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Listopad 2019 

Milí přátelé,  
právě vychází listopadové 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. Přejeme všem čtenářům příjemně prožité podzimní dny.  
 

Informace z RADAMBUKu, z kroniky akcí… 

3. 10. 2019 – Indiánské odpoledne 

Odpoledne 3. 10. 2019 strávili dobrovolníci z 
RADAMBUKu a ICM Č. Budějovice v Dětském 
diagnostickém ústavu v Homolích u Českých Budějovic, 
kde pro děti připravili indiánské odpoledne. Děti si 
vyráběly indiánské čelenky, střílely z luku, chytaly ryby, 
vyráběly indiánské totemy, tomahawky a indiánské 
přívěsky. Na závěr nechyběl ani oheň a pečené buřtíky. 
Akce se zúčastnilo 30 dětí z Dětského diagnostického 
ústavu a ze Střediska výchovné péče České Budějovice s 6 
vedoucími. Program akce připravili 4 dobrovolníci v rámci 

celorepublikového projektu 72 hodin. Indiánské odpoledne jsme si užili, pomáhali jsme, protože jsme 
chtěli.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. 10. 2019 – 72 hodin - Uklidíme Branišovský les 

V pátek 11.10.2019 se zapojil RADAMBUK - Rada dětí a 
mládeže Jihočeského kraje z.s. a ICM ČB akcí Uklidíme 
Branišovský les  do celorepublikového dobrovolnického 
 projektu ČRDM s názvem 72 hodin.  72 hodin jsou tři dny 
plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konaly v letošním 
roce v termínu od 11. do 14. října. Kdykoli během těchto 
72 hodin se dobrovolníci po celém Česku pustili do aktivit, 
které pomohly druhým, přírodě či okolí.  
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Akce Uklidíme Branišovský les se konala v lese za sídlištěm Máj v Českých Budějovicích od 15,30 do 
19 hodin za podpory ČRDM, Statutárního města České Budějovice a Jihočeského kraje. Celkem 200 
dobrovolníků vybavených pytli a rukavicemi  vyčistilo prostory konečné zastávky autobusů na sídlišti 
Máj a Branišovský les. Zúčastnily se nejen organizace dětí a mládeže (M-centrum pro mladou rodinu 
z.s., Turistický oddíl Ježci z.s., přípravka HC Motor, ZŠ pro sluchově postižené,  studenti Townshend 
International School z Hluboké nad Vltavou, Ekotým Biskupského gymnázia….), ale také obyvatelé 
Českých Budějovic, kterým není okolí jejich bydliště lhostejné. Odvoz odpadu a pytlů s odpadky 
zajistilo Statutární město České Budějovice. Účastníky akce odměnil RADAMBUK drobnými dárečky - 
trička, náramky a butony.  
Po 19. hodině se dobrovolníci rozešli domů s dobrým pocitem, že pomohli přírodě, podpořili  
myšlenku dobrovolnictví a ukázali, že jim není cizí nezištná pomoc svému okolí. RADAMBUK- Rada 
dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. děkuje všem účastníkům i  partnerům akce  za to, že  pomáhali, 
protože chtěli!!!!  
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9. 10. 2019 - předání Brýlí pro Afriku 

9. 10. 2019 předal RADAMBUK  10 krabic s 2338 brýlemi a 560 pouzdry českobudějovickému 
Lions Clubu, který zajistí, aby se brýle dostaly v pořádku do italského Turína. Tam je 
proškolení dobrovolníci třídí dle dioptrií, vyčistí a zabalí, brýle jsou pak rozděleny na 
jednotlivá distribuční místa (zejména v chudých zemích Afriky a Asie), kde dobrovolníci 
provedou měření zraku u potřebných lidí a předají brýle k užívání. Děkujeme všem dobrým 
lidem, kteří nám brýle přinesli nebo poslali. 
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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 Poznáváme přírodu 4. – 6. 10. 2019 

https://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/4-6102019-poznavame-prirodu-92 
Cílem projektu Mládež kraji – kraj Jihočeský z názvem Poznáváme přírodu bylo připravit aktivní 
víkend v přírodě. 17 účastníků akce jsme pozvali o víkendu 4. – 6.10.2019 do šumavské Sušice, kde 
prožili víkend plný pohybu v krásné šumavské podzimní přírodě. Akci jsme zahájili bowlingovým 
turnajem v centru Sušice, kde se účastníci akce seznámili a sobota byla již ve znamení sportu – pěší 
výstup na rozhlednu Svatobor, na terénních koloběžkách sjezd dolů a po obědě lanové centrum 
Offparku. Rozhledna Svatobor leží na vrcholu 845 metrů vysokého Svatoboru. Kamenná rozhledna je 
vysoká 31,6 m a má 182 dřevěných schodů a krásný kruhový výhled. Na večerním programu byla 
sušická úniková hra a v neděli jsme zakončili pobyt návštěvou Aquacentra v Sušici. Domů odjížděli 
všichni účastníci příjemně unaveni a plni nových zážitků. 

 
 

 

 

 

 

 
Projekt Léto s koňmi - 28. 6. 2019 a 30. 9. 2019 

https://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/projekt-leto-s-konmi-2862019-3092019-89 
V rámci projektu Mládež v kraji - kraj Jihočeský proběhly dvě akce pro děti  na statku ve 
Skřidlech. Dne 28. 06. 2019 Zábavné odpoledne (Narozeninová párty), při kterém si děti 
zasoutěžily, společně se postaraly o koně i další zvířata na statku, připravily pro ně dárky k 
narozeninám a také je s nimi oslavily. Dne 30. 09. 2019 proběhla další část projektu a akce 
pro děti Zábavné odpoledne (Loučení s Létem). Pro děti byly připraveny různé hry a 
soutěže, ve sportovních, poznávacích, vědomostních i dalších disciplínách s různou 
zvířecí tématikou a na závěr pohoštění. Akce  připravili 4 dobrovolníci a zúčastnilo se jich 30 
dětí.  
 

https://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/4-6102019-poznavame-prirodu-92
https://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/projekt-leto-s-konmi-2862019-3092019-89
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Projekt Podzim v přírodě 4. – 6. 10. 2019 

https://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/4-6102019-projekt-podzim-v-prirode-94 
V termínu 4. - 6. 10. 2019 jsme v rámci projektu Mládež kraji – kraj Jihočeský pozvali děti do 

Šumavské přírody do obce Kvilda. Skupina 30 účastníků 
se i přes nepřízeň počasí vydávala na výpravy do přírody 
a strávila víkend poznáváním podzimní přírody nejen 
prostřednictvím soutěží, her, ale také aplikací v tabletech 
a  mobilních telefonech. Děti se naučily pracovat 
s aplikací mapy.cz, orientovat se v přírodě a naplánovat si 
trasu výpravy. Na výpravách fotily přírodu a určovaly 
druhy stromů, rostlin, využívaly on-line atlasy hub a 
rostlin např. naHoubach.cz, Plant.id nebo PlantNet. 
Vyhlášena byla také fotografická soutěž a vítězové 
jednotlivých kategorií obdrželi odměny. V neděli jsme 

navštívili Informační návštěvnické centrum národního parku Šumava v Kvildě, jehož expozice jsou 
zaměřeny na horský les národního parku. V promítacím sálu jsme shlédli 3D film o šumavské přírodě 
„Den v horském lese“. Akci, která obohatila děti o nové poznatky a zážitky v přírodě připravili 4 
dobrovolníci. Děti poznaly, že nemusí s tablety a mobilními telefony sedět jen doma, ale mohou je 
využít venku v přírodě, k jejímu poznávání. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/4-6102019-projekt-podzim-v-prirode-94
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Sledujte RADAMBUK na Instagramu 

https://www.instagram.com/radambuk/ 

 

 

 

https://dobromat.cz/podporim/radambuk 

 

Podpořte RADAMBUK  při nakupování v 
internetových obchodech, aniž by Vás to stálo 
jedinou korunu navíc. 

• Pokud nakupujete na internetu a 
chcete nás zároveň podporovat, přidejte si do prohlížeče tohoto pomocníka: 
http://dobromat.cz/rozsireni/pridat  

• Tento pomocník při návštěvě internetového obchodu zařídí to, že část Vaší útraty poputuje 
na podporu našich aktivit      

• Pokud si pomocníka nepřidáte, je třeba před každým nákupem navštívit stránky 
http://dobromat.cz  

o Na stránce vyberte obchod, ve kterém chcete nakoupit a RADAMBUK  
o Následně budete přesměrováni do vybraného internetového obchodu, v němž 

můžete nakoupit 

• Obchod vyplatí z nákupu Dobromatu příspěvek 

• Dobromat ho poté pošle na náš účet a my ho použijeme na naši činnost 

Důležité je vědět to, že cena nákupu zůstává stejná. Nezáleží na tom, zda se do internetového 
obchodu dostanete přes Dobromat nebo přímo. Používání Dobromatu Vás nestojí ani korunu navíc. I 
přes to nám však svým nákupem přispějete částkou ve výši několika %. 
 

Rejstřík skutečných majitelů – zápis je povinností spolků !! 
O veřejném rejstříku určitě  víte všichni, je povinnost tam ukládat 
všechny dokumenty NNO i účetní závěrky. 
Rádi bychom Vás opakovaně upozornili na povinnost zápisu Vaší 
organizace do rejstříku Evidence skutečných majitelů.  Tato 
evidence je v souladu s novelou zákona 304/2013Sb. účinná od 

1.1.2018. Termín pro zápis je nejdéle do 31.12.2020. 
• Zápis lze podat pouze elektronicky na formuláři stanoveném Ministerstvem spravedlnosti na 

https://issm.justice.cz 
• Od poplatku jsou osvobozeny NNO 

 

https://www.instagram.com/radambuk/?fbclid=IwAR0kaiaMVusH_nnFJDk4pjUPIsBt7mNoVYY9BALXkXcV2lQdaQACtUhwcd4
https://dobromat.cz/podporim/radambuk
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat
http://dobromat.cz/
https://issm.justice.cz/
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Výpis z této neveřejné části rejstříku bude od 2021 nutností pro žádost a čerpání dotací, často je již 
vyžadován. Proto Vám doporučujeme zajistit výše uvedenou zákonnou povinnost bez většího 
odkladu, pokud již zápis nebyl proveden. 
Zároveň tento výpis musí být k dispozici na vyžádání při kontrolách účetnictví. 
Informaci jsme Vám již posílali v roce 2018 https://www.radambuk.cz/zapis-skutecneho-majitele-do-
evidence/.  

 

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 z členských spolků RADAMBUKu o některý z kurzů, kontaktujte nás na e-mailu 
kancelar@radambuk.cz, na kurz Vás přihlásíme a domluvíme zvýhodněnou cenu pro členy 
RADAMBUK.  
Kurz instruktor lyžování – instruktor lyžování, doškolovací kurz 
https://www.kurz-instruktor.cz/lyzovani/ 
Místo konání: Pec pod Sněžkou 
Termíny konání: 11. – 16.12.2019, 16. – 21.12.2019, 2. – 7.1.2020, 7. – 12.1.2020,  
17. – 22.3.2020, 22. – 27.3.2020  (tyto termíny jsou na výběr)  
Cena zahrnuje ubytování , stravování (snídaně, oběd, večeře), poplatek MÚ a organizační poplatek 
(cena bez ubytování a stravy činí 1950,- Kč).  
 
Termín a místo konání I.: 23. – 24.11 a 7. – 8.12.2019 v Areálu Monínec – Sedlec – Prčice  
- jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
Termín a místo konání II.:  26. – 29.1.2020 v Chotouni – Jílové u Prahy 
Termín a místo konání III.: 16. – 19.2.2020 na Kozích Pláních – Šumava 
Cena kurzu bez ubytování a stravy: 2080,- Kč 
Levné ubytování je případně možné objednat. 
 
Kurz instruktora snowboardingu 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-snowboardingu/ 
Aktuálně nabízíme dva kurzy Základní kurz instruktora snowboardingu a Doškolovací kurz instruktora 
snowboardingu. 
Místo konání: Pec pod Sněžkou 
Termíny konání: 11. – 16.12.2019, 16. – 21.12.2019, 2. – 7.1.2020, 7. – 12.1.2020, 22. – 
27.3.2020 (tyto termíny jsou na výběr)  
Cena kurzu: 4770 ,- Kč 

https://www.radambuk.cz/zapis-skutecneho-majitele-do-evidence/
https://www.radambuk.cz/zapis-skutecneho-majitele-do-evidence/
https://www.kurz-instruktor.cz/kompletni-seznam-kurzu/
https://www.kurz-instruktor.cz/kompletni-seznam-kurzu/
mailto:kancelar@radambuk.cz
https://www.kurz-instruktor.cz/lyzovani/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-snowboardingu/
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Cena zahrnuje ubytování , stravování (snídaně, oběd, večeře), poplatek MÚ, studijní publikaci a DVD 
a organizační poplatek (cena bez ubytování a stravy činí 1940,- Kč). 
  
Termín a místo konání I.:  26. – 29.1.2020 v Chotouni – Jílové u Prahy 
Cena kurzu bez ubytování a stravy: 2070,- Kč 
Levné ubytování je případně možné objednat. 
 
