizikem pro věci studentů jsou jejich krádeže na kolejích. Ztráta osobních věcí, 
oblečení nebo elektroniky může být velice nepříjemnou komplikací pro studenta i jeho rodinu. „Nejde 
ale pouze o krádeže. Stejně jako doma, i na koleji nebo internátu může dojít k poškození nebo zničení 
věcí v důsledku havárie vody, požáru, vandalismu, případně výbuchu,“ upozorňuje Ladislav Bělina. 
 
Jak pojistit věci na koleji a internátu? 
Možnost připojištění věcí na ubytovacích zařízeních středních a vysokých škol nabízí Slavia pojišťovna 
v rámci balíčku Jubileum, který je jednou ze tří variant pojištění nemovitostí a domácností s názvem 
Šťastný Domov. 
 
Co kryje balíček Jubileum? 
Balíček Jubileum kryje rozsáhlou řadu rizik a umožňuje dále možnost připojištění věcí na zahradě, věcí 
odložených pod uzamčením nebo věcí v garáži na jiné adrese, než je vlastní pojištěná domácnost. 
Pojištění věcí na koleji se vztahuje na předměty v držení člena pojištěné domácnosti, který je 
studentem. 
„Pojistný limit připojištění věcí na kolejích a internátech je stanoven na 100 000,- korun českých. Naše 
pojištění se vztahuje i na věci studentů, kteří studují v zahraničí v rámci projektu Erasmus. Při sjednání 
tohoto připojištění přitom není nutné sestavovat předem seznam konkrétních předmětů, v případě 
vzniku škody je přirozeně potřeba postupovat standardním způsobem. Tedy nahlásit pojistnou událost 
a poskytnout dokumentaci škody,“ vysvětluje Ladislav Bělina. 
 
 
 

http://www.nicm.cz/files/user-49607/person-portrait-usa-room-2015-west-360243-pxhere.com_.jpg
https://www.finance.cz/pojisteni/majetek/pojisteni-nemovitosti/zasady/
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Pojištění domácnosti a nemovitosti od Slavia pojišťovny 
Slavia pojišťovna nabízí pojištění domácnosti a nemovitosti, z něhož se hradí škody v bytech, 
rodinných domech, rekreačních objektech, garážích, bazénech a dalších zařízeních, které byly 
způsobeny požárem, výbuchem, bleskem, vichřicí, krupobitím, zemětřesením, nárazem auta nebo 
letadla, pádem stromu nebo odcizením. 
„K poškození domácností a nemovitostí dochází z nejrůznějších důvodů. Při utváření produktu Šťastný 
Domov jsme měli na paměti skutečné situace, příběhy a potíže našich klientů. I proto jsme, kromě celé 
škály doplňkových pojištění, právě do tohoto produktu zařadili i asistenční službu, která pomůže 
vyřešit případnou krizovou situaci. Součástí nabídky je také pojištění odpovědnosti z běžného 
občanského života – náhrada škody způsobené třetím osobám může v případě absence pojištění 
tohoto rizika přinést rodině podobnou zátěž, jako škody způsobené živly nebo vandalismem,“ dodává 
Ladislav Bělina. 
Zdroj: www.student.finance.cz 
Foto: www.pxhere.com 
 

Chorvatsko - výpomoc do medvědího útulku! 

Jestli jste milovníkem hor a přírody vyraž na půl roku do 
Chorvatska a pomáhej v medvědím útulku a dobrovolnické stanici! Přihlaš se a vyzkoušej si 
jednoduchý život v místní komunitě. 
Velebit Association Kuterevo (VUK) je organizace v pohoří Velebit v Chorvatsku, hledá dobrovolníky, 
kteří jsou milovníci hor a přírody - pracovití a flexibilní vůči potřebám Velebitské asociace Kuterevo - 
schopni komunikovat otevřeně, připraveni vystoupit z pohodlí zóny. 
Doba trvání:  1. prosinec 2019 - 28. květen 2020 
Místo konání: Kuterevo, Chorvatsko. 
Náplň práce: péče o zvířata (medvědi a všechna ostatní zvířata) - vedení návštěvníků a představení 
tématu životního prostředí a ochrana přírody - podpora tvorby publikace k oslavě 40 let Kuterevo 
Spirit - práce s místní komunitou. Další informace: https://mountainspiritvolunteers.wordpress.com/ 
Ubytování, stravování a doprava: Dobrovolníci budou ubytováni v domech místních lidí, v 
místnostech budou sdílet s jiným dobrovolníkem. Jejich ubytování bude pár minut chůze od stanice 
dobrovolníků, kde tráví většinu dne prací a volným časem s ostatními dobrovolníky.Náklady na 
ubytování, stravu, kapesné a cestovní náklady budou hrazeny z projektu. 
Požadavky: pracovití a flexibilní, schopni komunikovat otevřeně, otevřený pro učení se novým věcem 
Uzávěřka přihlášek: 10.10.2019 
Další informace získate na stránkách zde. 

