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Prosinec 2019 

Milí přátelé,  
právě vychází poslední letošní vydání elektronického Klapíkova zpravodaje. 
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 vánoční svátky a do 
nového roku 2020 pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti a dobrých 
přátel.  
 

 

Informace z RADAMBUKu, z kroniky akcí… 

 
4. 11. 2019 – Halloween s čápem Klapíkem 

 
V pondělí 4. 11. 2019 slavilo v klubovně RADAMBUKu 18 
dětí svátek Halloween. Pro děti a mládež z Dětského 
diagnostického ústavu v Homolích  připravili pracovníci 
RADAMBUKu a ICM Č.B. výtvarnou dílnu, kde si vyráběly 
masky, různé dekorace - duchy, pavouky a kostlivce.  
 
 
 
 
 

 
7. 11. 2019 – Halloween s Charitou 

Ve čtvrtek 7. 11. 2019 navštívilo Informační centrum pro 
mládež Č.B. 11 dětí z  Klubu pro děti a mládež V.I.P. – 
Městské charity České Budějovice. Pracovníci 
RADAMBUKu a ICM Č.B. připravili halloweenskou 
výtvarnou dílnu. Děti vyráběly děsivé pavouky, 
strašidelné a svítící dýně, masky, létající netopýry či 
kouzelné krabičky a moc snažily, aby si co nejvíce 
výrobků mohly odnést domu. Na cestu dostaly sladkou 
odměnu. 
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30. 11. 2019 - Vánoční setkání v Divadle U Kapličky 
Sobotu 1. adventního víkendu 30. listopadu 2019 strávily děti z členských spolků RADAMBUKu v 
Divadle U Kapličky v Českých Budějovicích. Děti uvítal Mikuláš, anděl a čerti a hodné děti odměnil 
sladkostí a malým dárečkem. Od 10,30 hodin začalo divadelní představení Rychlé šípy v podání 
Hrošího divadla z Borovan, které se líbilo všem divákům v sále. Po  obědě mohly děti navštívit vánoční 
výtvarné dílny a vyrábět různé  mikulášské a vánoční dekorace a drobné vánoční dárečky.  Setkání se 
zúčastnilo 160 dětí a 15 vedoucích z 6 spolků.  

 

 
 
 

 

 

 

29. - 30.5.2020 BAMBIFEST 
Z důvodu změny v termínu pronájmu Sportovní haly od Statutárního města České Budějovice, 
dochází ke změně termínu akce BAMBIFEST 2020 na 29. - 30.5.2020. 

Zapište si změnu termínu do svých diářů!!! 
http://budejovice.bambifest.cz/ .  
BAMBIFEST se ve svém 20. ročníku vrátí 
zpět ke Sportovní hale v Českých 
Budějovicích!!! 
Omlouváme se za případné komplikace. 
Budeme se na Vás těšit ve světě dětských 
her a zábavy.  

 

 

 

27. 11. 2019 - předání Brýlí pro Afriku 
27.11.2019 předal RADAMBUK dalších 1661 brýlí a 419 
pouzder 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 v  Asii a 
Africe. Děkujeme všem dobrým dárcům. 
 

 

http://budejovice.bambifest.cz/
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11. 12 .2019 - 19. Valné shromáždění RADAMBUKu 
19. valné shromáždění RADAMBUK - Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. se bude konat ve 
středu 11.prosince 2019 od 16,30 hodin v prostorách RADAMBUK, Husova tř. 45, 370 05 České 
Budějovice. Svou účast potvrďte na e-mailu kancelar@radambuk.cz.  
Dokumenty ke stažení na webu https://www.radambuk.cz/11-12-2019-19-valne-shromazdeni-
radambuku/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kancelar@radambuk.cz
https://www.radambuk.cz/11-12-2019-19-valne-shromazdeni-radambuku/
https://www.radambuk.cz/11-12-2019-19-valne-shromazdeni-radambuku/
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Prodloužení členství v RADAMBUKu na rok 2020 
 
Členství v RADAMBUK trvá po dobu registrace. Členové se registrují vždy na 1 kalendářní rok. 
 Členství se prodlužuje zasláním vyplněného formuláře Prohlášení o prodloužení členství do 28.2. na 
kalendářní rok a zaplacením členského příspěvku do 28.2.  
Faktury na úhradu členských příspěvků rozešleme statutárním zástupcům spolků na začátku roku 
2020 e-mailem  nebo můžete zaplatit v roce 2020 hotově do pokladny. 
Valné shromáždění RADAMBUK na jednání  10.10.2017   stanovilo výši členských příspěvků od 
1.1.2018 na 500 Kč za spolek na kalendářní rok.  
POZOR: Upozorňujeme, že s odesláním Prohlášení o prodloužení členství souvisí i platnost pojištění. 
Pokud neprodloužíte členství včas,  počítejte s tím, že Vám pojištění nebude platit od 1.1.2020, ale až 
od data, kdy Prohlášení o prodloužení členství zašlete do kanceláře RADAMBUK a ta sjedná pojištění. 
 
Spolky, které mají zájem o sjednání pojištění, které nám nabízí ČRDM s Pojišťovnou Generali  již od 
1.1.2020 zašlou vyplněná a podepsaná "Prohlášení o prodloužení členství na rok 2020"   do 
16.12.2019 poštou do kanceláře RADAMBUK nebo e-mailem  naskenované s podpisem statutárního 
zástupce. Spolu s prodloužením členství zašlete kopii úplného výpisu ze spolkového rejstříku, který je 
ke stažení na https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma, v případě změny stanov  spolku, zašlete také 
kopii stanov či zápis o změně statutárního zástupce.    
 