Instruktor vodní turistiky kurz – vodácký instruktor 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-vodni-turistiky/ 
Místo konání: Vltava 
Termín roku 2020 zatím není vypsán. Budeme Vás informovat později.  
Kurz pro budoucí instruktory sebeobrany 
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-instruktora-sebeobrany/ 
Termín a místo konání I.: 3. –   4.11.2018  a  17. – 18.11.2018 v Praze. 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
Cena kurzu: 4400 Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek a studijní materiál) 
 
Kurz instruktora powerjógy 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-powerjogy/ 
Termín a místo konání: 19. – 20.10., 16. – 17.11. a 1.12.2019 v Brně – jedná se o jeden kurz – 5 dnů, 
který je rozdělen do 3 víkendových učebních bloků. 
Cena kurzu: 4800 Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek) 
 
Kurz instruktor cykloturistiky – cyklistiky 
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-instruktora-cykloturistiky-a-cyklistiky/ 
Termín a místo konání: 14.- 17.5.2020 v  Lipně nad Vltavou 
Cena kurzu: 3420,- Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek, ubytování a stravu – polopenzi) 
 
Kurz instruktor inline bruslení 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-inline-brusleni/ 
Termín roku 2020 zatím není vypsán. Budeme Vás informovat později.  
Kurz instruktora indoor cycling 
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-indoor-cycling-instruktor/ 
Termín a místo konání kurzu: 9. – 10.11. a 23. – 24.11.2019 v Praze. 
– jedná se o jeden kurz (4 dny), který je rozdělen do 2 víkendových bloků. 
Cena: 4500,- Kč (cena zahrnuje studijní materiál a účastnický poplatek) 
 
Instruktor lezení na umělých stěnách kurz 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-lezeni-na-umele-stene/ 
Termín a místo konání kurzu II.: 2. – 3. 11. a 23. – 24.11.2019 v Praze. 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
 
Termín a místo konání kurzu III.: 9. – 10.11. a 30.11. – 1.12.2019 v Brně. 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
 
Termín a místo konání kurzu IV.: 16. – 17.11. a 7. – 8.12. 2019 v Praze. 

https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-vodni-turistiky/
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-instruktora-sebeobrany/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-powerjogy/
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-instruktora-cykloturistiky-a-cyklistiky/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-inline-brusleni/
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-indoor-cycling-instruktor/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-lezeni-na-umele-stene/
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– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
Cena kurzu: 3400 Kč (v ceně je zahrnut organizační a účastnický poplatek, zkoušky a vydání licence) 
 
Nabídka kurzu instruktora skalního lezení 
Podmínkou účasti na Kurzu instruktora skalního lezení je úspěšné absolvování Kurzu pro instruktory 
lezení na umělých stěnáchnašeho střediska vzdělávání nebo po dohodě jiného kurzu. 
Termín roku 2020 zatím není vypsán. Budeme Vás informovat později.  
Kurz instruktor plavání 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-plavani/ 
Termín a místo konání kurzu I.: 2. – 3.11. a 16. – 17.11.2019 v Praze 
– jedná se o jeden kurz (4 dny), který je rozdělen do 2. bloků. 
Termín a místo konání kurzu II.:  9. – 10.11. a 30.11. – 1.12.2019 ve Frýdku-Místku 
– jedná se o jeden kurz (4 dny), který je rozdělen do 2. bloků. 
Cena kurzu: 4000 Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek) 
 
Kurz pro budoucí instruktory fitness 
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-instruktora-fitness/ 
Termín a místo konání I.: 2. – 3.11. a 9. – 10.11.2019 v Praze. 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
 
Termín a místo konání II.: 16. – 17. 11. 2019 a 23. – 24.11.2019 v Orlové u Ostravy. 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
Cena kurzu: 3500 Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek a studijní materiál) 
 
 
Kurz instruktora aerobiku 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-aerobiku/ 
Místo konání: Praha 
Termín konání kurzu: 2. – 3.11. a 16. – 17.11.2019 v Praze 
Jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
Cena kurzu: 3300 Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek a studijní materiál) 
 
 
Kurz instruktora Pilates 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-pilates/ 
Termín a místo konání I.:   2. – 3.11., 23. – 24.11. a 30.11.2019 v Brně  – jedná se o jeden kurz – 5 
dnů, který je rozdělen do 3 víkendových učebních bloků. 
Cena kurzu: 4500 Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek a studijní materiál) 
 
 
 
 
 

 

https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-lezeni-na-umele-stene/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-lezeni-na-umele-stene/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-plavani/
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-instruktora-fitness/
https://www.kurz-instruktor.cz/misto-konani-kurzu-instruktora-fitness-v-praze/
https://www.kurz-instruktor.cz/misto-konani-kurzu-instruktora-fitness-v-praze/
https://www.kurz-instruktor.cz/misto-konani-kurzu-instruktora-fitness-u-ostravy/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-aerobiku/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-pilates/
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Kurz zdravotník zotavovacích akcí 2020 

Potřebujete zdravotníka na akci s dětmi? Jedete na tábor a potřebujete zdravotnické zabezpečení? 
Nabízíme Vám kurz Zdravotník zotavovacích akcí akreditovaný MŠMT v rámci DVPP. Kurz si zakládá 
na dostatečné praktické průpravě založené na simulacích reálných situací. Lektoři disponují 
dlouholetými zkušenostmi z oblasti vzdělávání vedoucích Junáka i praktického vykonávání funkce 
zdravotníka na dětských táborech. Kurz je veden neformálně. Absolvent může vykonávat funkci 
zdravotníka zotavovacích akcí pořádaných státními, nestátními i soukromými subjekty, škol v přírodě, 
při pořádání hromadných společenských a sportovních akcích. Kurz je zakončen písemnou a 
praktickou zkouškou. Vydaná osvědčení mají platnost neomezenou, doporučujeme vždy po 4 letech 
přihlásit se do opakovacího kurzu v délce 12 hodin. 
Kurz je určen pro zájemce starší 18 let. Zúčastnit se mohou i zájemci starší 16 let, kteří chtějí získat 
znalosti a praxi, obdrží Osvědčení o absolvování kurzu bez akreditace. 
 
Termín: 2 víkendy 24. – 26. 4. 2020 a 15. – 17. 5. 2020 

Pátek: 17 – 22 hodin 
Sobota: 8 – 22 hodin 
Neděle: 8 – 18 hodin 
 
Místo konání: prostory RADAMBUK, Husova tř. 45, 
České Budějovice 
S sebou: zápisník, tužka, sportovní oblečení (které je 
možno i umazat od maskování figurantů), přezůvky, 
strava vlastní (přestávka na oběd 1 hodina, 
přestávka na večeři 1 hodina, k dispozici varná 
konvice). 
V případě zájmu je možné zdarma přespání 

v klubovně, karimatku a spací pytel vlastní.  
Cena kurzu podle počtu přihlášených účastníků:1 800 – 2 500 Kč 
 V ceně kurzů je zahrnut případný 1 opravný zkouškový termín. 
Přihlášky na webu do 31.3.2020 nebo do vyčerpání kapacity kurzu:  
https://www.radambuk.cz/akce/24-26-4-2020-a-15-17-5-2020-zdravotnik-zotavovacich-akci/ 
 

Informace z členských spolků 

Spolek Děti Řepice 72 hodin v Maďarsku 

Již počtvrté se Spolek Děti Řepice v rámci projektu 72 hodin vydal na pomoc i do zahraničí . Tentokrát 
nás uvítali v Maďarsku. Po zahájení v Budapešti jsme se ve čtvrtek 10.10.2019 přesunuli do 

obce Piliscaba, kde jsme do sobotního večera pomáhali místnímu 
Luteránskému centru pro děti s opravou oplocení. K našemu 
čtyřčlennému týmu se přidali ještě 3 studentky gymnázia z Budapešti a 
společně jsme opravili, obrousili a natřeli přes 30 plotových dílů oplocení. 
Těší nás nejen pocit z dobře odvedené práce, ale i z obrovské příležitost k 
načerpání nových zkušeností a poznatků od lidí, kteří se věnují dětem a 
mládeži v Maďarsku. 

https://www.radambuk.cz/akce/24-26-4-2020-a-15-17-5-2020-zdravotnik-zotavovacich-akci/
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 

 
24. říjen je Světový den pro rozvoj informací! A víte, že poskytování 
informací mladým lidem má svá pravidla? 
Česká republika je jednou ze zemí, která se zavázala dodržovat principy Evropské charty informací 
pro mládež. Víte, co to znamená?  
Žijeme v době, kdy informace mnohonásobně přerostly poptávku. Je těžké se v nich vyznat a třídit je. 
Profesionálové z řad pracovníků Informačních center pro mládež jsou vyškoleni tak, aby pomohli 

mladým lidem vyhledávat a ověřovat 
informace v rámci principů Charty*. 
K dodržování principů Charty se svým 
podpisem již zavázalo více než 70 organizací 
z téměř 40 zemí evropského kontinentu. Za 
Českou republiku zásady Charty dodržuje Síť 
informačních center pro mládež (ICM), která 
se tímto zavázala k dodržování 9 principů 
charty. 
Jaké principy to jsou?  
Nezávislost, dostupnost, inkluze,respektování 
potřeb, podpora, participace, etika, 
proaktivita a profesionalita se stávají 

hvězdami on-line kampaně, kterou za koordinuje Národní informační centrum pro mládež a ode  
dneška až do konce listopadu se budeme na našem webu a sociální sítích věnovat principům Charty. 
Ukažte svému okolí, že i pro vás jsou ověřené informace důležité a sdílejte kampaň! Informace o 
Chartě a kampani je možné ode dneška najít na www.icmcb.cz/ ,facebooku či instagramu. 
*Evropská charta informací pro mládež prošla za svou existenci několika úpravami. Do přijetí nové 
charty (27. dubna 2018) existovaly dva dokumenty – Evropská charta informací pro mládež a Principy 
online informací. Současná Charta shrnuje a zjednodušuje principy informačních poradenských služeb 
pro mládež, bez ohledu na to, zda jsou informace poskytovány online nebo off-line. 

 

http://www.nicm.cz/files/evropska_charta_informaci_pro_mladez_fin_0.pdf
http://www.nicm.cz/files/evropska_charta_informaci_pro_mladez_fin_0.pdf
http://www.icmcb.cz/
https://www.facebook.com/ICM-České-Budějovice-501393039907717/
http://www.nicm.cz/files/evropska_charta_informaci_pro_mladez_fin_0.pdf
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Jaana Fedotoff: Nejdůležitější je proaktivní přístup  
Při příležitosti nedávného přijetí nové Evropské charty informací pro mládež 
vám přinášíme rozhovor s prezidentkou Eryica Jaanou Fedotoff.  

1. Proč si myslíte, že bylo potřeba Evropskou chartu informací pro 
mládež aktualizovat?  

V dubnu 2016 jsem se, jako nově zvolená prezidentka Eryica, sama sebe ptala, 
jaká jsou hlavní témata, do kterých chci vložit své profesní zkušenosti a 
vědomosti nejvíce. Jedním z nich byla právě Charta. Vždy jsem viděla její velký 
význam. Její roli silného nástroje na podporu informací a poradenství pro 
mládež. Proto jsem byla opravdu ráda, že se členové Eryica dohodli a rozhodli 
se, že sestaví pracovní skupinu, která vytvoří novou verzi Evropské charty 
informací pro mládež. Několik let jsem přemýšlela, jestli opravdu potřebujeme 

dva dokumenty. Chartu a Principy on-line informací pro mládež. Byla jsem u toho, když se Charta 
aktualizovala naposledy. Byla jsem i součástí příprav, když Eryica vytvářela a přijala Principy on-line 
informací pro mládež. V té době a během několika dalších let byly oba dokumenty skutečně 
zapotřebí. Nyní, když víme o online službách a digitálním prostředí mnohem více, bylo stále 
náročnější vysvětlit, proč tyto dva dokumenty oddělujeme. Online život už od toho offline života také 
není oddělený. Když jsme začali pracovat na sloučení dokumentů, byla jsem ohromena a šťastná z 
toho, jak stále relevantní a aktuální všechny principy byly. V zásadě v nich nic důležitého nechybělo, 
ale byl ten správný čas na úpravu toho, co chceme světu vzkázat a čím se řídíme. Dostali jsme také 
jedinečnou možnost diskutovat Chartu s našimi členy, ale také dalšími zúčastněnými stranami, a klást 
si otázku: „Jsme všichni stále na stejné lodi?“ Otázky, kterými jsme se během procesu zabývali, byly:  

• Jakým způsobem Charta čelí světu a životům dnešních mladých lidí? ¨ 
• Jak se potýká s potřebami pracovníků, s nezbytností kvalitních informačních služeb pro 

mládež a s požadavky národních či lokálních struktur?  
• Podporuje se Charta a nová strategie ERYICA?  
• Musíme v dokumentu používat jazyk, který je bližší uživatelům a zachovat nějakou strukturu?  

Úlohou Charty je poskytnout etický návod pro poskytování informací pro mládež. Je to páteř 
vytváření informačních služeb pro mládež, národních, regionálních a místních struktur. Určuje 
minimální profesionální standardy a je kvalitním nástrojem pro pracovníky s informacemi pro mládež. 
Charta je také důležitým nástrojem v advokacii a při lobování.  

2. Který princip z nové Charty je váš oblíbený a proč?  
Mám ráda všechny bez rozdílu! Všechny jsou důležité. Pokud však musím vybrat jeden, bude to číslo 
9.3 - pod heslem PROAKTIVNÍ. Zdůrazňuje, že všichni pracovníci pracující v oblasti mládeže jsou 
proaktivní hráči v oblasti médií a informací. Jedině tak mohou zajistit kvalitní informace pro mládež. 
Potřebujeme být o krok napřed a trvale se vzdělávat v tom, co se děje v médiích a informačním světě. 
V této oblasti není dostatek aktérů, kteří by se v této oblasti věnovali přímé práci s mládeží. Vidím 
tedy, že informační služby pro mládež zde mohou hrát hlavní roli.  