 
 
 

https://www.slavia-pojistovna.cz/
https://student.finance.cz/527496-pojisteni-veci-na-kolejich/
https://pxhere.com/
http://www.nicm.cz/files/user-49607/nature-animal-cute-bear-wildlife-zoo-772719-pxhere.com_.jpg
https://mountainspiritvolunteers.wordpress.com/
https://europa.eu/youth/solidarity/placement/15466_en


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 10 - 2019 
 
 

21 

Informace z ČRDM 
 

 

Sametky se vracejí - zapojte se do geocachingové hry 
Autor: ČRDM  
Česká rada dětí a mládeže připravuje opět geocachingovou hru 
Sametky. Přidáte se s oddílem? 
 
Podrobnosti ke hře: 
Hledání příběhů z moderních dějin ukrytých ve schránkách 
po celé ČR připravujeme u příležitosti 30. výročí Sametové 
revoluce. Hra s oblíbenými prvky geocachingu začne 1. 9. 2019, 

pátrat po 150 schránkách s příběhy bude možné až do 17. listopadu. 
Princip hry bude opět spočívat v objevování poschovávaných krabiček s pamětnickými příběhy. 
Schránky (tzv. kešky) s texty příběhů bude možno vypátrat podle příslušného popisu nebo za pomoci 
GPS navigace. 

Hledané plastové krabičky 
obsahují bloček s příběhem. 
Do bločku lze zaznamenat svoji 
návštěvu, aby i ostatní účastníci 
věděli, zda Sametku před nimi již 
někdo našel.  
V každé Sametce je soutěžní 
otázka, která se váže k uvedenému 
příběhu. http://sametky.cz/ 

Správnou odpověď zadají hráči na webových stránkách akce a tím získají bod do soutěže. V rámci 
projektu bude probíhat soutěž ve sběru bodů. Odměněni budou nejen první tři hráči, kteří najdou 
nejvíce Sametek. Do slosování o odměny po skončení hry budou zařazeni všichni, kdo najdou alespoň 
jednu krabičku s příběhem. 

 
Školení ESO online – podzimní termíny se blíží 
Pro vedoucí a hospodáře oddílů se přiblížily termíny školení v programu Skeleton ESO online. První 
školení proběhne 19. října v Ostravě, druhé 20. října v Brně a třetí 3. listopadu v Praze. 
Přihlašovadlo na jednotlivé kurzy je na http://vool.cz/yMkMl 
 

Téma Archy č. 6/2019  se týká dobrovolnictví. Třeba už víte, čím do ní 
přispět…? 
Děláme i něco „navíc“ – takové je hlavní téma šestého letošního čísla časopisu Archa. Jinými slovy: 
dobrovolnictví v jeho rozmanitých podobách (v čele s již tradiční akcí ČRDM „72 hodin“, 
pochopitelně). Když se nad tím tak zamyslíte, možná Vás napadne, čím do takto profilované Archy 
přispět…? Text přitom ani nemusí být kdovíjak dlouhý, stačí klidně dva, tři odstavce, k nim pár 
fotografií v tiskové kvalitě (čili „co největších“)… Zašlete prosím svůj příspěvek na e-mailovou adresu 
redakce: archa@crdm.cz, a to do uzávěrky 11. října. 

http://sametky.cz/
http://vool.cz/yMkMl
mailto:archa@crdm.cz
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Registrace projektů 72 hodin je v plném proudu 
Přidejte se k již 15 000 přihlášených dobrovolníků a pojďte s námi pomáhat přírodě nebo svému 
okolí.  
Můžete si vymyslet svůj projekt a REGISTROVAT HO ZDE 
 
Nebo se můžete přidat k někomu, kdo už projekt vymyšlený má a uvítá další dobrovolníky.  
Jak zjistit takový projekt? Jděte na stránky 72 hodin do sekce Projekty 72 hodin. Objeví se Vám 
navigační okno Upřesnit výběr projektu – ZDE. Pak stačí zadat místo v republice, kde máte zájem 
pomáhat, a níže pod tím zaškrtnout „jen otevřené projekty“.  
 
Zpřístupněn je i e-shop, kde si můžete objednávat projektová trička.  
 

 
 

Naučte děti, jak se vyhnout šikaně 
Autor: ČRDM 
Šikana je nebezpečná, krutá a pro oběť velmi traumatizující. Ve školách bývá bohužel častým jevem. 
Podle české školní inspekce se s ní potýká 83 procent školských zařízení v ČR. Můžeme děti připravit 
na to, aby se jí uměly bránit? A lze jí nějak předejít nebo se jí vyhnout? 
Je to možné, ale není to snadné. Jedním z prvních problémů šikany je to, že se děje skrytě. „Pro oběť 
bývá bolestivé a zraňující, když musí mluvit o svém týrání,“ říká Michal Kolář, terapeut, který se 
bojem proti šikaně dlouhodobě zabývá. „Hrozí jí, že ztratí poslední zbytky sebeúcty. Navíc má strach, 
a proto se často podřizuje skupině, která jí velí, aby mlčela.“ 
Celý článek najdete zde: 
https://www.novinky.cz/zena/deti/clanek/naucte-deti-jak-se-vyhnout-sikane-40295819 
 