Na základě prodloužení členství v RADAMBUKu Vám kancelář  prodlouží členství v ČRDM a spolek má 
tímto nárok na pojištění, sjednané ČRDM s Generali pojišťovnou zdarma. Pojištění hradí ČRDM 
z finančních prostředků vyhrazených z dotací MŠMT na pojištění. Ve formuláři Prodloužení členství 
označte, zda budete mít zájem o sjednání Pojištění na úraz a Pojištění odpovědnosti  rok 2020. Více 
informací o pojištění naleznete na https://www.radambuk.cz/pojisteni/ . 
https://www.radambuk.cz/prodlouzeni-clenstvi-v-radambuku-na-rok-2020/ 

 

ČRDM upozornění k pojištění v roce 2020 
POZOR: Vzhledem k tomu, že některé členské organizace dosud nemají všechny údaje ve veřejném 

(spolkovém) rejstříku uvedené do souladu s občanským zákoníkem a zákonem o 
veřejných rejstřících, rádi bychom požádali  o napravení. Jedná se zejména o 
zveřejnění povinných údajů, případně změnu názvu organizace a s tím související 
úpravu stanov. Podrobnější informace o tom, co má být zveřejněné najdete v Poradně 

ČRDM v kategorii Rejstřík spolků http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku. Trváme  na povinných 
zveřejňovaných údajích, stanovách a volbě statutára ve sbírce listin. 
  
UPOZORŇUJEME, že dle rozhodnutí Představenstva ČRDM od následujícího roku, tedy 2020,  
pojistíme pouze organizace, které mají vše pořádku. Organizace, které nemají v rejstříku 
zveřejněné povinné údaje, NEPOJISTÍME, dokud svou zákonnou povinnost nesplní.  
 
Pokud máte nějaké dotazy nebo nejasnosti týkající se zápisu ve spolkovém rejstříku, kontaktujte 
kancelar@radambuk.cz!!!!!!! 

 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma,
https://www.radambuk.cz/pojisteni/
https://www.radambuk.cz/prodlouzeni-clenstvi-v-radambuku-na-rok-2020/
http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku
mailto:kancelar@radambuk.cz
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RADAMBUK obhájil Certifikát MŠMT k odborné přípravě hlavních vedoucích 
dětských táborů s platností na léta 2020 - 2023 
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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 

 
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/.  

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/
https://www.radambuk.cz/zapis-skutecneho-majitele-do-evidence/
https://www.radambuk.cz/zapis-skutecneho-majitele-do-evidence/
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Informace na webu https://www.radambuk.cz/6-rocnik-medvediho-turnaje-ve-vybijene-
%ef%bb%bfo-putovni-pohar-radambuku-tabor-4-4-2020%ef%bb%bf/ 

https://www.radambuk.cz/6-rocnik-medvediho-turnaje-ve-vybijene-o-putovni-pohar-radambuku-tabor-4-4-2020/
https://www.radambuk.cz/6-rocnik-medvediho-turnaje-ve-vybijene-o-putovni-pohar-radambuku-tabor-4-4-2020/
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Sleva pro členské spolky RADAMBUKu v Jump aréně v Č.Budějovicích 

V Č. Budějovicích byla na Husově tř. naproti Výstavišti otevřena Jump aréna 
https://www.jumparenacb.cz/. Hřiště se skládá z více než 1100 m2 propojených trampolín, 

dobrodružství a atrakcí.  
Podařilo se nám vyjednat slevu na vstupné pro naše členské spolky ve 
výši 30%. Můžete využít v týdnu i pro Vaše letní tábory nebo víkendové 
akce. 
Pokud byste měli zájem arénu s dětmi navštívit se slevou, napište prosím 

e-mail na kancelar@radambuk.cz datum, čas a počet dětí a vedoucích. Do arény Vás pak se slevou 
objednáme. Pozor, návštěvníci musí mít neklouzavé pogumované ponožky!! 

 

 

 

 

 

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 a RADAMBUK ho realizuje za podpory MŠMT a 
Jihočeského kraje.  

 

Projekt Kde se všude skrývá matematika – 15. 11. 2019 
Projektu Mládež kraji - Kde se všude skrývá matematika, který jsme realizovali v pátek 15.11.2019 na 
Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích,  se zúčastnila  stovka žáků z pěti základních škol 
z Českých Budějovic a Vodňan. Na personálním zajištění přednášek a workshopů se podíleli 
zaměstnanci Katedry aplikované matematiky a informatiky, studenti a koordinátor projektu bývalý 
absolvent Jan Pech. Spektrum jednotlivých témat bylo velice rozsáhlé. Na některých přednáškách žáci 
skládali flexagony, na jiných řešili matematické paradoxy, hlavolamy, šifrovali či například 
optimalizovali různé geometrické tvary.  Při workshopu „Plánování projektů a matematika“ či 
„Kreslení grafů jedním tahem“ jsme nenápadnou formou zabrousili do oboru diskrétní matematiky, 
během přednášky „Archimédovy stroje a matematika“ zase do fyziky. Největší zájem byl o přednášku 
„Procházka ostrovem poctivců a padouchů“, která pravděpodobně přitáhla žáky už jen svým názvem. 

https://www.jumparenacb.cz/
mailto:kancelar@radambuk.cz
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I přesto, že se jednalo o poměrně nelehkou výrokovou logiku, byli žáci i s učiteli do tématu aktivně 
zapojeni a účastnili se soutěží v odhalování padouchů a poctivců. 

 

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. 
 

https://www.kurz-instruktor.cz/kompletni-seznam-kurzu/
mailto:kancelar@radambuk.cz
https://www.kurz-instruktor.cz/lyzovani/
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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 
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 a místo konání I.:   24. – 26.4.2020 v Praze 
Cena kurzu: 2500 Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek a studijní materiál) 
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) 
 

https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-snowboardingu/
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/
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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. 
– 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-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.  
 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/ 
 

Seminář vedení účetnictví v NNO - účetní uzávěrka 

Termín konání:  pondělí 13.1.2020 od 16 hodin 
Místo konání: klubovna RADAMBUK,  
Husova tř. 45, Č.Budějovice. 
Účastnický poplatek:   
50 Kč členské spolky, 200 Kč nečlenské organizace 
Lektor:  Markéta Fraitová (účetní firma PRODIMO) 
Téma semináře:  účetní uzávěrka, daňové přiznání 

Účastníci si mohou předem připravit dotazy a zaslat je na e-mail kancelar@radambuk.cz , předáme 
lektorce, aby si předem připravila odpovědi a materiály. 
Přihlášky na webu:  
https://www.radambuk.cz/?druh_akce=vzdelavaci-akce do 9.1.2020. 
Do poznámky uveďte, zda máte zájem o informace týkající se jednoduchého nebo podvojného 
účetnictví.  