3. Kdybyste mohla mít 3 přání, co byste si přála pro informační služby pro mládež v Evropě?  
Mým splněným snem by bylo, kdybychom mohli mít veškerou politickou vůli a veškerou možnou 
podporu k vytvoření stálých struktur kvalitních informačních služeb pro mládež. Dále si přeji, aby 
informace pro mládež byly uznány ve všech zemích Evropy i mimo ni. 
Jaana Fedotoff pracuje ve Finském Koordinaatti- Nuorten tieto ja neuvontatyön kehittämiskeskus už 
od jeho založení v roce 2006. Má magisterský titul z humanitních oborů a také studovala řadu dalších 
předmětů jako žurnalistika a mediální komunikace na univerzitě v Tampere. Hned ze začátku své 
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kariéry začala směřovat k tématům jako komunikace, informace pro mládež, poradenství na národní 
a evropské úrovni. To je cesta, kterou od té doby sleduje. Jaana se do aktivit a projektů Eryica 
zapojuje aktivně už od roku 1988. V roce 2016 byla zvolena prezidentkou organizace. Jaana je členkou 
mnoha expertních skupin a projektů jak ve Finsku, tak v Evropě. V letech 2000 až 2013 byla členkou 
řídící skupiny programu Mládež v akci Evropské unie a podílela se na několika mezinárodních 
projektech v různých úlohách. Je členkou správní rady finské společnosti pro mediální vzdělávání, 
národní řídící skupiny Euroguidance a národní skupiny EU32. Je rovněž předsedkyní národního 
projektu ESR (2014-2017), který se zabývá poradenskými kompetencemi v oblasti nízkoprahových 
služeb pro mladé lidi. 
*ERYICA ( European Youth Information and Counselling Agency) je mezinárodní nezisková organizace, 
která vznikla v roce 1986 a je zaregistrovaná v Grand - Duchy v Lucembursku, kde v současnosti také 
sídlí její sekretariát. Jedním z cílů organizace je koordinace činnosti a zvyšování úrovně kooperace 
mezi subjekty, které se zabývají informačními a poradenskými službami pro mladé lidi ERYICA se snaží 
vytvořit a propojit celoevropskou síť struktur, které působí v uvedených oblastech. 
 

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) 

• pokud jste student, aktuální potvrzení o studiu 

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

 

Nechybí ti něco? Otestujte, čemu věnujete čas a pozornost! 
Jít si zaběhat, přečíst knížku nebo udělat něco pro druhé. Volný čas se dá využít různě. YMCA, největší 
organizace pro mládež na světě, věří, že se člověk má rozvíjet harmonicky – tedy dělat něco pro své 
tělo, mysl i ducha. 
V rámci projektu Nechybí ti něco? přichystala web s jednoduchým online testem, kde si může 
každý změřit, čemu ve svém životě věnuje nejvíc času a pozornosti. 
Test najdete na adrese www.nechybitineco.cz 
YMCA věří, že člověk se má rozvíjet harmonicky ve všech oblastech. Aktivity, které dětem a mladým 
lidem nabízí, jsou proto velmi pestré: sportovní kluby a oddíly, hudební a výtvarné aktivity, 
přednášky, kluby deskových her, nízkoprahové služby, tábory, centra pro rodiny, skautské oddíly, ad. 
YMCA je nejstarší a největší mládežnickou organizací na světě. Její značkou je rovnostranný 
trojúhelník – ten znázorňuje harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla. YMCA je tu 
pro každého, kdo se chce rozvíjet. Už 175 let. 
Více o YMCA na www.ymca.cz 
 

Jihočeské divadlo studentům! 
Čím více chodíte do divadla, tím méně platíte! 
Studenti patří k části publika Jihočeského divadla, kterému chceme věnovat velkou pozornost. I proto 
jsme s výroční 100. sezónou právě pro ně připravili speciální abonentní kartu s názvem PŮDAONLY a 
hashtagem #saveforstudent.  
Je součástí volného předplatného BEZ LIMITŮ, takže v něm nic není pevně daného, inscenace si 
můžete libovolně navolit. Jeho základním principem je „více divadla za méně peněz“ a nastavené je 
pro studenty, které baví divadlo, chtějí do něj chodit a zároveň nepotřebují mít naplánovaný 
harmonogram rok dopředu.  
PŮDAONLY #saveforstudent v bodech 
Klubová karta na Půdu je určená pro každého studenta do 26 let, který má rád neformálnost a život 
bez plánů na rok dopředu 

• Zvolte si termín a titul, na který se půjdete na Půdu podívat. Zajděte na pokladnu, kupte si 
první představení bez slevy a dostanete klubovou kartu. Poprvé zaplatíte plnou cenu a pak už 
si užíváte vyšší a vyšší slevu. 

• Stanete se majitelem karty, na které je 6 kupónů + 1 vstupenka zdarma. 

• Karta platí 365 dní od prvního nákupu vstupenky na Studiovou scénu na Půdě 

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
http://www.adam.cz/www.nechybitineco.cz
http://www.ymca.cz/
https://www.jihoceskedivadlo.cz/divadlo/predplatne/?qid=1722
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• Čím více chodíte, tím méně platíte! 

• Objednat předplatné si můžete ZDE nebo v pokladně Jihočeského divadla. 
 

Vyrob hračku a udělej radost dětem z dětských domovů! 
Jsi středoškolák či středoškolačka a baví tě tvořit? Chtěl/a bys potěšit svým výtvorem děti z 
dětských domovů? Přihlas se do soutěže Zlaté české ručičky 2020! Kromě dobrého pocitu si můžeš 
odnést i odměnu ve výši 2000 korun! 
V jakých kategoriích můžete soutěžit? 

1. Edukativní hračka jednotlivce do 16 let (např. hlavolam, puzzle, stavebnice,…) 

2. Edukativní hračka jednotlivce od 17 let (např. panenka, autíčko, zvířátko,…) 

3. Pevná hračka jednotlivce do 16 let (viz odkaz níže) 

4. Pevná hračka jednotlivce od 17 let (viz odkaz níže) 

5. Kolektivní práce (viz odkaz níže) 
Jaké jsou podmínky účasti? Soutěžící musí hračku předat či zaslat společně s vyplněnou přihláškou ve 
výše stanoveném termínu. Tvar výrobku ani materiál použitý k výrobě nesmí být pro děti 
nebezpečný. Více o soutěžních podmínkách zde. 
Uzávěrka přihlášek do soutěže: 3. dubna 2020 
Veškeré informace o soutěži najdete zde. 
 

Otestuj nový online kurz o etické komunikaci 
Etická komunikace je velmi aktuální téma. Jak a proč definujeme rozvoj nebo krásu, co vytváří náš 
světonázor a jak moc jsou objektivní informace, které získáváme? Chceme o tom mluvit a přemýšlet. 
V době mediální jak jinak než skrze online kurz, který je potřeba otestovat reálnými uživateli. 
Etická komunikace je termín, který se těší stále většímu zájmu. Přesto, jeho definice není 
jednoznačná. Také my, mezinárodní tým, který se podílí na tvorbě „E-ticku“ – online kurzu o etické 
komunikaci, vykročil z prostoru mezinárodního dobrovolnictví a vložil do kurzu témata, která jsou 
aktuální pro všechny pohybující se v prostoru sociálních médií a pod dohledem sofistikovaně 
zacílených reklam. Vložili jsme do obsahu to nejlepší, co jsme měli. A teď je řada na tobě, přispět a 
vypilovat tento nástroj pro budoucí uživatele.   
E-tick, to je…   online kurz v angličtině 

• určený primárně pro dobrovolníky vyjíždějící na projekty do zemí globálního Jihu, do 
zahraničí, pro cestovatele, rozvojové pracovníky, vzdělavatele pracující s médii, studenty, pro 
pisálky, fotografy, běžné lidi dnešní doby 

• cílí na zvýšení vizuální a literální gramotnosti a rozvoj kritického myšlení 

• je interaktivní a hravý, tvoří jej články, videa, obrázky, cvičení, kvízy, podcasty, reflektivní 
otázky a úkoly 

• je dělen do 4 hlavních bloků, každý blok obsahuje 2 části a každá část několik krátkých lekcí 

• navíc obsahuje Toolbox a orientační modul 

• po úspěšném proplutí uživatel získá certifikát 
Testování 
Tým lidí z 5 organizací z České republiky, Slovinska, Irska a Itálie pracuje na tomto kurzu již 8 měsíců. 
Snažili jsme se vychytat všechny „brouky“, ale jsme si vědomi našich profesních i osobnostních limitů 
a našich slepých míst. Proto zveme do závěrečné části produkce zástupce budoucích uživatelů, kteří 
se na obsah i technické řešení podívají svěžím pohledem a pomohou nám opravit všechny 

https://www.jihoceskedivadlo.cz/vstupenky/predplatne/149-puda-only
https://ipodpora.odbory.info/dms/soubory/index?file=Pravidla%20souteze%20Zlate%20ceske%20rucicky%202020f_20191010162257.pdf
https://ipodpora.odbory.info/dms/soubory/index?file=Pravidla%20souteze%20Zlate%20ceske%20rucicky%202020f_20191010162257.pdf
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nedostatky. Aby se kurz stal dobrým průvodcem tématem a vedl uživatele k rozvoji kritického 
myšlení. 
Průběh testování 
Testování bude probíhat od začátku listopadu 2019. Každý týden se bude testovat jedna část, která 
zabere 2-3 hodiny poctivého procházení všemi lekcemi a materiály. Na konci každého týdne pošleme 
dotazník se zpětnou vazbou k dané části. Částí je celkem 8, plánujeme tedy 4 týdny v listopadu, 2 
týdny v prosinci, poté vánoční pauzu a 2 týdny v lednu. Po skončení testování obdržíš certifikát 
dokládající nově nabyté znalosti a odvedenou práci. Můžeš zkusit o uznání nebo propojení v 
některém z tvých předmětů, které máš zapsané na zimní semestr. 
Koho hledáme a co potřebujeme? 

• nemusíš mít žádnou znalost etické komunikace, hlavní je zájem a chuť se něco dozvědět, 
inspirovat se 

• můžeš být dobrovolník, campleader, školitel, učitel, novinář, bloger, cestovatel, aktivista, 
student…to vše i v ženském rodě 

• zkušenost z mezinárodního dobrovolnického projektu a z cesty do zemí globálního Jihu je 
výhodou, nikoliv podmínkou 

• je třeba ovládat angličtinu na min. B1, protože to je celé v mezinárodní až irské angličtině 

• věnovat tomu 3h týdně od listopadu do ledna – je žádoucí otestovat celý kurz, protože funguje 
jako celek 

Máš zájem? 
Stačí vyplnit krátký online formulář a pak už jen aktivně spolupracovat dle instrukcí, které pravidelně 
obdržíš na email. 

      Pokud máš jakýkoliv dotaz, napiš Kristýně Sosnovcové na glen@inexsda.cz. 

      P.S.: ještě zábavnější bude, když kurz absolvuješ s kamarádem či kamarádkou, spolužáky, kolegy 😉 
      zdroj: www.inexsda.cz 

 

Startuje celoroční ekovýtvarná soutěž pro dětské skupiny – Duhové střípky 
Hledáte pro svůj oddíl aktivity spojené s ekologickou výchovou? Celoroční ekovýchovná soutěž 
Duhové střípky je tu právě pro vás. Se svým oddílem, a je lhostejno z jaké organizace jste, se můžete 
zapojit téměř ihned. 

Cílem Duhových střípků je poskytnout vedoucím oddílů 
a kroužků náměty k činnosti v oblasti environmentální 
výchovy a to v takové formě, aby je mohli lehce využít ve 
svém dosavadním programu. Zapojit se může každý 
dětský kolektiv. Letos i v nesoutěžní kategorii. 
Téma letošních Duhových střípků 
Letos se děti a vedoucí opět pustí do zapeklitých 
přírodovědných úkolů. Pomocí jednoduchých a hravých 

pokusů ukážeme přírodu ze všech jejích stran. Probádáme potoky, lesy a louky. 19. ročníku jsme dali 
podtituly příběh lesa, příběh studánky, příběh hradu a příběh ze zahraničí. Každé téma bude 
rozděleno na část pro starší a mladší. Pro obě skupiny jsme připravili kontinuální úkoly. V každém 
zpravodaji obdržíte několik stránek s tipem na aktivity. Zároveň bude v každém čísle prostor 
pro společný úkol a námět na společnou aktivitu. 
Zaujala vás soutěž? 

https://forms.gle/U5vPyjeGwXXRJnQz7
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Soutěž je otevřená všem dětským kolektivům. Prvotní materiály naleznete na webových stránkách 
soutěže. Stačí vyplnit přihlášku a splnit první úkol, pro jakékoliv dotazy nás neváhejte kontaktovat. 

 
Kontaktní osoba: Martin Kadala 
Telefon: 724 806 155 
E-mail: sekce.brdo@brontosaurus.cz 
Hnutí Brontosaurus: http://www.brontosaurus.cz 
Pravidla soutěže v pdf ke stažení 

 

Vyhlášení soutěže Mladí fotografují památky 2020 
Soutěž „Mladí fotografují památky“ je dnes jedna z největších světových akcí pro mladé na poli 

kulturního dědictví. Soutěž je učena pro žáky a studenty základních a středních škol, kteří do 

sekretariátu Sdružení zašlou fotografie, které budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů evropského 

dědictví (www.ehd.cz). Celá akce má podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dědictví, podpořit 

znalosti historických budov a zahrad, venkovských a městských krajin uznávané památkové hodnoty 

či neobvyklé krásy.  Soutěž není pouhou „fotografickou” akcí, ale spíše zážitkem spojeným s 

uměleckým a památkovým dědictvím. Je proto třeba vyhnout se námětům, které přes svou možnou 

fotografickou zajímavost, neodpovídají takovému záměru. 