Postup likvidace spolku – nečinnost třetí rok, funkční orgány spolku 
 
Předpokladem pro využití toho postupu likvidace spolku 
je, že spolek už třetím rokem nevykonává činnost nebo 

alespoň nemá ze své činnosti žádné zdanitelné příjmy, nemá žádné závazky ani pohledávky vůči 
třetím subjektům a má funkční orgány nebo alespoň tři členy, kteří by je mohli „oživit“. 
http://poradna.crdm.cz/zruseni-spolku/postup-likvidace-spolku-necinnost-treti-rok-funkcni-organy-
spolku-1880 

https://www.72hodin.cz/2019/sprava-projektu/index/sign-in
https://www.72hodin.cz/2019/projekty
http://eshop.72hodin.cz/
https://www.novinky.cz/zena/deti/clanek/naucte-deti-jak-se-vyhnout-sikane-40295819
http://poradna.crdm.cz/zruseni-spolku/postup-likvidace-spolku-necinnost-treti-rok-funkcni-organy-spolku-1880
http://poradna.crdm.cz/zruseni-spolku/postup-likvidace-spolku-necinnost-treti-rok-funkcni-organy-spolku-1880
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Další informace 
 

VYHLÁŠENÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU - PODPORA 
OKRESNÍCH A KRAJSKÝCH KOL SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK V 
ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2020 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje k dnešnímu datu 
vyhlášení rozvojového programu Podpora okresních a krajských kol soutěží a 

přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020. Vyhlášení obsahuje věcné zaměření, okruh 
oprávněných žadatelů, náležitosti žádosti a termín uzávěrky podání žádosti. 
Více informací naleznete na adrese: http://www.msmt.cz/mladez/podpora-soutezi-a-prehlidek-v-
zajmovem-vzdelavani 
 
 

PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ 
PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE - ROK 2020 
MŠMT projednalo a dne 18. září 2019 schválilo Programy státní podpory 
práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace – výzva pro rok 

2020 (dále jen Programy).  Podpora pomocí Programů bude zaměřena především na pravidelné a 
dlouhodobé činnosti určené co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, 
které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých NNO pracujících s dětmi a 
mládeží. 
PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O STÁTNÍ DOTACE PRO ROK 2020 
Aktuální znění Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO naleznete zde:  
Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO - výzva pro rok 2020 
Žádosti o dotaci pro rok 2020 v programech č. 1, 2, 3 a 4 vkládají NNO prostřednictvím 
elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz. Následně žadatel o 
dotaci doručí žádost v listinné podobě, včetně předepsaných příloh na adresu MŠMT. 
Další metodické pokyny budou zveřejněny v průběhu měsíce září. 
Během září a října proběhnou též informační semináře k podávání žádostí na rok 2020. Bližší 
informace k seminářům naleznete zde. 
  
Kontaktní osobou pro poskytování informací týkajících se těchto programů je: 
RNDr. Helena Knappová, tel. 234 815 346, e-mail: helena.knappova@msmt.cz 
Ing. Jana Häcklová, tel: 234 815 289, e-mail: jana.hacklova@msmt.cz 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.msmt.cz/mladez/podpora-soutezi-a-prehlidek-v-zajmovem-vzdelavani
http://www.msmt.cz/mladez/podpora-soutezi-a-prehlidek-v-zajmovem-vzdelavani
http://www.msmt.cz/file/51228_1_1/
http://isprom.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/mladez/informacni-seminare-k-programum-statni-podpory-prace-s-detmi-4-1
mailto:helena.knappova@msmt.cz
mailto:jana.hacklova@msmt.cz
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Semináře MŠMT k dotačním programům na rok 2020 pro 
neziskovky pracující s dětmi zahájeny 
Autor: Michala K. Rocmanová 
V Praze byla zahájena série školení k podávání žádostí o státní dotace na rok 

2020. 

 
První ze čtyř seminářů proběhl v hojně obsazeném sále Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství 
na Václavském náměstí v Praze 1 od 10 do 12 hodin. 
Informace k programům, dotačnímu systému ISPROM, k bodovacímu systému jednotlivých částí 
projektů NNO a k vyúčtování dotací podali postupně čtyři zástupci Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy (MŠMT) – ředitel Odboru pro mládež Mgr. Michal Urban, RNDr. Helena Knappová, Ing. 
Jana Häcklová z oddělení neformálního a zájmového vzdělávání téhož odboru a Mgr. Bc. Darek Vít. 
Seminář zahájil Michal Urban, který v krátkosti představil celý systém podávání projektů a v první 
hodině semináře upozornil zejména na změny, jejichž opomenutí by mohlo znamenat zbytečné 
komplikace, ztrátu bodů nebo dokonce nepřijetí projektu. 
Upozornil také na fakt, že pracovníci ministerstva vždy nejprve kontrolují vyúčtování dotací minulých, 
případně si vyžádají opravy nebo upřesnění, a teprve potom se pouštějí do hodnocení nových žádostí 
– proto může nastat poměrně velké zdržení v zasílání finančních prostředků během roku. 
Ačkoliv podmínky jsou téměř stejné jako v minulých letech, pár změn 
stojí určitě za zmínku. 
Všechny údaje je třeba nejdřív zadat elektronicky do systému ISPROM, 
a z něj vygenerovat soubor v PDF. Ten je pak možno vytisknout nebo 
ještě lépe zaslat datovou schránkou. 
K žádosti není třeba přikládat přílohy, ty jsou pak k dohledání v systému 
ISPROM. 
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Asi nejpodstatnější změnou je datum doručení projektu na MŠMT. Je nutno, aby projekt byl doručen 
(!) nejpozději 31. října 2019 do 14 hodin, a to jak poštou (neplatí tedy datum poštovního razítka, jako 
dřív, ale výhradně fyzické přijetí na MŠMT), tak podatelnou. Jako nejlepší se jeví třetí možnost – 
doručení datovou schránkou. 
Povinnou přílohou je rozpočet, který musí být opravdu podrobný a položky musí v žádosti i rozpočtu 