 

https://www.radambuk.cz/akce/24-26-4-2020-a-15-17-5-2020-zdravotnik-zotavovacich-akci/
mailto:kancelar@radambuk.cz
https://www.radambuk.cz/?druh_akce=vzdelavaci-akce
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Opakovací kurz zdravotník zotavovacích akcí 2020 

Potřebujete obnovit a prodloužit akreditaci Zdravotník zotavovacích akcí a doplnit znalosti? 
Nabízíme Vám Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí v délce 12 hodin. Kurz je určen pro 
Zdravotníky zotavovacích akcí, kteří obdrželi před 4 a více lety Osvědčení Zdravotník zotavovacích 
akcí. Kurz je doporučen jednak z důvodu procvičení znalostí a dovedností, seznámení se s aktuálními 
guidelines Evropské resuscitační rady, ale také z důvodu legislativních změn ve vyhláškách, kterými se 
činnost zdravotníka na táborech řídí. Lektoři disponují dlouholetými zkušenostmi z oblasti vzdělávání 
vedoucích Junáka i praktického vykonávání funkce zdravotníka na dětských táborech. Účastníci 
obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je určen pro zájemce starší 18 let. 

Obsah kurzu: kardio - pulmonární resuscitace, život 
ohrožující stavy, základní obvazová technika, táborová 
legislativa, otázky a odpovědi, sdílení zkušeností.  
Termín: sobota 18.4.2020 - 8 – 20 hodin 
Místo konání: klubovna RADAMBUKu, 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, k dispozici varná 
konvice). 

Přihlášky na webu do 8.4.2020 - https://www.radambuk.cz/akce/18-4-2020-opakovaci-kurz-
zdravotnik-zotavovacich-akci/ 
 

Kurz Instruktor, rádce oddílu 2020 

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, informace 
a inspiraci pro přípravu programu a organizaci her. Účastníci budou seznámeni s pravidly BOZP, 
zásadami poskytnutí první pomoci a základními právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží 
řídí v oddílech, klubech a na dětských pobytových a příměstských táborech. Kurz je zakončen v neděli 
písemným testem. Úspěšní účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. 

Termíny na výběr: 25. – 26.1.2020 nebo 7. -8.3.2020 
Sobota 8 – 20 hodin 
Neděle 8 – 18 hodin  
 
Místo: klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, Č.B. 
Věk účastníků: od 15 let. 
S sebou: zápisník, tužka, přezůvky, strava vlastní (přestávka 
na oběd 12,00 – 13,00 hod., k dispozici varná konvice, 
mikrovlnná trouba). Podepsaný souhlas rodičů s účastí 
v kurzu. 

V případě zájmu je možné zdarma přespání v klubovně, karimatku a spací pytel vlastní.  
Přihlášky odešlete elektronicky na webu  
Lednový kurz https://www.radambuk.cz/akce/25-26-1-2020-kurz-instruktor-radce-oddilu-c-1-2020/ 
Březnový kurz  https://www.radambuk.cz/akce/7-8-3-2020-kurz-instruktor-radce-oddilu-c-2-2020/ 
Počet míst v kurzu je omezený!!! 
 
 

https://www.radambuk.cz/akce/18-4-2020-opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci/
https://www.radambuk.cz/akce/18-4-2020-opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci/
https://www.radambuk.cz/akce/25-26-1-2020-kurz-instruktor-radce-oddilu-c-1-2020/
https://www.radambuk.cz/akce/7-8-3-2020-kurz-instruktor-radce-oddilu-c-2-2020/
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Kurz Vedoucí dětského kolektivu 2020 

Cílem kurzu pro vedoucí dětského kolektivu, oddílové vedoucí, vedoucí zájmových útvarů 
poskytnout účastníkům základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, informace a inspiraci pro 
přípravu programu a organizaci her. Účastníci budou seznámeni s pravidly BOZP, zásadami poskytnutí 
první pomoci a základními právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí v oddílech, 
klubech a na dětských pobytových a příměstských 
táborech. Kurz je zakončen písemným testem, úspěšní 
účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. 
Termíny na výběr: 22. – 23. 2. 2020 nebo 18. – 19. 4. 2020 
Sobota 8 – 20 hodin 
Neděle 8 – 18 hodin 
Místo: klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České 
Budějovice 
Věk účastníků: od 18 let. 
S sebou: zápisník, tužka, přezůvky, sportovní oblečení, 
strava vlastní (přestávka na oběd 12,00 – 13,00 hod., k 
dispozici varná konvice).  
V případě zájmu je možné zdarma přespání v klubovně, karimatku a spací pytel vlastní.  
Přihlášky zašlete elektronicky na webu:  
Únorový termín: https://www.radambuk.cz/akce/22-23-2-2020-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu-c-1-
2020/ 
Dubnový termín: https://www.radambuk.cz/akce/18-19-4-2020-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu-c-
2-2020/ 
Počet míst v kurzu je omezený!!! 
 

 
Hlavní vedoucí dětského tábora  
Termín: 27. - 29. 3. 2020 
 
Místo konání: Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České 
Budějovice, budova Divadla U Kapličky. 
Program: Cílem vzdělávacího kurzu je předání účastníkům 
základních vědomostí a dovedností potřebných pro vykonávání funkce Hlavní vedoucí na dětských 
táborech a připravit je ke kvalitní práci s dětmi a mládeží. Celkový obsah kurzu je stanoven na 24 
hodin. Kurz je akreditován MŠMT. Č. vydaného certifikátu RADAMBUK MŠMT-35765/2019-2. 
Účastníci obdrží osvědčení k výkonu funkce Hlavního vedoucího dětského tábora s neomezenou 
platností.  
Věk účastníků: od 18 let. 
 
Přihlášky zašlete elektronicky do 15.3.2020 na webu:  https://www.radambuk.cz/akce/27-29-3-
2020-hlavni-vedouci-detskeho-tabora/. Počet míst je omezený.  
 