Téma: Architektonické dědictví 

Účastníci: Mládež navštěvující školní zařízení 

Věkový limit: 21 let 

Uzávěrka pro zasílání soutěžních fotografií v České republice: 15. 3. 2020 
V letošním roce musí účastníci opět vkládat fotografie přes internet na nové webové stránky 
Sdružení. 
Každý účastník může vložit maximálně 3 fotografie. Pozor, registrace a vložení jedné, dvou nebo tří 
fotografií musí proběhnout najednou. Není možné se zaregistrovat, vložit jednu fotografii, odeslat, a 
následně za několik dnů vložit další fotografii.  
Veškeré informace či dotazy Vám zodpoví sekretariát SHS ČMS na tel: 224 213 166 nebo na 
internetové adrese info@shscms.cz  

Zapomněli jste na pojištění na cesty? Řešení hledejte v mobilu 

O tom, kam na dovolenou, přemýšlíte dlouho. Někteří pak zvolí 
dlouho rozmýšlenou variantu, jiní na poslední chvíli uvidí 
výhodnou destinaci ve slevě, kde se toužili vždy podívat. Obě 
varianty zájemců zájezdy koupí. Ale co když zapomenou na 
pojištění? Je to naprosto jednoduché, pojistí se prostě těsně před 
odjezdem přes mobilní telefon. 
Je téměř jisté, že když si pojištění zakoupíte, nejspíš se po celou 
dobu zájezdu nic nestane. Podobnou jistou mohou mít ale také ti, 

co si cestovní pojištění nepořídí a hned při vystupování z autobusu na letišti si zlomí nohu. To pak bolí 
nejenom zlámaná končetina, ale snad ještě víc peněženka, ze které se musí platit vyšetření a 
případná hospitalizace. Ale takových hazardérů už dnes moc nenajdeme. Lidé pojištění být chtějí. Jak 

mailto:sekce.brdo@brontosaurus.cz
http://brdo.brontosaurus.cz/sites/default/files/media/Informace%20o%20souteži.pdf
http://www.ehd.cz/
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si tedy poradit, když je 24 hodin před odletem a vy ještě pojištění nemáte? Otevřete si webové 
stránky pojišťovny třeba v mobilu a za pár minut je vše vyřešeno. 
Cestovní pojištění můžete během pár minut vyřídit při čekání na letišti. 
Cestovní pojištění - den, dva před odletem? 
Podle výzkumu jedné z pojišťoven si dvě třetiny z nás sjednávají pojištění na cesty 48 hodin před 
odjezdem, skoro třetina 24 hodin před odjezdem a každý šestý pár hodin před nástupem na 
plánovanou dovolenou. 
Existují dvě odpovědi, proč si sjednáváme pojištění téměř na poslední chvíli. Buď má řada z nás 
špatnou paměť a zapomene, že v cizině mohou být s naší pojišťovací kartičkou nějaké problémy. 
Anebo tuto informaci v podvědomí máme, ale až naše psychika a obavy z toho, že se přece jen může 
něco stát a my to budeme muset platit cash, nás přinutí k zásadnímu kroku, že totiž z konta uvolníme 
pár stokorun a pojšitění zaplatíme.  

Faktem zůstává, že tento přístup Čechů není žádným novým trendem, je už několik let stejný. 
Pojistím se až na letišti 
Když už si tedy řekneme, že se pojistíme, je pak několik možností, jak to udělat. Můžeme zajít do 
kamenně pobočky pojišťovny, ale to už skoro zní jako anachronizmus. V době rychlého internetu se 
samozřejmě můžeme pojistit na webových stránkách pojišťovacích ústavů. To hlavě zvládneme z PC, 
ale klidně i z mobilu. A možná uvítáme, že některé pojišťovny nám nabídnou i slevu za pojištění on-
line. 
Můžete také využít řady srovnávačů cen pojistného, kde si můžete najít to nejlevnější pojištění, které 
vám padne na míru. 
Podle expertů z oboru pojišťovnictví je sice trend uzavírání pojistek na poslední chvíli stabilní, mění se 
však nástroj, ze kterého si pojištění sjednáváme. Stále častěji je to právě mobil. S jistou nadsázkou se 
tedy lidé mohou pojistit ještě pár minut předtím, než si sednou do letadla. 
Proč to tak probíhá, je taky jasné. Zvládneme to v řádu minut, pojišťovny dokonce mají zjištěno, že 
lidé do třiceti let se zvládnou pojistit přes mobilní telefon pod tři minuty. Naopak lidé 50+ potřebují 
až osm minut. 
Pátečníci cestovního pojištění 
Nejvíce se pojištění sjednává podle statistik pojišťoven v pátek. Možná také proto, že oblíbené 
odjezdy na dovolenou jsou v sobotu. Další zajímavostí je, že pojištění sjednávají častěji muži mezi 
šestou hodinou podvečer a půlnocí. 
A jaké pojištění si sjednávají? Dřív podle odborníků daleko víc šetřili. To je dnes už jiné. Lidé dají rádi 
víc peněz za „silnou“ pojistku. Nejlevnější pojištění si kupují je tři lidé ze sta. 
A jaké jsou varianty cestovního pojištění? 
Nejlevnější pojistka – jenom krytí léčebných výloh s hodně omezeným limitem (2 až 3 miliony Kč) a 
asistenční služby. 
Standard – vyšší limity na léčebné výlohy (asi 5 milionů korun), asistence, pojištění odpovědnosti, 
úrazu a zavazadel. 
Prémiová varianta – až neomezené limity na léčebné výlohy, vysoké limity na všechna rizika, která 
jsou ve standardu, pojištění zpoždění letu, zavazadel či ztráty dokladů, právní asistence a jiné. 
 
Vložila: J. Bezpalcová, říjen 2019 
Zdroj: www.finance.cz 
Foto: www.pxhere.com 

 

https://prodej.finance.cz/pojisteni/cestovni-pojisteni
https://www.finance.cz/528093-cestovni-pojisteni-pres-mobil/
https://pxhere.com/
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Jaké výhody a bonusy nabízejí banky ke studentským účtům 
Stěhuje se vaše dítě na internát nebo vysokoškolskou kolej? Asi 
mu nebudete posílat peníze složenkou, je to zbytečně zdlouhavé 
a drahé. Určitě výhodnější je pořídit mu vlastní bankovní účet. 
Řada bank nabízí speciální studentské účty, některé k tomu 
přidávají i zajímavé výhody. Přinášíme kompletní přehled aktuální 
nabídky na trhu. 

Informace poskytly jednotlivé banky, uvádíme je v abecedním pořadí podle názvu banky a týkají se 
účtů pro studenty od 15 let věku. 
Více informací ke studetnským účtum, výhodám a bonusům naleznete zde. 
Vložila: J. Bezpalcová 
Zdroj: www.idnes.cz 
Foto: www.pxhere.com 

 

https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/studentske-ucty-bonusy-vyhody.A191016_104854_viteze_frp
https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/studentske-ucty-bonusy-vyhody.A191016_104854_viteze_frp
https://pxhere.com/
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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. 
 

Předseda ČRDM Aleš Sedláček ze schůzky na Odboru ochrany vod na Ministerstvu 
životního prostředí 
„10. října dopoledne jsem se potkal s kolegy z Odboru ochrany vod na Ministerstvu životního 
prostředí. Oslovili mě s tím, že by rádi zhotovili metodické doporučení pro obce, v jejichž 
katastrech se nacházejí zátopová území, ve kterých se táboří. To totiž umožňuje poslední 
novela vodního zákona, na které jsme se s ČRDM podíleli. MŽP přistoupilo na to, že pokud se 
jedná o místa, kde se tábořilo historicky, bude to po novele zákona možné i nadále, s tím, že 
v zóně mohou být jen stany, které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně 
odstranit. 
MŽP se domnívá, že ti, co v záplavovém území táboří, by měli mít sepsaný dokument, který 
nazývají evakuační nebo povodňový plán. Ten by se měl, v ideálním případě potkat s 

http://sametky.cz/
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obdobným dokumentem, který mají zpracované obce. Jde o to, aby obec věděla, že na 
konkrétním místě u vody táboří někdo, kdo je tam za to odpovědný, a nestalo se třeba to, že 
místní hasiči dostanou pokyn, aby jeli evakuovat, ale děcka budou na druhém břehu, než 
vede cesta z vesnice. 
S tvorbou jednoduchého dokumentu mám osobní zkušenost. Tvořil jsem ho pro tábořiště 
Ligy lesní moudrosti na Kosím potoce a má to ten význam, že kdokoli jede na tábořiště, 
dostane přesné pokyny, jak v krizové situaci postupovat. Zatímco pro zkušeného vedoucího 
je takový dokument zbytečný, pro začínajícího může být vodítkem, které mu ušetří spoustu 
tápání v situaci, kdy by měl již konat. 
Uvidíme, jak celá věc dopadne, ale líbí se mi, že se zabýváme tím, jak s odpovědností, kterou 
máme, efektivně nakládat. Opačný přístup, tedy plošné zákazy a sankce, to je svět, který 
naopak vede k přesvědčení, že riziko za občany přejímá v plné míře stát a že se nikdo o nic 
nemusí starat.“ 

Aleš Sedláček 

 

Celostátní vzájemná výměna zkušeností 2019 bude v Náchodě 
Autor: redakce ČRDM 

Celostátní vzájemná výměna zkušeností 
neboli CVVZ je každoroční tradiční 
setkání pracovníků s dětmi a mládeží. 
Letos se koná ve dnech 15. - 17. listopadu 
2019. Pokud chcete načerpat inspiraci, 
neváhejte! 

 
Na CVVZ se potkávají pedagogové, 
vedoucí a instruktoři z malých i velkých 
organizací, dobrovolníci i profesionálové 

z nejrůznějších oborů, které se zabývají dětmi a dospívajícími. 
Ti všichni tam mohou zažít něco neobyčejného, inspirovat se, najít nové přátele i porovnat 
své názory a zkušenosti. 
Co Vás čeká letos za programy? 

• DISKUZE – společně s lektorem budete hledat odpovědi na palčivé otázky dneška. lektor je 
spíše moderátorem a účastníci si vyměňují zkušenosti 
• EXKURZE – zajímavé výlety po okolí Náchoda 
• POHYB – pohybové aktivity, kde budete moci vypnout myslící ústrojí a budete se moci 
odreagovat. 
• SEMINÁŘ – výuková forma, kdy vás lektor chce něco naučit nebo předat vlastní zkušenosti. 
• DÍLNA – rukodělné činnosti, při kterých si něco vyzkoušíte a naučíte se něco vyrábět 
• HRA – venkovní či vnitřní hra, bojovka, strategie, simulačka, šifrovačka, výsadek 

Víc informací o programech, lektorech, přihlašování najdete na webu CVVZ: 
https://www.cvvz.cz 

https://www.cvvz.cz/
https://www.cvvz.cz/
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Pokud ještě nejste přihlášení na letošní ročník, máte posledních pár dní na to, abyste 
uhradili nižší účastnický poplatek. 
Do 14. října je za účast 550,– Kč 
Do 14. listopadu 600,– Kč 

Tak neváhejte s přihlašováním, jelikož na Vaši účast již čeká téměř 70 programů! Více 
informací v Propozicích. 
Ahoj v Náchodě! 
https://www.cvvz.cz 
 
Archa číslo 5/2019 skenuje období letních prázdnin ve spolcích dětí a 
mládeže 

Autor: Jiří Majer  
„Poslední roky vnímám, že je potřeba posunout se dál 
a přejít od konzumování zážitků k jejich vytváření. To, co 
jsem za ta léta zažil, se snažím jako vedoucí v současné 
době předat další generaci, dětem i jiným vedoucím,“ píše 
v úvodníku letošního pátého zpravodaje Archa Jakub Sotl 
z Klubu Pathfinder. 
A hned navazuje: „To, co ve mně probouzelo silné pocity 
a tvořilo mou osobnost, sdílím s ostatními vedoucími 
a hledáme společnou cestu, jak vytvořit bezpečný prostor 

pro nabývání obdobných zážitků a vzbuzování příjemných pocitů. Často se dospívající nebo dospělý, 
který na tábor jede, musí rozhodovat mezi sebou a svou rodinou na jedné straně a touto 
dobrovolnickou činností na straně druhé.“ 
Tolik upoutávka z úvodníku Jakuba Sotla Deník dítěte/vedoucího. Klíčové slovo přitom padlo 
v poslední citované větě: tábor. 
Činnosti dětských a mládežnických spolků o letních prázdninách – a té táborové především – je totiž 
aktuální číslo Archy prakticky celé věnováno. Své tematické příspěvky tu publikují nejen Letní 
dům (Léto Letního domu), Mladí ochránci přírody (Metrový Ježek na táboře, Tábor ve 
škole), tomíci (Tábor), pionýři (Ringo, voda, Keltové), skauti (Světové skautské jamboree), dobrovolní 
hasiči (Setkání mládeže ve Švýcarsku), brontosauři (Brontosauři v srbském 
Banátu), woodcrafteři (Fara Michalovy Hory otevřena!), ymkaři (175. výročí založení YMCA 
v Londýně), ale také Volnočasovky SPORT (Cestování s Willy Fogem) či DDM Kamarád 
Třemošná (Tichá křídla 2019). V nové Arše najdete i článek prezentující statistické údaje získané 
z reprezentativního šetření České rady dětí a mládeže (Letní tábory) o postojích rodičů 
k prázdninovým pobytům svých ratolestí na táborech. 
Letošní léto, žel, znamenalo pro fenomén dětských a mládežnických organizací také citelné ztráty. 
Nedlouho po sobě se k poslednímu odpočinku odebraly tři z jejich význačných postav: skautský 
historik, sběratel a publicista Václav Nosek – Windy a dva z „otců zakladatelů“ České rady dětí 
a mládeže – Zdeněk Pšenica a Miroslav Mikeš; prvý byl dlouholetým předsedou Folklorního sdružení 
ČR, druhý náčelníkem ČTU. Také o nich se v této Arše dočtete. 
Redakční žádosti o odpověď na anketní otázku tentokrát vyhověli ředitel innogy Energie, s.r.o. 
pro maloobchod a marketing David Konvalina a studentka Barbora Kvasničková, mladá delegátka 
do OSN. Otázka zněla: „Jaké překvapení si pro Vás připravilo letošní léto?“ 

https://www.cvvz.cz/index.php/propozice
https://www.cvvz.cz/
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K nositelům Březových lístků – ocenění, jež si mezi sebou navzájem udělují vedoucí dětských oddílů – 
se řadí i Tomáš Lešingr, jehož medailonkem „seriál“ Březových lístků v Arše pokračuje… 
Berte to jen jako letmo učiněnou nabídku. Čtení je už na Vás. 
http://www.adam.cz/clanek-2019100033-archa-cislo-5-2019-skenuje-obdobi-letnich-prazdnin-ve-
spolcich-deti-a-mladeze.html 
 

Startuje celoroční ekovýtvarná soutěž pro dětské skupiny - Duhové střípky 
Autor: Hnutí Brontosaurus  

Hledáte pro svůj oddíl aktivity spojené s ekologickou 
výchovou? Naše celoroční ekovýchovná soutěž Duhové 
střípky je tu právě pro vás. Se svým oddílem, a je lhostejno 
z jaké organizace jste, se můžete zapojit téměř ihned. 