souhlasit. 
RNDr. Helena Knappová nastínila hodnotící kritéria, fungování ISPROM 
(informační systém pro mládež) představila Ing. Jana Häcklová a přidala 
praktické ukázky systému pro zpracování dotačních žádostí. Informace 
k vyúčtování dotací sdělil přítomným Mgr. Bc. Darek Vít. 
METODIKA HODNOCENÍ PROJEKTŮ V RÁMCI PROGRAMŮ STÁTNÍ 
PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ 
ORGANIZACE NA ROK 2020 

MŠMT, odbor pro mládež, zveřejňuje Metodiku hodnocení projektů v rámci Programů státní 
podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2020. 
Metodika_hodnocení_projektů_2020 
 

MŽP chce zapojit veřejnost více do přímé péče o přírodu. 13,5 miliony korun 
podpoří zejména dobrovolnické projekty 

Díky aktuálně vyhlášené výzvě z národních 
zdrojů mohou nestátní neziskové organizace 
získat až 250 000 Kč na každý předložený 
neinvestiční projekt realizovaný v roce 2020, 
a to z palety 11 témat zaměřených na 
ochranu přírody a biologické rozmanitosti, 
vliv životního prostředí na lidské zdraví, 
adaptaci na klimatickou změnu a na 
environmentální vzdělávání. Vloni 
Ministerstvo životního prostředí také 13,5 
miliony korun podpořilo na 76 projektů 50 
neziskových organizací, mezi nimi monitoring 
chráněných druhů ptáků zemědělské krajiny, 
obnovu ovocného sadu se sázením starých 

odrůd ovocných dřevin za pomoci dobrovolníků nebo revitalizaci městských vnitrobloků se 
zapojením místních obyvatel. 
Chceme finančně povzbudit projekty, které zapojí širokou veřejnost do přímé péče o přírodu jako např. 
o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, o botanicky a zoologicky cenné lokality s využitím práce 
dobrovolníků, managementová opatření v krajině a související komunikace s veřejností. Dále nás 
zajímají kvalitní projekty zaměřené na adaptační a mitigační opatření na změnu klimatu a na boj se 
suchem, aktivity zaměřené na minimalizaci produkce odpadů či předcházení jejich vzniku nebo tvorba 
nových venkovních výukových programů zaměřených na kontakt dětí s přírodou. Nově podporujeme i 
projekty tzv. občanské vědy jako např. zapojování dobrovolníků do monitoringu zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů,“ upřesňuje zaměření programu Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů 
EU, finančních a dobrovolných nástrojů MŽP. 

http://www.msmt.cz/file/51272_1_1/
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O finanční příspěvek v právě vyhlášené výzvě Podprogramu A na podporu projektů nestátních 
neziskových organizací působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje 
mohou na realizaci konkrétního projektu mohou žádat nestátní neziskové organizace působící v 
oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje, právně vedené jako spolek či pobočný spolek, 
obecně prospěšná společnost, zapsaný ústav, nadace, nadační fond nebo církevní právnická osoba. 
Podmínkou je spolufinancování příjemcem dotace minimálně 30 % rozpočtu projektu. Každá 
organizace může požádat o podporu nejvýše tří projektů. Minimální výše dotace je 30 000 Kč a 
maximální 250 000 Kč na jeden projekt. Příjem začal 23. 9. 2019 a končí 24. října 2019. 
Výzvu Programu najdete na webových stránkách MŽP v rubrice Grantová řízení pro NNO. 
Případné dotazy zodpoví odbor finančních a dobrovolných nástrojů, kontaktní osoba Mgr. Petra 
Nováková Sádková, e-mail: petra.novakova@mzp.cz . 

 
8. ročník soutěže Brána k druhým 
Cílem soutěže, kterou vyhlašuje Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s odborem pro 
mládež MŠMT a dalšími partnery, je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší 
společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež v průměru do 26 let. Soutěže se může zúčastnit 
jakákoliv skupina (např. oddíly, kroužky, kluby, družiny i ti, kteří se scházejí „jen tak“), která v období 
od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2019 vykonala ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro 
ostatní – pomáhá potřebným lidem, zvelebuje okolí ve svém městě či obci, pečuje o přírodu nebo 
třeba pořádá veřejnou sbírku, zkrátka rozdává svou tvořivostí radost druhým (může se jednat o 
jednorázový čin i dlouhodobější aktivitu/aktivity).  
 