 
 
 

https://www.radambuk.cz/akce/22-23-2-2020-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu-c-1-2020/
https://www.radambuk.cz/akce/22-23-2-2020-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu-c-1-2020/
https://www.radambuk.cz/akce/18-19-4-2020-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu-c-2-2020/
https://www.radambuk.cz/akce/18-19-4-2020-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu-c-2-2020/
https://www.radambuk.cz/akce/27-29-3-2020-hlavni-vedouci-detskeho-tabora/
https://www.radambuk.cz/akce/27-29-3-2020-hlavni-vedouci-detskeho-tabora/
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Školení vedoucích zaměstnanců spolků o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně. 
 

Kdy: pátek 20. 3. 2020 od 9,30 do 11,30 hodin 
Kde: RADAMBUK, Husova tř. 622/45, Č. Budějovice 
Školitel: Jan Carda, firma PYRO s.r.o. 
 
Účastníci školení získají osvědčení o absolvování školení a 
osnovu školení pro své zaměstnance, vedoucí ve spolku, 
lektor zodpoví Vaše dotazy týkající se BOZP a PO Vašich 
kluboven, táborových základen, táborů, nemovitostí.....  

Platnost osvědčení je na 3 roky.(Pozor-  vedoucí, kteří kurz již absolvovali (2016,2017), zkontrolujte 
platnost osvědčení !!!!!) 
 
Přihlášky na webu: https://www.radambuk.cz/akce/25521-2/ 
 
 

Vzdělávací kurzy Stavba mobilních lanových překážek 
 
Termín: 16. - 19. 4. 2020  
1. Kurz stavba nízkých mobilních lanových překážek (NLP)  16. – 17. 4. 2020 
čtvrtek 16. 4. 2020 v 16 hod. - pátek 17. 4. 2020 do 18 hod. 
2. Kurz stavba vysokých mobilních lanových překážek (VLP) 17. – 19. 4. 2020 
pátek 17. 4. 2020 v 18,30 hod. - neděle 19. 4. 2020 do 15 hod. 
Podmínkou po účast je absolvování semináře nízkých překážek (nebo osvědčení o 

jeho absolvování). 
3. Kombinovaný kurz – stavba nízkých a vysokých mobilních lanových překážek (NLP + VLP)   
 16. - 19.4 . 2020 
čtvrtek 16.4.2020 v 16 hod. - neděle 19.4.2020 do 15 hod. 
4. Kurz obnovení licence stavba nízkých mobilních lanových překážek (NLP) 17. 4. 2020 - pátek od 
13,00 hodin 
5. Kurz obnovení licence stavba vysokých mobilních lanových překážek (VLP) 
19. 4. 2020 - neděle od 9,00 hodin 

 
Místo konání: Středisko Vávrovka, Újezdec u K. Řečice čp. 28  
GPS: N49 11.30  E14 46.48   
Minimální počet účastníků: 8 / kurz 
Licence  
Kurz Stavba nízkých mobilních lanových překážek je akreditován 
MŠMT ČR č. akreditace 10889/2016-1-300, kurz Stavba vysokých 
mobilních lanových překážek není akreditován (MŠMT od roku 2015 
již tento typ semináře neakredituje). 

Platnost licence je VLP 3 roky a NLP 5 let ode dne vydání. Její obnovení je možné na půldenním 
opakovacím kurzu. Vystavovatelem licence je ORSUS s.r.o. 
 

https://www.radambuk.cz/akce/25521-2/
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Obnovení licence  
Půldenní přezkoušení (stavba a reinstalace překážky) pro držitele licence s končící platností. Termín 
přezkoušení NLP -pátek 17.4.2020 od 13 hodin 
Termín přezkoušení VLP – neděle 19.4.2020 od 9 hodin 
Přihlášky na webu https://www.radambuk.cz/?druh_akce=vzdelavaci-akce 
 

Informace z členských spolků 

Spolek Tábornický Táborák, z.s.v sobotu 18. 1. 2020  pořádá výlet do 

TOBOGA FANTASY 

Místo: Toboga Fantasy v Praze 

Sraz: v 7:45 hodin na vlakovém nádraží v Táboře 

Návrat: v 16:15 hod na vlakové nádraží v Táboře 

S sebou: svačinu a pití na cestu, drobné kapesné na občerstvení v „Toboze“, 

ponožky a dlouhé kalhoty/tepláky, které budou dobře klouzat na skluzavkách. 

Účastnický poplatek: 450,-Kč (vstupné a doprava busem Tábor - Praha a zpět) 

Vedoucí akce: Martina Přílepková, 604 164 387 

TOBOGA FANTAZY je velké zábavní centrum pro děti i dospělé, kde je spousta atrakcí pro 

každého. Obří skluzavky, tobogány, skákací hrad, multifunkční prolézačky (Big Fun Park), lanové 

centrum, hřiště (florbal, fotbal, košíková), horolezecká stěna, obří trampolíny, bobová dráha, 

balónková fontána, pavoučí věž, elektrická autíčka a mnoho dalších atrakcí. (www.toboga.cz) 

Z hygienických a bezpečnostních důvodů je povolen vstup na koberec a na všechny atrakce pouze 

v ponožkách!! 

Přihlášení do 10.1.2020 na e-mail martinpavlu@seznam.cz  nebo na č.tel.: 604 164 387 

Přílepková Martina (vedoucí akce). 

Na akci mám deset volných míst a bylo by škoda je nevyužít, kdyby se ještě někdo našel, abychom 

naplnili celkovou kapacitu. Přihlášená skupina dětí musí mít svůj vlastní dozor. 

https://www.radambuk.cz/?druh_akce=vzdelavaci-akce
http://www.toboga.cz/
mailto:martinpavlu@seznam.cz
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 

 