 
Cílem Duhových střípků je poskytnout vedoucím oddílů 
a kroužků náměty k činnosti v oblasti environmentální 
výchovy a to v takové formě, aby je mohli lehce využít ve 

svém dosavadním programu. 
Zapojit se může každý dětský kolektiv. Letos i v nesoutěžní kategorii. 
Téma letošních Duhových střípků 
Letos se děti a vedoucí opět pustí do zapeklitých přírodovědných úkolů. Pomocí jednoduchých 
a hravých pokusů ukážeme přírodu ze všech jejích stran. Probádáme potoky, lesy a louky. 19. ročníku 
jsme dali podtituly příběh lesa, příběh studánky, příběh hradu a příběh ze zahraničí. Každé téma bude 
rozděleno na část pro starší a mladší. Pro obě skupiny jsme připravili kontinuální úkoly. V každém 
zpravodaji obdržíte několik stránek s tipem na aktivity. Zároveň bude v každém čísle prostor 
pro společný úkol a námět na společnou aktivitu. 
Zaujala vás naše soutěž? 
Soutěž je otevřená všem dětským kolektivům. Prvotní materiály naleznete na webových stránkách 
soutěže. Stačí vyplnit přihlášku a splnit první úkol, pro jakékoliv dotazy nás neváhejte 
kontaktovat. 
Kontaktní osoba: Martin Kadala 
Telefon: 724 806 155 
E-mail: sekce.brdo@brontosaurus.cz 
Hnutí Brontosaurus: http://www.brontosaurus.cz 
Kouzelná česká hra připomíná pohádky o Rumcajsovi, 
uhrane hláškami i grafikou 

Autor: redakce ČRDM 
České nezávislé studio Amanita Design 
nečekaně vydalo novou hru. Jmenuje se 
Pilgrims a jde o jednoduchou adventuru, v níž 
musíte pomoci skupině poutníků přejít přes 
sérii úkolů. Hlavní kouzlo ale, jak už to u titulů 
od Amanity bývá, tkví v audiovizuálním 
zpracování. Hra je k dispozici na iOS v rámci 
předplatitelské služby Apple Arcade, za pět 
dolarů se prodává na PC a Mac. 

http://www.adam.cz/clanek-2019100033-archa-cislo-5-2019-skenuje-obdobi-letnich-prazdnin-ve-spolcich-deti-a-mladeze.html
http://www.adam.cz/clanek-2019100033-archa-cislo-5-2019-skenuje-obdobi-letnich-prazdnin-ve-spolcich-deti-a-mladeze.html
http://www.brontosaurus.cz/
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"Pilgrims jsme od začátku vymýšleli jako menší experiment, ve kterém bychom rozvinuli starší nápady 
a pokusili se přijít s novým pojetím adventury," řekl Aktuálně.cz šéf studia Jakub Dvorský. 
Vše začíná karetní partičkou v hospodě, kde se poutníci potkávají a která funguje jako úvodní scéna 
navozující atmosféru celé hry. Díky pohádkové grafice máte pocit, jako byste se ocitli v nějakém 
Rumcajsově příběhu, postavy navíc sympaticky česky hláškují a k tomu hraje uklidňující hudba 
od skladatele Tomáše Dvořáka, známého též pod přezdívkou Floex. 
https://magazin.aktualne.cz/videohry/kouzelna-ceska-adventura-pilgrims-od-amanity-je-idealni-
podz/r~b4362ecaeaa511e9ac760cc47ab5f122/ 
 

Využívejte slevy u nových partnerů karty EYCA 

Sleva na ubytování v PLUS Prague Hostel & Hotel a vstup do Creative World – Narozeninový dům. 
Více 
EDUína – cena za inovace ve vzdělávání – přihlaste své projekty 

Hlavním cílem ceny je zviditelnit inovativní projekty ve vzdělávání a inspirovat jimi ostatní. Pokud víte 
o zajímavém projektu – dejte o něm vědět! 
Do ceny je možné přihlásit projekty, které do českého vzdělávání přinášejí inovaci – prostřednictvím 
formy práce, oblasti nebo cílové skupiny, které se věnují. Přihlásit lze i zahraniční projekty, které byly 
vhodně adaptovány a uzpůsobeny lokálním podmínkám. 
Nominovat projekt může každý, přihlásit ho může jeho autor, spoluautor nebo realizátor. Nominace a 
přihlašování jsou otevřené do 20. října 2019. 
Vyhlášení vítězů ceny proběhne 29. ledna 2020. 
Více 
Grantový program od společnosti Tesco 

Odstartoval 7. ročník programu Vy rozhodujte, my pomáháme. Jde o grantový program od 
společnosti Tesco, který pomáhá zlepšovat okolí ve všech koutech republiky.  V tomto kole rozdělí 
Tesco celkem 5 040 000 Kč v 90 regionech. 
Pokud plánujete realizovat v období od března do září příštího roku projekt, který pozitivně ovlivní 
okolí, neváhejte se přihlásit a získejte podporu až 30.000 Kč.  
Svůj projekt můžete přihlásit do 10.11.2019. 
Pravidla programu a veškeré informace 

 
Peníze za práci chtějí i mileniálové – avokádová revoluce se na pracovním 
trhu nekoná 
Autor: Nela Andresová – Analytické centrum ČRDM  

Mileniálové jsou skupinou mladých lidí ve věku 19–35 let, kteří dosáhli dospělosti po přelomu 
tisíciletí. 

 
Jak se ale ukazuje, nejedná se o homogenní skupinu lidí, 
naopak jsou mezi nimi velké rozdíly – v názorech, 
postojích i životním stylu. Současná individualizovaná 
společnost nabízí spoustu možností trávení volného 
času a hledání vlastní životní cesty. 

https://magazin.aktualne.cz/videohry/kouzelna-ceska-adventura-pilgrims-od-amanity-je-idealni-podz/r~b4362ecaeaa511e9ac760cc47ab5f122/
https://magazin.aktualne.cz/videohry/kouzelna-ceska-adventura-pilgrims-od-amanity-je-idealni-podz/r~b4362ecaeaa511e9ac760cc47ab5f122/
https://www.facebook.com/eyca.cz/photos/a.323967441019972/2385244128225616/?type=3&theater
http://www.adam.cz/clanek-2019100024-sedmy-rocnik-eduiny-ceny-za-inovace-ve-vzdelavani.html
https://itesco.cz/pomahame/about
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Mileniálové mají také bohatší možnosti volby kariérní cesty a způsobů, jak se prosadit oproti 
předchozí generaci. Patrný je zde vliv přechodu k demokracii a otevření hranic, které společně 
přispívají k větší liberalizaci společnosti a možnostem rozhodování. 
Česká rada dětí a mládeže se v rámci reprezentativního šetření o životním stylu mladých lidí od 16 
do 30 let zaměřila na zaměstnanost a pracovní preference mezi mladými lidmi. Šetření bylo 
realizováno v rámci studie KANTAR Lifestyle 2018. Pozornost byla v šetření věnována i tomu, v jakém 
sektoru mladí pracují, co je pro ně v práci důležité a jaké obavy a naděje jim začínající kariéra přináší. 
Následující graf se věnuje atraktivnosti zaměstnaneckých benefitů mezi mladými lidmi. Nejčastěji 
uváděnou položkou je flexibilní pracovní doba, což přímo odráží charakter současné společnosti 
zaměřené na individualizmus. Mladí nemají zájem o práci na směny a raději si svůj denní režim 
upravují podle sebe. Další hlavní položky jsou již tradiční stravenky nebo služební auto. 

 

N = 899 

 
Dle výsledků šetření je dále patrné, že více než dvě třetiny studujících zároveň pracují – obvykle 
na dohodu o provedení práce. Po dokončení školy má cca polovina studentů v plánu jít 
do zaměstnání v České republice. Zajímavým zjištěním je, že téměř třetina studentů má po dokončení 
studií v plánu odjet do zahraničí – za dalším studiem, cestováním nebo za prací. Dobrovolnické práci 
se chce naopak věnovat pouze 1 % lidí – mezi nimi převládají ti, kteří mají zkušenost s členstvím 
v zájmových organizacích. 
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N = 1178 

 
Vysokoškolsky vzdělaní lidé mají obvykle menší obavy ze ztráty zaměstnání oproti lidem s výučním 
listem. Zároveň je patrné, že vysokoškoláci si na práci více váží nemateriálních hodnot. Peníze pro ně 
nejsou na práci to nejdůležitější, a stěžejní je pro ně vnitřní naplnění z vlastní odvedené práce. 
Vysokoškoláci chtějí rozmanitou, samostatnou práci a dobré vztahy na pracovišti. Právě v tomto 
pojetí je zřejmé horizontální členění v rámci jedné věkové kategorie. Výše vzdělání má vliv 
na hodnotové orientace v zaměstnání, což úzce souvisí právě s mileniálstvím. Typické znaky mileniálů 
jsou více patrné mezi těmi, kteří si výhody současné společnosti a trhu práce mohou dovolit – 
svoboda a možnost volby není samozřejmá pro kohokoliv, a odráží se od určitého životního 
standardu. 
Přesto, že se mileniálové ve svých postojích často liší, je nakonec pro všechny mladé důležité, aby 
za svou práci byli patřičně finančně ohodnoceni, a jejich osobní život pro ně bývá na prvním místě. 
Tím se příliš neliší ani od předchozích generací. 

 
Článek vznikl v rámci projektu Youthwiki – online encyklopedie národních politik mládeže v Evropě, 
podpořené programem Erasmus+. Tématem analýz veřejných politik ve vztahu k mladé generaci jsou 
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i oblasti zaměstnání, zaměstnanosti, podnikání a přechody na trh práce. Více 
online: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki 

 

Uzávěrka soutěže Brána k druhým je posunuta na 31. října 2019 

Cílem soutěže, kterou vyhlašuje Národní institut pro další vzdělávání 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. 
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). 
Soutěžní formulář, pravidla soutěže a další informace naleznete zde 
 

Startuje celoroční ekovýtvarná soutěž pro dětské skupiny – Duhové střípky 

Cílem Duhových střípků je poskytnout vedoucím oddílů a kroužků náměty k činnosti v oblasti 
environmentální výchovy, a to v takové formě, aby je mohli lehce využít ve svém dosavadním 
programu. Zapojit se může každý dětský kolektiv. Letos i v nesoutěžní kategorii. 
http://www.adam.cz/clanek-2019100027-startuje-celorocni-ekovytvarna-soutez-pro-detske-skupiny-
duhove-stripky.html 
Vyhraj voucher na únikovou hru Titanik od Endorfin World 

Sdílej odkaz se soutěží na svém 
Facebooku, správně odpověz a vyhraj pro 
sebe a své kámoše zážitek ve formě 
únikové hry, ve které se budete potápět v 
Atlantickém oceánu mezi kusy ledových 
ker, vězněni v části u motoru. Máte 
hodinu na záchranu života. Dokážete to? 
Vítěze vylosujeme 25.11.2019. Pro více 
informací navštiv www.endorfin.cz. 

Soutěžní otázka: www.eyca.cz/souteze. 
SLEVA 20 %  
Pro všechny držitele karet EYCA sleva na další únikové hry: Titanik, Star Wars, Freddy Krueger, Saw a 
Márnice.  

 
Letos poslední Archa se chystá na výpravu za demokracií. Přidáte se? 

Téma čísla 7/2019 časopisu Archa zní: Na výpravě za demokracií. Proč? Občanská společnost hraje 
nepostradatelnou roli ve snaze o udržení demokracie a svobody. Její oporou jsou přitom rozmanité 
neziskové organizace, a to včetně dětských a mládežnických spolků. Jak ve Vašem spolku (oddíle, 
družině, klubu atd.) vedete své svěřence k úctě a respektu k demokratickým hodnotám? S jakými 
nesnázemi se třeba potýkáte a s jakými výsledky – byť zdánlivě nepatrnými – se můžete pochlubit? 
Zkuste se nad daným tématem zamyslet – a určitě přijdete na to, čím byste mohli k obsahové skladbě 
chystané Archy přispět. Kdoví, třeba zrovna těch pár řádek a fotek od Vás by v ní chybělo… Zašlete 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki
https://znv.nidv.cz/brana-k-druhym/
http://www.adam.cz/clanek-2019100027-startuje-celorocni-ekovytvarna-soutez-pro-detske-skupiny-duhove-stripky.html
http://www.adam.cz/clanek-2019100027-startuje-celorocni-ekovytvarna-soutez-pro-detske-skupiny-duhove-stripky.html
https://endorfin.cz/
https://www.eyca.cz/souteze/22-pro-kolik-hracu-je-hra-titanik-urcena
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prosím svůj příspěvek na e-mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to do uzávěrky 8. 
listopadu. 

Troufni SI začít 

Máte nápad, který vylepší veřejný prostor ve Vašem okolí? Zkuste se 
přihlásit do inkubátoru, který pořádá Skautský institut. Během půl roku 
se setkáte s odborníky, dozvíte se, jak sehnat peníze a potřebná 
povolení, jak nápad propagovat a vyslat ho do světa. 
Jaký projekt lze přihlásit? 
Projekt musí mít pozitivní přínos pro společnost, a zejména pro veřejný 
prostor.  
Více informací 

 
 

Celé Česko se může pustit do sázení stromů 
MŽP spouští unikátní program na podporu iniciativy 
Sázíme budoucnost... 
Jedná se o zcela nový dotační program na podporu komunitní výsadby stromů na veřejných 
prostranstvích. Získat dotaci, zasadit stromy a zapojit se tak do celonárodní iniciativy Sázíme 
budoucnost, může prakticky každý, navíc s podporou až 250 tisíc korun. K dispozici je celkem 100 
milionů, které ministerstvo vyčlenilo z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Z příspěvku je 
možné uhradit výdaje za sazenice, potřebný materiál i následnou péči. Příjem žádostí začíná 14. října. 
Celý článek s odkazy na program, dotační podmínky a další užitečné informace najdete zde: 
https://www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=105 
 

Další informace 

 

AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY 
Vážení žadatelé, 
dovolujeme si Vás informovat o tom, že byla změněna výzva na rok 2020 
v části týkající se  označování dokladů. Konkrétně se jedná o odstavec 6.9 

Výzvy, ze kterého byla vypuštěna věta „Doklady prokazující čerpání dotace musí být označeny číslem 
rozhodnutí o poskytnutí dotace“. 
Aktuální znění Výzvy naleznete zde. 
Dále byla provedena změna v metodice hodnocení projektů na rok 2020, která se však týká pouze 
programu č. 1. 
Aktuální znění Metodiky hodnocení projektů naleznete zde. 