Více informací o letošním a i minulých ročnících naleznete na webu https://znv.nidv.cz/brana-k-
druhym/ 
 
Prosím, zvažte přihlášení svého týmu, uzávěrka soutěže je 31. října 2019. V případě jakýchkoliv 
dotazů se neváhejte na mě kdykoliv obrátit. 
Mgr. Vlastimil Jura 
Metodik, specialista pro zájmové a neformální vzdělávání  
Koordinátor soutěže Brána k druhým 
 

 
Národní institut pro další vzdělávání  
GSM: +420 777 357 556 
Tel: +420 222 122 258 
E-mail: jura@nidv.cz  
 
 
 
 
 
 

https://www.mzp.cz/cz/grantova_rizeni_pro_nno
mailto:petra.novakova@mzp.cz
https://znv.nidv.cz/brana-k-druhym/
https://znv.nidv.cz/brana-k-druhym/
https://znv.nidv.cz/brana-k-druhym/
https://znv.nidv.cz/brana-k-druhym/
https://znv.nidv.cz/brana-k-druhym/
https://znv.nidv.cz/brana-k-druhym/
mailto:jura@nidv.cz
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Nakladatelství Ostrov vydalo další sborník Kruhu přátel odkazu Jaroslava 
Foglara 

Autor: Jiří Stegbauer  
Nejen k pokračujícímu 80. výročí vzniku slavného 
komiksu Rychlé šípy vydalo Nakladatelství Ostrov nový 
– osmý – sborník Kruhu přátel odkazu J. Foglara. 
 
Sborník se jako předchozí snaží zachytit nejen některé 
nově objevené či interpretované poznatky ze života 
a díla proslulého spisovatele a skautského vůdce, ale 
i různé informace týkající se současného 
„foglarovského světa“. 
Z obsahu: 
Vlivy J. Foglara na specifiku českého skautingu / 

Ilustrace Zd. Buriana – Rikitan zpívá Píseň úplňku / Objev neznámého filmu / Jak vznikaly Rychlé šípy / 
Nemilosrdná provokace agenta Bureše / Malíř Václav Junek & Jaroslav Foglar / Jestřábovy utajované 
lásky i s fotografiemi! / Nejen soutěž s Rš do Stínadel / Foglarovy kresby ke 13 bobříkům / Nová 
foglarovka?! / Tajemný návštěvník / Potřebuje Alvarez jen statečné a silné? / Komiks Ostrov Uctívačů 
ginga 

Formát A4, plnobarevný tisk na křídovém papíru, 64 stran. 
ISBN 978–80–86289–85–4 
Cena 179 Kč vč. DPH. 
K dostání či objednání u všech pohotových knihkupců nebo výhodně na dobírku 
na www.kosmas.cz. 
 
 
 

Zvládněte dětský hněv pomocí her 
Autor: Portál |  
Nová kniha nakladatelství Portál Hry pro zvládání hněvu je 
praktická příručka pro učitele, vychovatele i rodiče, kteří 
chtějí porozumět dětskému hněvu, zvládat ho 
a konstruktivně s ním pracovat. 

 
Kniha obsahuje celkem 72 nesoutěživých her zaměřených 
na úspěšné strategie zvládání hněvu ve skupině dětí. 

Samotným hrám předchází teoretický úvod, v němž se čtenáři dozvědí, jak hněvu porozumět, co 
dělat, když už je dítě rozhněvané a proč na podporu zdravého zvládání hněvu používat hry. 
Hry jsou rozděleny do několika kategorií podle situace, pro kterou se hodí: 
• Rozcvičky a hry na prolomení ledů 
• Zažehnutí rozbušky: zkoumání hněvu a spouštěčů hněvu 
• Když se rozlobím: reakce a následky 
• Ty a já: empatie 
• Ty a já spolu: respekt, spolupráce a vyjednávání 
• U kormidla: věci pod kontrolou, zvládání stresu a snášení frustrace 

http://www.kosmas.cz/
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• Mám to! řešení problémů 
• Jde se na to! Stanovování cílů a připravenost 
• Docvičky a oslavy 
Deborah M. Plummer je vysokoškolská pedagožka (De Montfort University, Leicester) a terapeutka, 
autorka řady publikací pro práci s dětmi i s dospělými. V Portálu vyšly její knihy Skupinové hry 
pro rozvíjení sebeúcty (2013), Učíme děti zvládat úzkost, obavy a stres (2013) a Hry pro rozvoj 
všímavosti (2017). 

 
Plummer, Deborah M. 
Hry pro zvládání hněvu 
Cvičení a hry pro děti 5–12 let 
Překlad: Kopicová, Miroslava 
brož., 144 str., 255 Kč 
Portál, 2019 