Staňte se součástí projektu Europe Goes Local 
Chcete zlepšit spolupráci s mládeží ve vašem městě nebo kraji? Staňte se součástí 
projektu Europe Goes Local a získejte šanci vyjet s celým týmem na studijní návštěvu nebo stínování 
třeba do Rakouska, Finska, Litvy, Polska nebo Belgie! Erasmus+ mládež právě hledá lokální týmy a 
jejich mentory pro rok 2020. Nezmeškejte příležitost a přihlaste se do 12. 12. 2019. 
Mezinárodní projekt Europe Goes Local (dále jen EGL) je projekt strategického partnerství 24 
Národních agentur Erasmus+ Mládež a dalších důležitých institucí na evropské úrovni – např. SALTO 
YOUTH, Rady Evropy, Evropského fóra mládeže, které už v roce 2016 započali dlouhodobou 
spolupráci zaměřenou na zvýšení kvality práce s mládeží na lokální úrovni. 
V roce 2019 se na základě výstupů slovenské pilotní fáze projektu EGL česká a slovenská Národní 
agentura rozhodly vytvořit spolupráci v rámci pokračováni projektu EGL pro rok 2020. Pod záštitou 
Národních agentur Erasmus+ Mládeže na Slovensku se sídlem v organizaci IUVENTA – Slovenský 
institut mládeže a v Česku se sídlem v Domě zahraniční spolupráce se v průběhu roku 2020 uskuteční 
několik mezinárodních vzdělávacích aktivit EGL. 
VÝZVA PRO ZAPOJENÍ SAMOSPRÁV DO ČESKO-SLOVENSKÉ FÁZE PROJEKTU EUROPE GOES LOCAL 
2020 
(Přihlášku samosprávy/týmu zašlete prostřednictvím formuláře) 
VÝZVA NA KRÁTKODOBOU SPOLUPRÁCI MENTOR/KA V RÁMCI ČESKO-SLOVENSKÉ FÁZE PROJEKTU 
EUROPE GOES LOCAL 2020 
PŘIHLÁŠKA PRO MENTORY (Přihlášku a životopis na pozici mentora/ky zašlete na e-
mail: pavlina.slavickova@dzs.cz) 
Přihlášky v rámci obou výzev je nutné zaslat nejpozději do 12.12.2019 na e-mail: 
pavlina.slavickova@dzs.cz 
Do Rakouska na zkušenou – novinky na rok 2020 
Workshopy a přednášky 
Na konec roku 2019 a na rok 2020 plánujeme turné po školách a různých veletrzích, kde se studenty 
probíráme jejich možnosti, ukazujeme naše příběhy a pomáháme jim postavit se na startovní čáru 
toho dlouhého běhu výjezdu do zahraničí. 
 
Máte-li zájem o přednášku/workshop na Vaší škole, napište nám na email, facebook nebo instagram.  
Více na https://dorakouska.info/prednasky-a-workshopy/. 
Jazykový kurz v Innsbrucku 2020 
I v létě 2020 plánujeme pro Vás náš jedinečný a báječný jazykový kurz a už se nemůžeme dočkat! 
Konverzace, workshopy, gramatika, diskuse, pohovory, skvělé ubytování, výhledy k neuvěření a 
nekonečně zábavy v alpském městě oplývající krásou a vyznačující se svou pohostinností a 
bezpečností.  
Přihlášky už byly zahájeny a letošní novinka prodej voucherů, které můžete darovat někomu blízkému 
je také v prodeji. Tak neváhejte a zajistěte si své místo, aby na vás zbylo.  
Více na https://dorakouska.info/jazykovy-kurz-innsbruck/. 
 
 
 

https://www.europegoeslocal.eu/
https://www.naerasmusplus.cz/file/5412/vyzva-samospravy-pdf
https://www.naerasmusplus.cz/file/5412/vyzva-samospravy-pdf
https://forms.gle/qGyXGeiJuKvV9PLp8
https://www.naerasmusplus.cz/file/5413/vyzva-ke-kratkodobe-spolupraci-pdf
https://www.naerasmusplus.cz/file/5414/prihlaska-pro-mentory-docx
mailto:veronika.malantova@dzs.cz
https://dorakouska.us18.list-manage.com/track/click?u=d87aeefec2b2738094c87790f&id=708e76eb6a&e=3f0a4b4866
https://dorakouska.us18.list-manage.com/track/click?u=d87aeefec2b2738094c87790f&id=06282db8c3&e=3f0a4b4866
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Příprava na maturitu 
Čeká Vás nebo Vaše děti maturita z němčiny v tomto školním roce? Pak jsme mysleli i na Vás a 
připravili jsme pro Vás kurzy maturitní přípravy.  
V těchto kurzech nenaleznete klasické memorování nebo metody z minulého století, ale moderní 
přístup, kde lektoři vedou studenty ke kýženému cíli. Lekce budou hodinové (60 min) a každá lekce se 
soustředí na jedno z vybraných maturitních témat. Velký důraz je kladen na použití němčiny a 
schopnost jazyk použít, dle předpisů maturitní zkoušky.  
Lekce budou jednou týdně v Praze a Brně. Povedou je zkušené, mladé a inovativní lektorky a lektoři. 
Startujeme v lednu 2020 a přihlásit se můžete již teď. 
Více na https://dorakouska.info/priprava-na-maturitu/. 
 

Vídeň známá – neznámá 
Jde o interaktivní prohlídku Vídně po méně známých, ale o to více zajímavých místech, kam mohou 
následně učitelé, pro které je akce výhradně určena, vzít své studenty a inspirovat se tak naším 
počinem. Akce je připravována na jaro 2020 a budeme rádi, když se v případě zájmu ozvete na náš 
email info@dorakouska.info. 
Více na https://dorakouska.info/viden-znama-neznama/. 
 

Gymnasion, tentokrát na téma ATMOSFÉRA              Čtěte: 

 

 

 

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. 