Základna Fara Michalovy hory – Liga lesní moudrosti, z.s. 
 Dovoluji si Vás informovat, že Liga lesní moudrosti, z. s. otevřela novou 
základnu - Fara Michalovy hory 
Objekt slouží jako turistická základna k přechodnému ubytování skupin 
dětí a mladých lidí, sdružených v LLM a jiných dětských organizacích. Dále 
pak ke vzdělávacím a sportovním akcím se zaměřením na děti a mládež. 

mailto:archa@crdm.cz
https://www.skautskyinstitut.cz/troufnisi/
https://www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=105
http://sdv.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-na-rok-2020-2
http://sdv.msmt.cz/mladez/metodika-hodnoceni-projektu-v-ramci-programu-statni-podpory-1
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Ve volných termínech je nabízena veřejnosti. 
K dispozici ubytovaným je wifi připojení s rychlostí 4/4 Mb/s a zavěšený Full HD projektor s kabelem 
HDMI a stojanové plátno. (Techniku zprovozní správce na vyžádání, přednostně pro vzdělávací 
programy.) Přízemí objektu je bezbariérové. 
Pokud byste hledali krásné místo, kam se vydat na výpravu, tábor nebo jinou Vámi pořádanou akci, 
neváhejte se nám ozvat. 
Více informací naleznete v přiloženém souboru a dále 
na https://www.woodcraft.cz/index.php?right=kotaktyodkazy_zakladny_fara&lan=cs&sid= 
Marie Palasová – Máša- vedoucí kanceláře 
www.woodcraft.cz 
 

Tak takhle ne! Úspěšná sebeobrana proti manipulaci 
Autor: Michala K. Rocmanová  
Tak takhle ne! Příručku úspěšné sebeobrany proti 
manipulaci vydal Portál 

 
Jsou typy lidí, kteří nám dovedou i v jen pár slovech 
obrazně „zasadit ránu pěstí,“ i když víme, že jsme 
v právu, jsme si svou věcí jistí, jsme připravení. 
Kniha dvou úspěšných německých kouček vám 
ukáže cesty, jak přestat být ostatním vydáni 

napospas a dospět k suverénnímu postoji, který umožní se ostatním postavit čelem, neshrbit se 
a zachovat si sílu, a to obzvláště při konfrontaci s arogantními, bezohlednými, podprahově 
agresivními a nestydatými lidmi. 
V první ze tří částí se kniha zabývá právě těmi situacemi, při kterých dochází ke ztrátě suverenity? Co 
přesně se při nich v našem nitru děje? Co způsobuje naši bezmoc? Tento důkladný pohled na naše 
reakce, kterých se chceme zbavit, je naprosto zásadní pro jejich pochopení - a teprve důkladné 
pochopení vlastního chování zakládá možnost jej vědomě, důsledně a hlavně trvale změnit. 

Ve druhé části knihy se seznámíme s nejběžnějšími typy lidí, kteří nás dovedou přivést 
do úzkých. Tato část knihy je doplněna množstvím konkrétních příběhů z praxe 
autorek. 
Třetí část knihy pak osvětluje kroky nutné k tomu, abychom osvobodili svou 
schopnost jednat a měli k ní vždy přístup - i při setkání s manipulátorem. Po přečtení 
knihy vás tak už nic nevyvede z míry - ať už proti vám bude stát kdokoliv! 
https://obchod.portal.cz/psychologie/tak-takhle-ne/ 
Určité typy zkrátka dokážou stisknout naše červené tlačítko. „Tak takhle ne!“ – to není 

jen tak nějaká věta, ale postoj. 
Pokud odpovíte kladně na následující otázky, je tato kniha právě pro vás. 
„Chtěla bych se umět lépe prosadit.“ 
„Chci být pohotovější.“ 
„Chci působit suverénněji.“ 
„Chtěl bych být méně závislý na hodnocení ostatních.“ 
„Chtěla bych se naučit všechno tak neprožívat.“ 

https://www.woodcraft.cz/index.php?right=kotaktyodkazy_zakladny_fara&lan=cs&sid=
https://www.woodcraft.cz/
https://obchod.portal.cz/psychologie/tak-takhle-ne/
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Nathalie Springer, Catharina Wilhelm 
Překlad Michaela Weberová 
Portál, 2019, brož., 216 stran, 349 Kč 
 

Konference: děti a mládež dnes – 30.11.2019 
Pracujete s dětmi a mládeží ve volném čase, denně ve 
vzdělávání nebo doma? Přemýšlíte nad motivací, 
tématickými hrami, teambuildingem nebo nad tím, jak se 
z toho nezbláznit? Dopolední přednášky a odpolední 
worshopy plné zajímavých témat. Přijďte na naši 
konferenci koncipované nejen pro pracující v 
(ne)formálním vzdělávání v Plzeňském kraji. 
 
Dopolední přednášky budou v 20minutových blocích v 
přednáškové aule na SPŠ Elektrotechické na Slovanech. 
Odpolední workshopy budou probíhat v menších 
skupinkách v přilehlých místnostech. 
Na co se můžete těšit 
Když je práce životním cílem – Bc. Šárka Škodová 
(ředitelka Klub Rubikon, z.s.) 
Teambuilding jako posílení týmu – Mgr. Jiří Veverka 
(učitel, lektor, dlouholetý táborový vedoucí) 
Zpětná vazba jako nástroj pro rozvoj – Mgr. Milan Žižka 
(metodik primární prevence) 
Vliv rozvodů na dětskou psychiku – Mgr. Pavel Brenkus 

(dětský psycholog). 
(Nejen) táborová inspirace – Vladislava Lukešová (učitelka, lektorka, dlouholetá táborová vedoucí) 
Dobrovolník a jak o něj pečovat – Bc. Vladislava Feiferlíková (Mezigenerační a dobrovolnické centrum 
TOTEM, z.s.) 
Psychohygiena (ano, i my musíme odpočívat) – Mgr. Barbora Polívková (lektroka NIDV, poradce) 
Improvizace s dětmi a mládeží – Jiří George Konečný (herec a průvodce teambuildingem, večírkem i 
po horách) 
Harmonogram 
9:00 – 10:30 První blok přednášek 
Coffee break 
11:00 – 12:00 Druhý blok přednášek 
Polední pauza 
13:00 – 14:15 První workshop ve skupinách 
Coffee break 
14:45 – 15:30 Druhý workshop ve skupinách 
Cena za celodenní konferenci je 300,- a v ceně jsou dva coffebreaky plné dobrot. Ráno je možné 
objednat oběd, který bude přivezen při polední pauze. 
>>REGISTRACE V DOTAZNÍKU ZDE<< 
Více informací na info@pkrdm.cz. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAwMuqmwc6hkLgVSMyU6QaAVAmFT4CkK1_zVbiHWjB3R0aQw/viewform?fbclid=IwAR04T3_r0_SKFpzKGJ4UHWLcJNergUb7TsIJGtE5bkow7ba5bZAB0-8mQNQ
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Nahé fotky on-line? Hranice intimity se u dětí mění, říká autor 
seriálu o kyberšikaně 

Zprávy se sexuálním obsahem se dnes pro teenagery 
stávají běžnou součástí partnerských vztahů. Co když 
ale své nahé fotky a videa svěří člověku, který vůbec 
není tím, na koho si hraje? Na temnou stránku 
sociálních sítí upozorňuje v novém internetovém 
seriálu #martyisdead režisér Pavel Soukup. V 
rozhovoru pro Aktuálně.cz ale zdůrazňuje, že snaha 
rodičů odříznout děti od internetu ničemu 
nepomáhá. 

 
"Školní psychologové dnes běžně řeší třeba deprese, které často vznikají kvůli problémům na 
sociálních sítích, ať už jsou to pomluvy, poměřování oblíbenosti nebo narušování intimity," popisuje 
Soukup. | Foto: Honza Mudra 
Zdroj: https://magazin.aktualne.cz/nahe-fotky-on-line-hranice-intimity-se-u-deti-meni-rika-
auto/r~4f2ad498f0ce11e98776ac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR0JbeHcJ-
tJyJlX9r7lpbW9vXHcQiHcx0U6Ltl87AB35mmlVg1NrNqiFkI 
 

 

Giving Tuesday Kids 
#GivingTuesdayKids je celosvětová iniciativa dobrých skutků dětí a 
mládeže na Giving Tuesday! 
V úterý 3. prosince 2019 budou děti z celého světa dělat dobré skutky a 
organizovat sbírky pro ty, kteří to nejvíce potřebují. Společně tak budou 

šířit kulturu dárcovství a štědrosti v naší společnosti. 
https://www.giving-tuesday.cz/giving-tuesday-kids/ 
Tipy na Giving Tuesday Kids 
Zde je několik tipů na aktivity, ale kreativitě se meze nekladou: 
1. Zachraňte životní prostředí:Vyčistěte sousední hřiště, park nebo prostor před školou; zasaďte 
stromy nebo vybudujte komunitní zahradu. 
2. Podpořte své vrstevníky v nouzi:Sesbírejte a darujte školní potřeby, oblečení, knížky nebo hračky 
dětem, které si je nemohou dovolit; navštivte dětskou nemocnici / azylový dům. 
3. Šiřte štědrost:Vytvořte „zeď štědrosti” k šíření laskavosti; sepište náhodné skutky laskavosti a 
umístěte je do veřejných prostor ve škole či v jídelně. 
4. Pomozte lidem bez domova:Připravte malé balíčky a darujte je organizacím, které se zabývají 
pomocí lidem bez domova. 
5. Pomozte starším:Pomozte seniorům s nákupem; navštivte pečovatelský dům a zúčastněte se 
představení nebo koncertu pro seniory. 
6. Pomozte zvířatům v nouzi:Běžte vyvenčit psy v útulku; darujte hračky a krmivo pro zvířata v nouzi. 
7. Postavte se šikaně:Požádejte vaši školu o organizaci diskuze proti šikaně, šiřte slova laskavosti ve 
škole a na sociálních sítích. 
8. Pomozte hladovým:Vytvořte obědové či svačinové balíčky, vložte do nich laskavou zprávu a dejte 
je každému, kdo by mohl mít hlad. 

https://magazin.aktualne.cz/reziser-pavel-soukup-autor-serialu-martyisdead/r~03f5ec50f0cf11e99ec9ac1f6b220ee8/r~4f2ad498f0ce11e98776ac1f6b220ee8/
https://magazin.aktualne.cz/reziser-pavel-soukup-autor-serialu-martyisdead/r~03f5ec50f0cf11e99ec9ac1f6b220ee8/r~4f2ad498f0ce11e98776ac1f6b220ee8/
https://magazin.aktualne.cz/reziser-pavel-soukup-autor-serialu-martyisdead/r~03f5ec50f0cf11e99ec9ac1f6b220ee8/r~4f2ad498f0ce11e98776ac1f6b220ee8/
https://magazin.aktualne.cz/nahe-fotky-on-line-hranice-intimity-se-u-deti-meni-rika-auto/r~4f2ad498f0ce11e98776ac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR0JbeHcJ-tJyJlX9r7lpbW9vXHcQiHcx0U6Ltl87AB35mmlVg1NrNqiFkI
https://magazin.aktualne.cz/nahe-fotky-on-line-hranice-intimity-se-u-deti-meni-rika-auto/r~4f2ad498f0ce11e98776ac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR0JbeHcJ-tJyJlX9r7lpbW9vXHcQiHcx0U6Ltl87AB35mmlVg1NrNqiFkI
https://magazin.aktualne.cz/nahe-fotky-on-line-hranice-intimity-se-u-deti-meni-rika-auto/r~4f2ad498f0ce11e98776ac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR0JbeHcJ-tJyJlX9r7lpbW9vXHcQiHcx0U6Ltl87AB35mmlVg1NrNqiFkI
https://www.giving-tuesday.cz/giving-tuesday-kids/
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9. Učte ostatní velkorysosti:Pracujte s učiteli a zaměstnanci ve vaší škole, aby sami zorganizovali 
aktivitu s projevem laskavosti. 

19. a 20. vydání Hochů od Bobří řeky 
V loňském roce vydal Albatros 18. vydání kultovní knihy Jaroslava Foglara, letos na něj navazují dvě 
sběratelská vydání!!! 
Skautská nadace Jaroslava Foglara připravila přetisk prvního časopiseckého vydání knihy, jež bylo 
publikováno ve Slovíčku v roce 1934. Je zajímavé ho porovnat s prvním knižním vydáním, jenž vychází 
zároveň – najde se mezi nimi opravdu mnoho rozdílů. Publikace je opatřena doslovem a vychází ve 
dvou variantách obálek – 68 stran, 24 x 17,5 cm. 
S červenou barvou textu na obálce v nákladu 100 ks prodáváme to 19. vydání pouze dohromady v 

sadě s 20. vydáním Hochů od 
Albatrosu. Obě knihy mají také 
stejný rozměr. Cena kompletu je 
620 Kč, z toho jde 250 Kč do sbírky 
Skautské nadace. 
 
Se zelenou barvou textu na obálce 
v nákladu 200 ks prodáváme i 19. 
vydání i samostatně. Cena je 260 
Kč, z toho jde 150 Kč do sbírky 
Skautské nadace. 