 
Ukázky z knihy: 
Klíčové teze: 
- Hněv je normální, zdravá lidská emoce. 
- Malé děti potřebují pomoc, aby se naučily, jak pocity hněvu úspěšně zvládat. 
- Základy emoční regulace se budují v raném dětství. 
- Způsob, jakým si děti situace a události vykládají, má pro zvládání hněvu závažné důsledky. 
- Hněv u dětí není něčím, čeho by bylo třeba se obávat, co by se mělo popírat či potlačovat. 
- Hněv je většinou důsledkem nějaké spouštěcí události nebo je odvozen z jiné základní emoce. 
- Pro vybudování zdravého způsobu zvládání hněvu v dětství existuje několik klíčových faktorů. 
Hněv je normální, zdravá lidská emoce 
Pro mnohé z nás „dětský hněv“ vyvolává představu agrese a dětí, které jsou „nezvladatelné“ nebo se 
„bouří“ či je něco „trápí“. Představami a příběhy takové agrese jsme bombardováni téměř dnes 
a denně, a učitelé budou jistě vědět o tisících dětí, které kvůli rušivému chování každoročně čelí 
vyloučení ze školy. 
Je politováníhodné, že v této atmosféře, ze strachu z následků nespoutaného hněvu, začali mnozí 
dospělí ke zvládání jakýchkoli projevů hněvu přistupovat naplněni obavami, dokonce i u velmi malých 
dětí. Tato nepochopená emoce se, jak se zdá, stala „shnilým jablkem“ mezi emocemi, něčím, co je 
třeba dostat pod kontrolu, vymýtit či potlačit. 
Mluvíme tu ale samozřejmě o nepatřičném vyjádření pocitů hněvu. Hněv sám o sobě nevítanou emocí 
být nemusí. Vlastně může být někdy silou vedoucí k pozitivní změně. Je-li vyjádřen přiměřeně 
a smysluplně, může být naprosto normální a zdravou reakcí například na nějakou nespravedlnost, 
a může sloužit jako zdroj energie a motivace k jednání. Hněv je také základní reakce na vnímané 
ohrožení života, která nám umožňuje okamžitě reagovat na ohrožující okolnosti a bránit se v krizové 
situaci. 
Vydalo nakladatelství Portál, 2019 
 
 
 
 
 
 

http://www.portal.cz/
http://www.portal.cz/
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Jak správně vybrat dítěti konto a neriskovat? Banky už nabízí účty i pro 
šestileté. 

Nabídka dětských účtů na českém trhu je velká. Nabízejí je 
všechny velké banky, přidávají se postupně i ty menší. A zatímco v minulosti byla hranice pro 
založení účtu 15 let, dnes už jsou na trhu produkty i pro šestileté děti. Jak se ve výběru orientovat a 
na co myslet, abyste zbytečně netratili? Zmapovali jsme nabídku bank. 
Za co se platí? 
Dětské účty banky poskytují zdarma. Je třeba ale nabídku zvážit, protože některé další služby k účtům 
jsou už zpoplatněné. "Motivace bank k nabízení účtů pro děti, jejichž základní vedení bývá zdarma, je 
přímočará. Finanční domy počítají s tím, že se jim odpuštěné poplatky jednou vrátí. Při malé migraci 
Čechů mezi bankami se pravděpodobně nemýlí," říká Kristýna Kuncová z dTestu. 
"Malé účty" podle ní umějí téměř vše, co účty pro dospělé. Dítě dostane svou vlastní platební kartu, 
může zadávat platby, sledovat pohyby na účtu, někde má k dispozici vlastní elektronické 
bankovnictví. Banky sice účet zřídí, ale je na rodičích, aby s nimi děti naučili zacházet a také jejich 
placení kontrolovali. 
"Poměrně flexibilně rodič může nastavovat týdenní či měsíční limity, zapínat a vypínat jednotlivé 
služby a podobně. Především ale může sledovat, co se na účtu děje, ať už nahlížením přes internet, 
nebo díky informačním SMS. Pozor, ty už nemusí být zdarma," doplňuje Kuncová a dodává: "Pokud 
rodič uvažuje o účtu pro své dítě, měl by zvážit jeho schopnosti a možnosti." 
Další informace o dětských účtech získáte zde. 
 Zdroj: www.zpravy.aktualne.cz 
Foto: www.pxhere.com 

 

Trash hero – úklidy v Č.Budějovicích 
Organizace Trash hero (více info o nás např. v rozhovoru pro DVTV zde, na 
našich FB stránkách zde nebo v Českobudějovickém deníku zde). 
Rádi bychom Vás oslovili ohledně našich pravidelných úklidů, které od března 
2019 pořádáme v Českých Budějovicích a přilehlém okolí. Tyto akce jsou 
zaměřeny převážně do míst, kde je vysoká koncentrace (zpravidla načerno) 
odloženého odpadu. Našich úklidů se může zúčastnit úplně každý, jsou 

veřejné a měli by přispívat nejen k samotnému vyčištění problematických veřejných lokalit, ale i k 
osvětě ohledně nakládání s odpady a zlepšení vztahu k přírodě. Pokud znáte nějaká místa s černými 
skládkami, nabízíme zorganizování naší úklidové akce, na kterou přijedou dobrovolníci Trash Hero 
České Budějovice. Samozřejmě budeme rádi, když se k nám připojí i vaši členové. Naše úklidy jsou 
zcela dobrovolné, nic za ně nevyžadujeme. 
Za Trash Hero České Budějovice Ing. Rostislav Moric 
 