https://dorakouska.us18.list-manage.com/track/click?u=d87aeefec2b2738094c87790f&id=4b61234dc4&e=3f0a4b4866
mailto:info@dorakouska.info?subject=V%C3%ADde%C5%88%20zn%C3%A1m%C3%A1%20-%20nezn%C3%A1m%C3%A1&body=Dobr%C3%BD%20den%2C%20%0A%0AM%C4%9Bl%2Fa%20bych%20z%C3%A1jem%20o%20akci%20V%C3%ADde%C5%88%20zn%C3%A1m%C3%A1%20-%20nezn%C3%A1m%C3%A1.%20Pros%C3%ADm%20informujte%20mne%2C%20jakmile%20budou%20zn%C3%A1my%20n%C4%9Bjak%C3%A9%20novinky.%20%0A
https://dorakouska.us18.list-manage.com/track/click?u=d87aeefec2b2738094c87790f&id=655e219ca9&e=3f0a4b4866
https://www.eyca.cz/o-karte-eyca
http://www.eyca.org/
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Kartu je také možné využít jako průkaz totožnosti pro děti mladší 15 let (a mít tak například 50% slevu 
na dopravu po celé ČR). Evropská karta mládeže EYCA je mezinárodní identifikační průkaz pro mladé. 
Je určen všem lidem ve věku 5-30 let, kteří si rádi dopřejí oblíbené a nové zážitky za nižší cenu nebo s 
jinými výhodami. Posláním EYCA karet ale není pouze umožňovat mladým lidem méně platit, díky 
kontaktu mezi držitelem karty a členskou organizací EYCA (u nás Česká rada dětí a mládeže) mladí 
lidé získávají užitečné informace a jsou povzbuzováni k využívání příležitostí a účasti na různých 
projektech. EYCA si zakládá na tom, že ať už si držitel koupí kartu v kterémkoli státě, má právo na 
slevy v ostatních státech Evropy. 

Co budete potřebovat 

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

• 100 Kč (15 – 30 let) / 50 Kč (5 – 14 let) 

• doklad totožnosti (občanský nebo řidičský průkaz, pas, rodný list) 

• pokud jste student, aktuální potvrzení o studiu 
Karta je široce využitelná pro aktivity v různých oblastech života, jako je cestování, kultura, doprava, 
ubytování, stravování, nakupování, sport, služby nebo vzdělávání. 
Další podrobnosti o kartě a slevách v Čechách najdeš na českém webu https://www.eyca.cz/ 
 Podrobnosti o slevách v zahraničí, v Evropě najdeš na webu https://www.eyca.org/discounts 
Připravili jsme pro tebe mobilní aplikaci, ve které si můžeš přehledně zobrazit všechny aktuální slevy. 
Aplikaci najdeš v Google play nebo Apple Storu pod názvem Youth Card. 
Mobilní aplikace Ti zobrazí elektronickou variantu karty a přehledně nabídne všechny slevy.  
Po instalaci je potřeba se do aplikace přihlásit, vytvořit si účet. K tomu budeš kromě čísla karty 
potřebovat i specifické číslo, označované jako EYCA number. Toto číslo nalezneš ve svém 
uživatelském účtu. Pro přihlášení použij přístupové údaje, které jsi obdržel emailem při zakoupení 
karty. 
Přehledný návod, jak se přihlásit do mobilní aplikace nalezneš ZDE. 
Foto: www.pxhere.com 

Tipy na knihy, které vám pomohou zvýšit vaši finanční gramotnost 
Učit se o financích je pro řadu z nás otrava. Ovšem zajímavé životní cesty vám 
mohou ukázat, jak spravovat své peníze, jak investovat a jak se z nedostatku 
peněz nezbláznit. Podívejte se na top 6 knih, které mnohdy otřásly světem 
financí. 
Peníze nás neučiní šťastnými, ale lépe se s nimi žije. Nicméně, jak je získat, udržet, 
rozmnožovat, to už chce určité znalosti a trochu toho fištróna. Jak se lehce naučit 

základním finančním dovednostem a ekonomickému myšlení? 
Nejlepší je situace prožít, to je ovšem bolestné (hlavně pro vaši peněženku) a mnohdy je lepší se 
poučit z životních příběhů a cest lidí, kteří si již vzletů i pádu užili do sytosti. 
Podívejte se tedy na 6 knih, které vám rozšíří vaše finanční a ekonomické znalosti: 

1. Peníze milostný příběh 
2. Jak být chudým 
3. Investování pro začátečníky 
4. Rakouská škola 
5. Cesta želvy 
6. Bohatý táta, chudý táta 

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
https://pxhere.com/
https://www.finance.cz/529726-knihy-o-financich/#Kniha%201
https://www.finance.cz/529726-knihy-o-financich/#Kniha%202
https://www.finance.cz/529726-knihy-o-financich/#Kniha%203
https://www.finance.cz/529726-knihy-o-financich/#Kniha%204
https://www.finance.cz/529726-knihy-o-financich/#Kniha%205
https://www.finance.cz/529726-knihy-o-financich/#Kniha%205
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Zdroj: www.finance.cz, http://www.nicm.cz/tipy-na-knihy-ktere-vam-pomohou-zvysit-vasi-financni-
gramotnost 
 

Co dělat po neúspěšném ukončení studia? 
Ukončení studia v sobě skrývá řadu otázek, co dělat. A je 
poměrně jedno, jestli na konci či v půli semestru. Jaké máte 
možnosti po ukončení studia? 
Po ukončení studia na VŠ musíte odvádět zdravotní 
pojištění, sociální pojištění je dobrovolné. Na co se tedy připravit 
po ukončení studia? A jaké máte možnosti? 

1. Co po studiu? Studovat? 
2. Platit si zdravotní pojištění jako OBZP 
3. Evidence na úřadu práce 

4. Práce po studiu 
5. Podnikání při a po studiu 
6. Cestování při a po studiu 

Zjistili jste, že daná škola není pro vás? Nic se neděje, podruhé si vyberete lépe. 
Další studium na vysoké škole? 
Platit si pojištění sami? Jak na to? 
Začínáme pracovat 
Podnikání po studiu i při studiu? 
Výjezd do zahraničí? Erasmus? 
 
Na tyto otázky naleznete odpovědi zde. 