Předobjednávat můžete obojí už nyní, zasílat 
knihy budeme koncem listopadu 2019. 
20. vydání Hochů od Bobří řeky vydává 
Albatros. Jedná se o sběratelský výtisk dle 
rukopisu prvního knižního vydání z roku 1937 
s ilustracemi Zdeňka Buriana a Jaroslava 
Foglara. Kromě samotného textu naleznete v 
knize rozsáhlý doslov z pera Václava Noska – 
Windyho, mnoho obrazových příloh a 
podrobnou ediční poznámku. 
Ilustrační doprovod tvoří jak drobné kresby 
Jaroslava Foglara, tak kvaše Zdeňka Buriana. 
Technika kvaše je velice háklivá na kvalitní reprodukci, která se bohužel nedá docílit skenováním z 
vytištěných knih, pouze z originálů. Ty se ovšem kromě obálky zachovaly pouze tři a ty jsou otištěny 
barevně na vlepených přílohách. Všech osm kvašů je pak v příloze reprodukováno ve zmenšené 
podobě. 
Toto sběratelské vydání koupíte samostatně od konce listopadu v knihkupectvích a na 
www.albatrosmedia.cz. 
Pokud chcete mít obě vydání – tedy 19. i 20. společně, koupíte je POUZE v Jestřábově obchodě. 
Zdroj: https://skautskanadace.cz/19-a-20-vydani-hochu-od-bobri-reky/ 
 
 

http://bit.ly/JestrabuvObchod
http://bit.ly/JestrabuvObchod
https://skautskanadace.cz/19-a-20-vydani-hochu-od-bobri-reky/
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Aplikace Záchranka 

 
Někdy máte 
pochybnosti o tom, 
jakým 
způsobem #zachrankaa
pp funguje. Rozhodli 
jsme se tedy, že vám i 
tady budeme 
pravidelně uvádět ty 
nejčastější dotazy, které 
máte. Snad pro vás 

budou informace užitečné! Začínáme tím, zda je pro správnou funkci aplikace Záchranka potřeba 

signál. Krátká odpověď je - ano, aplikace signál potřebuje! Dlouhou si přečtěte v příspěvku. 🤗 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/zachrankaapp?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAWHKTDXiQwJ3bgbyGtoHFILRQMXk323Na-pi3lVtintNwSMuiH0eEUVfjzJNWXbxol3yDPv1DOE199FKLlebk7gFXv0vnX0PHmNYpCmwkC-dxAE77wSYuatDHDaXwPQGfVZO9breuzlEPFBGVmF3FmEGQFTsVUkq8Apuw4XSIC1xR5rXFffrpNQJ75GgfNJw6emImie2GjlYm_AGBs34dDI7bYSTmhQCeadzbIYTI14-E74n7gWqVpMVvJvnZuHxfH9kINvEPyiL0qvcYlxzR68KL2OiKMYlSzS6rC9FJMOGOEEwQYekC2msJgHlaJI0MpUaE83QyLd48hz6_yJkQrVgs8RmBE9g6lMDQ7HfQBt4A_CtFeqG_S&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/hashtag/zachrankaapp?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAWHKTDXiQwJ3bgbyGtoHFILRQMXk323Na-pi3lVtintNwSMuiH0eEUVfjzJNWXbxol3yDPv1DOE199FKLlebk7gFXv0vnX0PHmNYpCmwkC-dxAE77wSYuatDHDaXwPQGfVZO9breuzlEPFBGVmF3FmEGQFTsVUkq8Apuw4XSIC1xR5rXFffrpNQJ75GgfNJw6emImie2GjlYm_AGBs34dDI7bYSTmhQCeadzbIYTI14-E74n7gWqVpMVvJvnZuHxfH9kINvEPyiL0qvcYlxzR68KL2OiKMYlSzS6rC9FJMOGOEEwQYekC2msJgHlaJI0MpUaE83QyLd48hz6_yJkQrVgs8RmBE9g6lMDQ7HfQBt4A_CtFeqG_S&__tn__=K-R
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Krabice od bot 

https://www.krabiceodbot.cz/o-projektu/jak-to-funguje/ 

 
Vyber si, které sběrné místo máš nejblíž a pro jak staré dítě chceš dárek připravit. Dárek si rezervuj na 
webu. 

 
Zabal pěkné dárky, které by i tobě udělaly radost, do krabice od bot a napiš na ni věk a pohlaví dítěte, 
pro které je určená. 

 
Dárek odnes na vybrané sběrné místo v jeho otevírací době. Postaráme se, aby se tvoje krabice 
dostala k dítěti z chudé rodiny. 

 
Pokud nevíš, co do krabice a nebo dáváš přednost rychlé pomoci, můžeš poslat krabici online a 
přispět tak dětem a rodinám v nouzi. 
Chci vědět více 

https://www.krabiceodbot.cz/o-projektu/jak-to-funguje/
https://www.krabiceodbot.cz/o-projektu/jak-to-funguje/
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Jak darovat krabici od bot 

1. Vyber si, které sběrné místo máš nejblíž a jak staré dítě chceš obdarovat. Dárek si u sběrného 
místa rezervuj. 

2. Zabal pěkné dárky, které by i tobě udělaly radost, do krabice od bot a napiš na ni věk a 
pohlaví dítěte, pro které je určená. 

3. Do krabice se hodí hračky, školní a výtvarné potřeby, kosmetika a doplňky, vše v bezvadném 
stavu. Tipy na dárky najdeš tady a můžeš se s námi také poradit na Messengeru. 

4. Dárek odnes na vybrané sběrné místo. Postaráme se, aby se tvoje krabice dostala k dítěti z 
chudé rodiny. 

5. Pokud nevíš, co do krabice, nebo nestíháš dárek připravit, můžeš poslat Krabici online. 
Jak se moje krabice dostane k dítěti? 
Sběrná místa provozují prověření dobrovolníci ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. Každé 
sběrné místo předem zjišťuje potřeby dětí ve svém okolí: domlouvá se s úřady, azylovými domy, 
nízkoprahovými centry, terénními pracovníky nebo školami a zjišťuje počet potřebných dětí a jejich 
věk a pohlaví. Pro tyto děti pak dárky sbírá za pomoci rezervačního systému na webu Krabice od bot, 
kde dárci uvidí, kolik dětí jakého věku a pohlaví je ještě potřeba obdarovat. Snažíme se, aby se co 
nejvíce dárků vybralo v regionu, kde se nasbírají. 
Dárky, pro které nenajdeme příjemce v regionech, se každý rok rozdávají v sociálně vyloučených 
lokalitách na Ústecku, na západě Čech a na Slovensku za pomoci spolupracovníků dobře znalých 
místních poměrů. Naše akce má za cíl potěšit co nejvíc dětí žijících v tíživé sociální situaci. Neděláme 
mezi nimi rozdíly na základě barvy pleti, národnosti či jiných „odlišností“. 
 

Celé Česko #sazibudoucnost – celonárodní stromová výzva sbírá první 
vlaštovky 

Autor: Nadace Partnerství 
Celonárodní iniciativa Sázíme 
budoucnost má své první vlaštovky. První 
zájemci plánují sázet stromy nebo již sázeli 
na 116 místech po celé republice. 
 
Za pět týdnů od spuštění možná největší 
dobrovolnické výsadbové výzvy, která si klade 
za cíl umožnit během pěti let vysazení 10 
milionů stromů mimo les, se sešlo na čtyři 
tisíce nových stromů. Ty tento podzim 

obohatí česká města a krajinu. 
Kdokoliv se nyní může se svými akcemi přidat na portálu www.sazimebudoucnost.cz, kde zájemci 
najdou i aktuální možnosti financování, rady pro správnou výsadbu i péči o stromy. Lidé zde také 
mohou na svou akci získat dobrovolníky a inspirovat se příběhy 
úspěšných sazečů. 
Nejvíce stromů, celkem 2959, plánují lidé vysadit na jižní Moravě. 
Naopak na Karlovarsku se prozatím sešla jen jedna výsadbová akce 
o deseti stromech. Přiložit ruku k dílu lze snadno 
na www.sazimebudoucnost.cz. 

https://www.krabiceodbot.cz/sberna-mista/
https://m.me/darujkrabiciodbot
https://www.krabiceodbot.cz/darovat/
http://www.sazimebudoucnost.cz/
http://www.sazimebudoucnost.cz/
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Sázet se chystá tento podzim i Roman Maňásek ze spolku Sedlce pro život, díky kterému přibude 71 
stromů na celkem třech místech v jižních Čechách. „Spolek Sedlce pro život se chystá s pomocí 
dalších aktivních lidí a některých místních partnerských organizací vysázet do volné krajiny, podél 
cest a na mezích stromořadí především doplněné výsadbou keřů a remízů,“ uvádí Maňásek ke svému 
příspěvku do iniciativy Sázíme budoucnost. 
Řada sazečů vsadila na obnovu starých sadů nebo výsadbu nových, tak jako Jan Vopršal z Vižňova 
u Náchoda, který bude sázet předvečer oslav 28. října. Plánuje vysázet permasad čítající bezmála 
padesátku stromů. „Vytvoříme přírodní extenzivní sad neboli jedlý les, a to výsadbou odolných 
starých odrůd ovocných stromků,“ uvádí Vopršal své pojetí Sázení budoucnosti. 
Mnoho akcí směruje také k obnově původních přirozených funkcí krajiny. Tak se například díky 
dobrovolníkům ze spolku PROLEDCE! dočká obnovy staré stromořadí mezi Ledci a Štenberkem. „Rádi 
bychom do krajiny navrátili původní stromořadí. Posílíme tím místní síť biokoridorů, krajinu 
zkulturníme, ptactvu a zvěři stromořadí poskytne přirozená a bezpečnější útočiště, zlepší přirozenou 
vláhu v půdě, vytvoří větrolam a mimo tyto vyšší cíle poskytne místním obyvatelům, kteří stezku 
využívají, stín a příjemnější klima,“ uvádí Jan Maňas ze spolku PROLEDCE! 
Každý strom je přínos. Zájem je i o finance 
Podobných akcí, jako jsou tyto, po celé republice vzniklo na 116 a další přibývají. V rámci nich se 
jednotlivci, spolky, obce, ochránci přírody nebo dobrovolní hasiči postarají o výsadbu a následnou 
péči celkem nových stromů. Dobrovolníci své akce spojili s úklidem veřejných prostranství, akcemi 
pro děti a mládež nebo oslavami 30 let od sametové revoluce. 
„Ačkoliv se čtyři tisíce mohou zdát v porovnání s ambiciózním cílem jako málo, každý nově vysazený 
strom znamená do budoucna velký přínos pro naši vyprahlou krajinu i přehřátá města. Stromy jsou 
relativně snadným prvním krokem pro obnovování retenční schopnosti našich polí, zahrad i luk. 
Návrat stromů do hustě zastavěných míst zase představuje zásadní krok pro ochlazení sídel, kdy zeleň 
funguje jako nejefektivnější a nejlevnější klimatizace. Jsem přesvědčený, že nové výsadby se budou 
nabalovat i díky mimořádné dotační výzvě SFŽP ČR, která umožní sázet skutečně každému,“ 
komentuje Miroslava Kundrata s odkazem na nový dotační program z národních zdrojů SFŽP. V něm 
mohou zájemci o komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích získat od 20 
do 250 tisíc korun. 
„O dotace na výsadbu stromů je zájem opravdu mimořádný. Dokládá to nejen počet podaných 
žádostí, ale i množství dotazů směřovaných na zákaznické centrum a krajská pracoviště Fondu. Jen 
za první týden od spuštění příjmu jsme přijali 55 žádostí na částku přesahující 10 milionů korun 
a dvakrát tolik žádostí je v online systému rozpracováno. Spektrum žadatelů je opravdu pestré, 
do sázení se chtějí pustit obce, spolky, základní školy, společnosti i fyzické osoby. Nechci předjímat, 
ale bude-li příjem pokračovat stejným tempem, můžeme mít do konce roku vyčerpáno,“ konstatuje 
Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. 
Přiložit ruku k dílu i snadno získat informace o financích můžete na  www.sazimebudoucnost.cz 
https://www.nadacepartnerstvi.cz/Adapterra/Cele-Cesko-sazibudoucnost 
http://www.adam.cz/clanek-2019100066-cele-cesko-sazibudoucnost-celonarodni-stromova-vyzva-
sbira-prvni-vlastovky.html 
 

 

 

http://www.sazimebudoucnost.cz/
https://www.nadacepartnerstvi.cz/Adapterra/Cele-Cesko-sazibudoucnost
http://www.adam.cz/clanek-2019100066-cele-cesko-sazibudoucnost-celonarodni-stromova-vyzva-sbira-prvni-vlastovky.html
http://www.adam.cz/clanek-2019100066-cele-cesko-sazibudoucnost-celonarodni-stromova-vyzva-sbira-prvni-vlastovky.html
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Celé Česko se může pustit do sázení stromů. MŽP spouští unikátní program na 
podporu iniciativy Sázíme budoucnost 
Ministerstvo životního prostředí spouští zcela nový dotační program na podporu komunitní 
výsadby stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci, zasadit stromy a zapojit se tak do 
celonárodní iniciativy Sázíme budoucnost, může prakticky každý, navíc s podporou až 250 tisíc 
korun. K dispozici je celkem 100 milionů, které ministerstvo vyčlenilo z rozpočtu Státního fondu 
životního prostředí ČR. Z příspěvku je možné uhradit výdaje za sazenice, potřebný materiál i 

následnou péči. Příjem žádostí začíná 14. října. 
 