http://www.nicm.cz/files/user-49607/desk-table-person-people-play-cute-1343130-pxhere.com_.jpg
https://zpravy.aktualne.cz/finance/na-co-myslet-kdyz-chcete-diteti-zalozit-ucet-u-banky/r~94517722e06911e99b40ac1f6b220ee8/v~sl:719fb5b945d4d393e87f2c7f1a76fe79/
https://zpravy.aktualne.cz/finance/na-co-myslet-kdyz-chcete-diteti-zalozit-ucet-u-banky/r~94517722e06911e99b40ac1f6b220ee8/v~sl:719fb5b945d4d393e87f2c7f1a76fe79/
https://pxhere.com/
https://video.aktualne.cz/dvtv/trash-hero-sbirani-odpadku-je-cool-chceme-zmenit-svet-potreb/r~c17d40487f8311e8aa580cc47ab5f122/
https://www.facebook.com/trashheroceskebudejovice/
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/diky-synovi-dostal-napad-uklidit-mesto-20190913.html
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Poznávací soutěž pro děti a mládež 
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 
  

 Odbor památkové péče Magistrátu města České 
Budějovice ve spolupráci s Národním památkovým 
ústavem v Českých Budějovicích vyhlašuje pro 
podzimní sezónu roku 2019 soutěž pro děti a mládež 
do 16 let – jednotlivce i kolektivy (např. třída či 
zájmový kroužek). Vědomostní soutěž je v letošním 
roce zaměřená na osobnosti města České Budějovice, 
na jejich životní příběhy, které ovlivnily kulturní, 
hospodářský a společenský život v Českých 
Budějovicích. 
Soutěž probíhá od 14. 9. 2019 do 31. 12. 2019 
Pracovní listy najdete v Turistickém informačním 
centru českobudějovické radnice nebo na webových 
stránkách odboru památkové péče Magistrátu města 
České Budějovice www.c-budejovice.cz a Národního 
památkového ústavu v Českých 
Budějovicích www.npu.cz/uopcb(link is external). 
Užitečné informace najdete také u pracovníků 
Národního památkového ústavu v Českých 
Budějovicích. Po předchozí dohodě zde můžete čerpat 
vědomosti z bohatých fondů knihovny /tel.: 
387312140 kl. 186/. 

Výherci soutěže budou vyhlášeni 31. ledna 2019. Hlavní cenou pro jednotlivce je rodinná vstupenka 
na památkové objekty ve správě Národního památkového ústavu, pro vítězný kolektiv skupinová 
vstupenka do jednoho vybraného památkového objektu ve správě Národního památkového ústavu v 
Českých Budějovicích. Připraveny jsou i zajímavé věcné ceny. 
Soutěžní podmínky(.pdf).pdf 
Pracovní listy(.pdf).pdf 
Soutěž pro Vás připravily: 
Jana Kadlecová, odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice 
Mgr. Kateřina Voleská, Bc. Eva Neprašová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v 
Českých Budějovicích 
Poděkování Danielu Kovářovi za možnost čerpání z jeho publikační činnosti a grafickému studiu 
Harpuna s.r.o za grafický návrh plakátu. 
 

http://www.c-budejovice.cz/
http://www.npu.cz/uopcb
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OPP/aktuality/soutezni_podminky.pdf
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OPP/aktuality/pracovni_listy_osobnosti.pdf
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Zážitková pedagogika 
Cena: 349,- Kč  

 
Teoretické zpracování oboru zaměřujícího se na osobnostní a 
týmový rozvoj prostřednictvím přímých prožitkových situací je v 
českém prostředí zcela novým počinem. Na rozdíl od dříve 
publikovaných praktických a metodických návodů jsou zde 
zpracovány především terminologické a ideové aspekty včetně 
širších sociálních souvislostí a soudobých civilizačních proměn, na 
něž by měl tento edukativní směr adekvátně reagovat. 
Dramaturgicky uspořádané prožitky z pohybu, přírody, či lidského 
setkávání mohou představovat transformativní zkušenost 
proměňující ucelený horizont významů a porozumění jedince. 
Kniha tak představuje i filozofický model odpovídající na hlavní 
otázku oboru na pomezí pedagogiky volného času,   ... 

 

Í 

 
Volný čas a jeho význam ve výchově 

Cena: 249,- Kč  

 
Kolektivní monografie, jejímiž autory jsou odborníci z Katedry 
pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích, nabízí teoretický základ pro pedagogický výzkum 
volného času. Nabízí přitom odpovědi na otázky, které autoři 
považují za zásadní, jako například: Jak prožívá člověk čas svého 
života a jaké místo má v něm volný čas? Jaké výzvy z toho plynou pro 
pedagogy volného času? V čem je možné navázat na českou, resp. 
československou tradici výchovy mimo vyučování a v čem bychom ji 
měli překročit? Jakými principy a zásadami se má řídit pedagog, aby 
pomohl dětem, mládeži a dospělým, aby uměli využít potenciálu 
svobody, který se skrývá ve volném čase?  ... 