 
Soutěž V Budějcích se psem 

 
Soutěž V Budějcích se psem, kterou organizovalo Informační 
centrum pro mládež České Budějovice za podpory Statutárního 
města České Budějovice se zaměřovala na mladé návštěvníky 
Českých Budějovic, kteří cestují se svým čtyřnohým kamarádem - 
psem. K soutěži byla připravena interaktivní stezka za pomocí QR 
kódů, která mapovala místa přátelská ke psům. Úkolem bylo 
navštívit vybraná místa, kde na účastníky čekala otázka související 
s Českými Budějovicemi a která zároveň navedla soutěžícího na 
další místo v Českých Budějovicích. QR kódy byly umístěny ve 
Stromovce, psím parku na sídlišti Vltava, vodáckém areálu v Českém 
Vrbném, u Malého jezu, v kavárně Klika a na Sokolském ostrově.  
Soutěže se zúčastnilo 100 soutěžících, kteří prošli interaktivní 
stezku se svým psem. Byli to jak návštěvníci města, ale také 

budějovičtí pejskaři, rodiny s dětmi a mladí lidé. Účastníci si mimo poznávání krás Českých 
Budějovice rozšířili také své vědomosti při řešení soutěžních otázek.  
 

https://www.finance.cz/529726-knihy-o-financich/
http://www.nicm.cz/tipy-na-knihy-ktere-vam-pomohou-zvysit-vasi-financni-gramotnost
http://www.nicm.cz/tipy-na-knihy-ktere-vam-pomohou-zvysit-vasi-financni-gramotnost
https://www.finance.cz/529107-co-delat-po-neuspesnem-ukonceni-studia/#Stud 1
https://www.finance.cz/529107-co-delat-po-neuspesnem-ukonceni-studia/#Stud 2
https://www.finance.cz/529107-co-delat-po-neuspesnem-ukonceni-studia/#Stud 3
https://www.finance.cz/529107-co-delat-po-neuspesnem-ukonceni-studia/#Stud 4
https://www.finance.cz/529107-co-delat-po-neuspesnem-ukonceni-studia/#Stud 5
https://www.finance.cz/529107-co-delat-po-neuspesnem-ukonceni-studia/#Stud 6
https://www.finance.cz/529107-co-delat-po-neuspesnem-ukonceni-studia/
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22. 10. 2019 studenti Jihočeské univerzity v Íčku 
 
V úterý 22. 10. 2019  navštívili ICM Č.B. studenti 1.ročníku 
Teologické fakulty oboru Pedagogika volného času v rámci studia 
předmětu Exkurze do neziskové organizace. Exkurze proběhla 
formou prezentace o Informačním centru pro mládež a zřizovateli 
Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje. Studenti se seznámili s 
činností, organizací a financováním obou organizací, získali 
informace o možnostech mobilit a dobrovolnictví v Čechách a v 
zahraničí a o dalších možnostech, které nabízí Eurodesk. Prohlédli si 
naše prostory, kde působíme a odnesli si propagační materiály, 
informující o nás i našich aktivitách. Exkurze se zúčastnilo 50 
studentů.  
 
 
 

 

28.11.2019 – vyhodnocení literární soutěže „Svobodně žít“ 
28.11.2019 předali zástupci ICM ČB ceny soutěžícím v literární soutěži – Co pro tebe znamená věta : 

„Žít svobodně!“. Soutěž, kterou vyhlásilo ICM ČB u 
příležitosti 30. výročí Sametové revoluce, vyhráli studenti 
Gymnázia J. V. Jirsíka z Českých Budějovic. Vítězní autoři 
- Jonáš Němec, Michaela Tomášková, Eliška Pánková, 
Anna Kocourková, Klára Čížková, Eliška Zelenáková a 
Veronika Jiráková. byli odměněni věcnými cenami a 
ostatní účastníci dostali pamětní button. 
 
 
 

11. 11. 2019 – Americké léto  
11.11.2019 uspořádalo ICM ČB přednášku Americké léto. Přednáška se konala v rámci kampaně 

Eurodesku Time To Move. Účastníci se dozvěděli, jaké možnosti mají 
pokud chtějí poznat cizí země a jak prožít například letní prázdniny v USA. 
Přednášku vedla účastnice projektu Camp Leaders – Patricie Roušová.  
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Fotografická soutěž Pohlednice z cest 
ICM Č.B. zorganizovalo fotografickou soutěž s názvem Pohlednice 
z cest. Soutěž proběhla ve spolupráci s Eurodeskem v rámci 
kampaně Time To Move. Úkolem bylo zaslat fotografie z letních 
cest mladých lidí po celém světě, které ukáží, že je možné „cestovat 
i jen s pár korunami v kapse“ – nízkonákladově a přivést si domů 

krásné zážitky. 
Vítězem se stal Tomáš Babický, který se vydal na letním tramp po 
Šumavě. Velmi zajímavě popsal a nafotil možnost využití nouzových 
nocovišť na přespání v Národním parku Šumava. Další úspěšní 
fotografové byli Petr Jansa, Matěj Hájek, Kateřina Babická, Nikola 
Puškárová, Natálie Ošmerová a děti z DDÚ Homole. Vítězové 
obdrželi věcné ceny – batohy, hrnečky, cestovní polštářky… 
 

 
 
Informace z ČRDM 

 
51. Valné shromáždění ČRDM přijalo další členskou organizaci. Nyní jich je 98 

Autor: Jiří Majer  

Seznam členských organizací České rady dětí a mládeže 
(ČRDM) se 14. listopadu 2019 rozšířil o další položku. 
Stal se jí CoderDojo Česká republika, z. s. Jeho přijetí 
odhlasovali delegáti a delegátky 51. Valného shromáždění 
ČRDM. Vyslechli rovněž informace Představenstva ČRDM, 
a to včetně hospodářských; seznámili se mj. s dosavadním 
čerpáním letošního rozpočtu, odsouhlasili návrh toho 

na příští rok a rovněž to, že členské příspěvky se i nadále budou platit v jejich dosavadní výši. 
Přijetím spolku CoderDojo se počet členských organizací ČRDM aktuálně zvýšil na 98. Platí přitom 
ovšem, že tato cifra, dlouhodobě oscilující kolem stovky, je v čase proměnlivá oběma směry. 
CoderDojo je celosvětové hnutí založené na programovacích klubech pro mladé. V nich se děti 
a mladí lidé učí za pomoci mentorů vzdělaných v oblasti IT – například to, jak vytvořit webové 
stránky, mobilní aplikaci či jak naprogramovat PC hru. Jako bonus přitom získávají schopnost 
spolupráce a sociální interakce. „Revolučního je na tom to, že je to všechno zdarma, protože ti IT 
odborníci to dělají zadarmo a místo, kde se děti učí, je poskytované rovněž zadarmo. Všechno to 