„Výsadba stromů významně přispívá k adaptaci na 
změnu klimatu, čistšímu ovzduší, podporuje zadržování 
vody v krajině, snižuje erozi půdy. Dotační 
program jsme nastartovali na podporu celonárodní 
iniciativy MŽP a Nadace Partnerství „Sázíme 
budoucnost“, jejímž cílem je vysázet do 5 let mimo les 
a následně se postarat o 10 milionů nových stromů, za 
každého občana naší země jeden. Mezi námi je totiž 
řada aktivních spoluobčanů, kterým není lhostejné, jak 

rychle mizí stromy z okolí našich domů i z volné krajiny a chtějí sami přiložit ruku k dílu. Naše finanční 
podpora je proto mířena zejména na tyto akční místní komunity,“ uvádí ministr životního prostředí 
Richard Brabec a shrnuje pilíře programu: „Nový dotační program je postaven na dobrovolnické práci, 
má jednoduché schéma a žadatelům finančně pokryje veškeré náklady na materiál nezbytný 
k výsadbě listnatých stromů a jejich následnou péči.“ 
V programu je aktuálně připraveno 100 milionů korun. „Dotace na jeden projekt se může vyšplhat až 
do výše 250 tisíc korun. Příspěvek jsme navíc nastavili tak, že nebude potřeba prakticky žádná finanční 
spoluúčast, aby na něj mohl dosáhnout kdokoliv, kdo má zájem se podílet na navrácení stromů 
zejména do měst a obcí,“ upřesňuje ministr Brabec. Tyto prostředky pomohou dobrovolníkům osadit 
listnatými stromy vhodná, veřejně přístupná místa měst a obcí, umístěná přímo v zástavbě a v jejím 
okolí. Financována bude také výsadba listnáčů v uzavřených vnitroblocích či společných dvorech 
bytových domů. V případě, že sázení proběhne ještě v letošním roce, může být situováno i do volné 
krajiny mimo les (výsadby ve volné krajině v příštím roce budou podporovány už jen z Programu péče 
o krajinu MŽP, viz dále). 
Dotační program je otevřen širokému spektru žadatelů. Ucházet se o příspěvek mohou místní 
organizace, úřady, firmy, školy, komunity, spolky, skupiny aktivních lidí i jednotlivci. „Jediné zásadní 
kritérium, které musí žadatel splnit, je prokázat legitimní vztah k místu výsadby,“ doplňuje ředitel 
Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. Tuto podmínku může zájemce z řad fyzických 
osob prokázat trvalým bydlištěm, nájemní smlouvou, nebo vlastnictvím pozemku, v případě 
právnických osob bude úřad požadovat sídlo nebo působnost v místě výsadby, případně vlastnictví 
pozemku. 
Hlavní výhodou nového programu je, že pokryje organizátorům komunitního sázení ex-post plných 
100 procent výdajů za nákup materiálu na výsadbu, ochranu a následnou péči o nové stromy. 
Příspěvek bude možné čerpat například na nákup sazenic, substrátu, kotvení, hnojiva, ochrany kmene 
či zavlažovacích vaků, ale i na zajištění odborného posudku a související publicity. Naopak do nákladů 
nebude možné zahrnout lavičky ani jiný mobiliář či doprovodné prvky a nepočítá se ani s úhradou 
prací spojených s výsadbou, u kterých se předpokládá zapojení dobrovolníků z místní komunity jako 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=76
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=76
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je třeba příprava půdy či vykopání jamky. „V programu nám jde o zapojení lidí z místních komunit na 
dobrovolnické bázi, o proto ani neuvažujeme, že by se výsadba prováděla dodavatelsky,“ vysvětluje 
ředitel Valdman. 
S ohledem na organizátory sázecích akcí, kteří se chtějí pustit do výsadby ještě letos na podzim, 
garantuje Státní fond životního prostředí ČR jednoduchou administrativu a rychlé zpracovávání 
žádostí. „Celý administrativní proces jsme se snažili maximálně zjednodušit. Žádosti přijímáme 
elektronicky, došlé projekty budeme vyhodnocovat a schvalovat průběžně. Držet se budeme našeho 
pravidla tří týdnů,“ uvádí Petr Valdman. 
V praxi to znamená, že do tří týdnů od podání žádosti se žadatel dozví, zda je žádost v pořádku, či zda 
má odstranit případné nedostatky. Po schválení žádosti a realizaci výsadby mu bude do tří týdnů od 
uzavření smlouvy odeslána dotace. „Bezchybné projekty například podané v říjnu mohou dostat 
akceptaci ještě během listopadu. Pokud žadatelé provedou obratem výsadbu a například v prosinci 
doloží realizaci, na počátku nového roku může mít k dispozici rozhodnutí a smlouvu a do konce ledna 
peníze na svém účtu,“ popisuje Petr Valdman. 
Výsadbu však není možné provádět zcela na vlastní pěst. „I když je funkce stromů v přírodních 
ekosystémech nezastupitelná, a to i ve městské zástavbě, a výrazně jich ubývá, nemůže výsadba 
probíhat zcela nekontrolovaně. Nejenže je třeba zvolit dřeviny vhodné pro dané stanoviště, ale zvláště 
v zastavěných oblastech bývají ochranná pásma a řada technických omezení,“ upozorňuje na 
povinnost dodržovat zákonné podmínky pro výsadbu Petr Valdman. Z toho důvodu bude úřad 
požadovat, aby na podpořené projekty dohlížel odborník s relevantním vzděláním, byl zpracován 
odborný posudek a zajištěn souhlas vlastníka pozemku. O vysazené stromy je žadatel také povinen 
pečovat, a to po dobu následujících 10 let. 
Všechny zásady, které jsou nezbytné pro výsadbu stromů, jsou k nalezení v manuálu dostupném na 
webových stránkách iniciativy www.sazimebudoucnost.cz. Na tomto portálu zájemci najdou také 
další užitečné informace týkající se celorepublikové iniciativy „Sázíme budoucnost“ a shánění 
dobrovolníků nebo vhodných pozemků. Současně je na něm nutné projekt zaevidovat do mapy 
výsadeb. 
Aktuálně vyhlášený dotační program je sice unikátní svou šíří potenciálních žadatelů, není ale 
jediným programem rezortu Ministerstva životního prostředí, který se snaží oslovit veřejnost, aby si 
začala uvědomovat význam stromů v přírodě a v boji s klimatickou změnou. Výsadbu a obnovu 
městské zeleně spolufinancuje z evropských zdrojů také Operační program Životní 
prostředí. „V Operačním programu Životní prostředí cílíme na rozsáhlejší projekty výsadby sídelní 
zeleně a revitalizace veřejných prostor. Prostředky jsou určeny především pro obce, města a veřejné 
subjekty. Nově jsme v programu významně zjednodušili podmínky, snížili administrativní zátěž a 
zpřístupnili podporu také obcím pod 500 obyvatel,“ upozorňuje ministr s odkazem na aktuální 
nabídku dotací na webových stránkách www.opzp.cz a dodává: „Na výsadby stromů ve volné krajině 
pak dlouhodobě přispíváme právnickým a fyzickým osobám také z našeho ministerského Programu 
péče o krajinu. Tam jsme pro příští rok zdvojnásobili alokaci, takže na výsadby a zlepšování 
přirozených funkcí naší krajiny pošleme až 300 milionů korun. 
Dotační program na komunitní výsadbu stromů je vyhlášen v rámci Národního programu Životní 
prostředí pod číslem 9/2019. O dotace je možné žádat prostřednictvím elektronického systému AIS 
SFŽP ČR průběžně od 14. října 2019 do 31. srpna 2020, nebo do vyčerpání prostředků. Podpořené 
projekty musí být zrealizovány do konce roku 2021. 
Bližší informace a dokumenty k programu na výsadbu stromů č. 9/2019 
 
 

http://www.sazimebudoucnost.cz/
http://www.opzp.cz/
https://www.mzp.cz/cz/program_pece_o_krajinu
https://www.mzp.cz/cz/program_pece_o_krajinu
https://zadosti.sfzp.cz/AISPortal/default
https://zadosti.sfzp.cz/AISPortal/default
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=76
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AKREDITOVANÉ KURZY PREVENT 99 z.ú. - České Budějovice 

http://www.nicm.cz/akreditovane-kurzy-prevent-99-zu-ceske-budejovice 
Dovolujeme si připomenout se s blížícími se akreditovanými 
kurzy, pořádané v Českých Budějovicích.   
 Uživatel drog v síti sociálních služeb - úvod do problematiky a 
práce s uživatelem návykových látek 
13. 11. 2019, 8 vyučovacích hodin  
  
Kurz určený sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních 
službách a dalším odborným pracovníkům.   
Cílem kurzu je předat účastníkovi takové znalosti a praktické 

dovednosti, které mu usnadní orientaci v drogové problematice a dodají jistotu při práci s uživateli 
drog. Na tento kurz je nutno se přihlásit do 2. 11. 2019.  
  
Jak připravit případovou konferenci – úvod do problematiky 
27. 11. 2019, 8 vyučovacích hodin  
Kurz určen zejména pro pracovníky sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů obce s rozšířenou 
působností, ale i dalších institucí s pověřením k výkonu SPOD.   
Cílem je seznámit účastníky s případovými konferencemi jako s nástrojem sociálně-právní ochrany 
dětí, s důrazem na význam přípravy samotné konference.  
  
Více informací a přihlášku na oba kurzy můžete najít  zde:  AKREDITOVANÉ KURZY PREVENT 99 z.ú.  
Mimo uvedené termíny nabízíme i realizaci kurzů  "na klíč" pro uzavřenou skupinu. 
 Zdroj: www.prevent99.cz  
 

http://www.nicm.cz/akreditovane-kurzy-prevent-99-zu-ceske-budejovice
http://www.prevent99.cz/sluzby/#sluzby-vzdelavani
http://www.prevent99.cz/
http://www.prevent99.cz/
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Klapíkova inspirace 

Tvoření pro děti  
Had z punčocháčů 
Potřebujeme: 
punčocháče, nůžky, knoflíky na oči, jehlu a nit, mašličku, vatelín 
nebo cokoliv jiného na vycpání 
Jak na to: 
Z punčocháčů odstřihneme nohavici.  
Našijeme 2 knoflíky místo očí. Vycpeme vatelínem nebo látkou.  
Na konci sešijeme a převážeme mašličkou. A je hotovo. 
 
Zdroj: https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/figurky-a-
zviratka-318/had-z-puncochacu-1241 
 
 
Skřítci z šišek 
Výroba skřítků je velmi snadná. S pomocí dospělého je dokáží vytvořit i malé děti. 
Co na jejich výrobu budete potřebovat: 
Šišky, tavnou pistoli, lepidlo do tavné pistole, 3 velké knoflíky, čtvrtku, tužku, nůžky, 
malé polystyrenové hlavičky o velikosti 19 milimetrů, různé barvy plsti, nové koření, 
štětec, zlatou akrylovou barvu 
Postup výroby 
Z plsti si vystřihněte rukavičky a šálu (pruh o délce asi 7 centimetrů a šíři jednoho centimetru). Z 
kruhu o poloměru 7 centimetrů vystřihněte jeho čtvrtinu na vysokou čepici. 
Tavnou pistolí na vrcholek šišky přilepte hlavičku.  
 
Pokud je krk krátký, je nutné nůžkami udělat si 
trochu prostoru. Přilepte šálu. Po jejím nalepení 
pak nastříháním vyrobte třásně. Na šišku 
nalepte rukavice. Zespodu šišky tavnou pistolí 
přilepte knoflík. Skřítek tak získá na stabilitě. Z 
čtvrtiny kruhu vyrobte čepici, kterou přilepte na 
hlavičku skřítka. Nové koření nabarvěte zlatou 
akrylovou barvou a po zaschnutí kuličku přilepte 
na vrchol čepičky.  
Zdroj: https://primanapady.cz/clanek-2626-
vyroba-pro-deti-z-podzimnich-plodu 
 
 
 
 
 
 

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/figurky-a-zviratka-318/had-z-puncochacu-1241
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/figurky-a-zviratka-318/had-z-puncochacu-1241
https://primanapady.cz/clanek-2626-vyroba-pro-deti-z-podzimnich-plodu
https://primanapady.cz/clanek-2626-vyroba-pro-deti-z-podzimnich-plodu
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Inspirace hry 

Udělejte tohle! Udělejte tamto! 
Rychlá a zábavná aktivita na rozpohybování všech dětí ve třídě či skupině. Variace na hru "Kuba 
řekl", ale lehce obměněná. Kdo bude nejúspěšnější soutěžící?  
 
Snadná vyřazovací hra vycházející ze hry "Kuba řekl". Super aktivita pro třídu dětí, které chcete rychle 
probrat a rozproudit v nich krev. Také vhodné jako rozcvička na tábor či jen jako pohybová aktivita 
zařazená do jinak klidného programu. 
Všichni se postaví tak, aby kolem sebe měli dostatek místa. Předvádět různé pohyby začne například 
vedoucí či organizátor hry. Vždy udělá nějaký pohyb, grimasu či postoj a poté řekne "Udělejte 
tohle!", načež všichni účastníci daný pohyb napodobí. 
Pokud ale předcvičující něco udělá a poté řekne "Udělejte tamto!", soutěžící se nesmí nijak pohnout. 
Kdo se jakkoliv pohne, vypadává. 
Zahrajte takto několik kol a vždy zvolte někoho nového na předcvičování - ať už dobrovolníka, vítěze 
či prvního vyřazeného z předešlého kola. 
Zdroj: https://zabav-deti.cz/clanek/udelejte-tohle-udelejte-tamto-405  
 
Síť přátelství 
Přátelství je silná věc. Propojíme-li celý kolektiv pomocí provázku a vytvoříme mezi nimi síť, bude 
vidět její pevnost. Stejně tak se dá hra aplikovat u nové skupiny jako seznamovací aktivita! 
Možností je více.  
Všichni účastníci (mohou být i vedoucí, učitelé, lektoři atd) se posadí do kruhu. K této aktivitě 
potřebujeme pouze dostatečně dlouhé klubko provázku. 
První člověk vezme klubíčko do ruky a hodí jej tomu naproti, přitom v ruce drží volný konec 
provázku. Druhý člen klubíčko chytí, jednou rukou chytí provázek tak, aby mezi ním a prvním byl 
provázek napnutý. Poté křížem přes provázek hodí klubíčko někomu dalšímu. 
Takto hra plyne, dokud každý nedrží provázek a netvoří s ostatními síť. Jakmile se provázek vrátí k 
prvnímu, je aktivita ukončena. 
Varianty 
Hru můžeme mít čistě jako soutěž dostatečně velkých družstev, kdy stopujeme čas, za jaký se podaří 
skupině vytvořit síť. Můžeme přidat i druhou část a sice síť rozmotat od posledního článku sítě. 
Při seznamování je vhodné, aby vždy člověk s klubíčkem řekl své jméno, případně i nějakou 
zajímavost.   
Zdroj: https://zabav-deti.cz/clanek/sit-pratelstvi-428 
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Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 