 

 

 

Klapíkova inspirace 
Tvoření pro děti  

https://www.mravenec.cz/shop/?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201910posel
https://www.mravenec.cz/shop/217005-zazitkova-pedagogika?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201910posel
https://www.mravenec.cz/shop/217005-zazitkova-pedagogika?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201910posel
https://www.mravenec.cz/shop/217005-zazitkova-pedagogika?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201910posel
https://www.mravenec.cz/shop/212033-volny-cas-a-jeho-vyznam-ve-vychove?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201910posel
https://www.mravenec.cz/shop/212033-volny-cas-a-jeho-vyznam-ve-vychove?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201910posel
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Podzimní strašák ze sklenice 
Materiál a pomůcky: sklenice od okurek, akrylové barvy, černý permanentní popisovač, očka 
s pohyblivou panenkou 15 mm, tavná lepící pistole, zbytek látky nebo pytloviny, puntíkatá stuha, 
vatová kulička na nos, lýko na vlásky, dřevěné listy, lakované plody 
Namícháme si požadovaný odstín akrylové barvy a natřeme jím celou sklenici, dno a vrchní část 
můžeme vynechat. Necháme důkladně zaschnout, přibližně hodinku.  
Připravíme si materiál na obličej a klobouk. Ze zbytku látky si vystřihněte kruh (jako šablona vám 
poslouží třeba dezertní talířek), nachystejte si stuhu a další přízdoby.  
Z lýka si nastříhejte vlásky, kolečko z látky nařaste a naaranžujte na sklenici přes lýko. Pomůže vám 
obyčejná kuchyňská gumička. Tavnou pistolí přilepte nos a oči. Zbytek detailů v obličeji dokreslete 
černým permanentním popisovačem. Klobouk strašáka pěkně ozdobte - my jsme použili oranžovou 
stuhu s puntíky a dřevěné listy v kombinaci s umělými plody - jablíčkem, šípkem a muchomůrkou. 
Zdroj: http://www.tvorive.estranky.cz/clanky/podzim/podzimni-strasak-ze-sklenice.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaktusy, které neuschnou 

http://www.tvorive.estranky.cz/clanky/podzim/podzimni-strasak-ze-sklenice.html
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Začalo nám jaro a volné chvíle se stávají ideálními odpoledni na věnování se dětem. Co kdybyste je 
vzali do přírody a vyhlásili hru, kdo najde co nejvíce velkých placatých kamenů? Vznikne z nich 
totiž rostlina, která neuschne! 
Tento nápad ovšem nemusí být jen pro maminky s dětmi. Máte problém takový, že byste rádi ve 
svém domě či bytě měli okrasné květiny, ale neumíte se o ně postarat? I přes poctivé zalévání Vám 
stále uvadají? Problém vyřešen! Tyto kaktusy nepotřebují žádnou péči. 
 
Co potřebujete:  
zelenou barvu, štětec, bílou barvu (možné i bělítko), květináč s hlínou (popř. dalšími menšími 
kamínky), placaté kameny (velikostně je to na Vás) 
 
Postup: 
Postup je velmi jednoduchý! Kameny si natřeme z obou stran odstíny zelené barvy. Necháme 
zaschnout a posléze na ně nakreslíme bílé tečky nebo chmýří (můžete použít i jiné barvy a kaktusy 
vytvořit rozkvetené) 

Opět necháte zaschnout. Přichystáte si květináč, do kterého pak „kaktusové kameny“ umístíte. 
Podkladem může být hlína, aby kámen krásně držel. Můžete také vytvořit prostředí jinými kameny. 
Nebo také spojit tyto dva typy – kameny podložit hlínou a až kaktusy umístíte, kolem nich naskládat 
drobné další kameny.  
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Inspirace hry 
Kdopak jsem? 
Co ke hře budeme potřebovat: 
jeden papír, jednu tužku, klobouk/kšiltovku, ale postačí i dlaně 
Průběh: 
Papír roztrháme na tolik kusů, kolik je hráčů. Každé dítě napíše na svůj kousek papíru nějaké 
zvíře. Papírky děti zmuchlají do kuličky, aby nešly přečíst a vloží je do kšiltovky. (Pokud nemáme 
kšiltovku nebo klobouk, postačí i dlaně.) 
Dospělý jimi zamíchá a jednotlivé děti si vytahují každé po jednom papírku. Přečtou si, koho mají 
představovat a pak svým kamarádům takové zvíře předvedou. Někoho děti uhodnou hned, někdo se 
na to musí víc snažit – ale o zábavu a legraci mají postaráno všichni. 
 
Zpívaná 
Jak název napovídá, při této hře zapojíte pěvecké dovednosti celé rodiny. 
Co budeme potřebovat: 
papír, tužku, hudební sluch, aspoň trošku 
Průběh: 
I při této hře roztrháme papír na tolik kousků, kolik je ve skupině hráčů. Každý napíše na papír 
nějakou písničku a papíry se rozlosují jako při minulé hře.  
Jednotlivé děti pak svým kamarádům zabroukají nápěv písničky – beze slov, protože to by pak byl 
moc lehký úkol. Vyhrává ten, jehož písničku ostatní uhodnou nejdříve, ale zasmějí se úplně všichni. 
Pokud máte s sebou plochý hřeben a jemný papír, můžete zkusit písničku zahrát i na hřeben – a to je 
ještě o něco víc legrace. 
Zdroj:https://zabav-deti.cz/clanek/4-napady-jak-zabavit-deti-ke-kterym-potrebujete-jen-tuzku-a-
papir-424  
 

Děkujeme za podporu a spolupráci 
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