funguje na úplně dobrovolnické bázi,“ podotkla zástupkyně CoderDojo 
Lucie Leišová, koordinátorka projektu pro ČR. 
„Po dlouhé době před nás předstupuje spolek, který má celorepublikové 
pokrytí i provázanost na svět. Člověk by si skoro řekl, že organizace 
takovéhoto typu už nevznikají… Pro mě je to hezká a zajímavá 
zkušenost,“ okomentoval přihlášku CoderDojo do České rady dětí 
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a mládeže její předseda Aleš Sedláček. Představenstvo ČRDM přijetí nováčka doporučilo – a delegáti 
svým hlasováním na valném shromáždění názoru představenstva jednomyslně přitakali. 
V informačním bloku zaznělo od ředitele Kanceláře ČRDM Ondřeje Šejtky mj. hodnocení letošního 
ročníku známého dobrovolnické projektu 72 hodin, s tím, že ČRDM se chce napříště zaměřovat 
na zvyšování kvality místních projektů. Ondřej Šejtka rovněž považuje za velmi úspěšný končící 
projekt Vzdělávání v organizacích. 
Členka Představenstva ČRDM Kristýna Jelínková informovala o novinkách v mezinárodní oblasti, 
přičemž se zmínila o možnosti účasti na akci EYE 2020, chystané na konec května příštího roku. 
Předseda ČRDM přiblížil snahy České rady o zlepšení financování dětských a mládežnických organizací 
z MŠMT, jakož i možnosti financování díky tzv. Šablonám pro NNO. 
V „legislativním okénku“ poreferoval o vývoji situace kolem novelizování Zákona o veřejném zdraví, 
Zákona o pedagogických pracovnících a Vodního zákona i o chystané novele, která by řešila 

uvolňování ze zaměstnání pro vedoucí táborů. 
Jan Husák z Analytického centra ČRDM pohovořil o společném projektu 
české a slovenské rady mládeže, zaměřeném na výzkum hodnotových 
priorit mladých lidí, jakož i o šetření týkajícím se letních táborů i dalších 
témat. Těmi jsou např. digitální detox, vnímání intimity ve virtuálním 
světě atp. Analytické centrum se zabývá rovněž aktualizací databáze 
MŠMT “Mládež v číslech“ a věnuje se evropské informační databázi 

YouthWiki. 
Ekonomka ČRDM Marie Konečná předestřela přítomným aktuálním čerpání rozpočtu České rady 
v tomto roce. Přiblížila jim také projekt Skeleton ESO, umožňující organizacím vedení jednoduchého 
i podvojného účetnictví a evidence členů s minimálními náklady. 
Členka kontrolní komise Jana Stibralová přečetla zprávu vypracovanou jejím předsedou Josefem 
Valterem. Komise neshledala v hospodaření ČRDM žádné podstatnější nedostatky, měla nicméně 
připomínky k jednacímu řádu představenstva. Z podnětu kontrolní komise předložilo představenstvo 
návrh změn v Jednacím řádu Představenstva ČRDM; šlo zejména o doplnění možnosti jednání 
za pomocí technických prostředků a hlasování per rollam (oběžníkem, mimo zasedání, pozn.) a dále 
o drobné stylistické úpravy. VS ČRDM předložené úpravy schválilo. 
Další téma otevřel Jan Burda z Rady dětí a mládeže Kraje Vysočina, když požádal Českou radu 
o součinnost při jednáních ohledně financování (malých) místních organizací dětí a mládeže. 
Z následné debaty vyplynulo, že tyto organizace se ocitají – nikoli vlastní vinou – ve svízelné finanční 
situaci a de facto bez šancí si z ní vlastními silami efektivně pomoci. Diskuse nakonec vyústila v závěr 
zaprotokolovaný do zápisu z jednání valného shromáždění takto: „Vzhledem k tomu, že organizace 
dětí a mládeže nebyly včas informovány o odepření možnosti financování z programu koncepce 
podpory mládeže na krajské úrovni, což Valné shromáždění ČRDM považuje za nestandardní přístup, 
pověřuje VS ČRDM předsedu ČRDM jednáním s MŠMT o možnostech řešení finanční podpory 
organizací působících na místní a krajské úrovni pro rok 2020 a otevřít s MŠMT diskusi o způsobu 
financování pro další roky.“ 
51. Valné shromáždění ČRDM, konané v zasedací místnosti společnosti Kočka, spol. s r. o., sídlící 
na pražském Senovážném náměstí, trvalo zhruba dvě a půl hodiny. I přes některé dílčí názorové 
rozdíly mezi delegáty proběhlo v přátelské atmosféře a konstruktivním, dělném duchu. 
Další – tedy jarní – valné shromáždění bude orgánem volebním, z jehož vůle vzejde příští 
reprezentace České rady dětí a mládeže. 
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V Arše číslo 6/2019 se zrcadlí dobrovolnictví 
Autor: Michala K. Rocmanová  
„V dnešním světě, kdy dobrovolnictví 
v jakékoli podobě je pořád vnímáno trochu 
zvláštně, je těžké dělat ty věci „navíc“. A 
přesto si myslím, že existují pozitivní ostrůvky. 
A to jsou dětské oddíly. 
 
Tam máme šanci ukázat dětem, že udělat věci 
navíc může být normální, že je v pohodě 
udělat něco dobrovolně a být ohleduplný 
k okolí. Není to vůbec jednoduché. Ale jde 

to,“ píše v úvodníku šestého čísla Archy Jan Burda z Rady dětí a mládeže kraje Vysočina. 
Téma celého čísla jsme tentokrát nazvali Děláme i něco navíc. Znamená to tedy, že ve spolcích dětí 
a mladých lidí se nehrají jen hry a nesedí se jen u táboráku, ale že právě děti a mladí lidé dokážou 
přiložit ruku k dílu - ať už se to týká 72 hodin - akce, kterou tradičně na podzim pořádá Česká rada 
dětí a mládeže, nebo jde o jiné dobrovolnické aktivity. 
Dobrovolnictví v různých podobách se objevuje ve článcích Ligy lesní moudrosti (Vedení dětského 
kmene), Mladých ochránců přírody (Něco „navíc“?), dobrovolných hasičů (Na pomoc 
popáleným), mladých chovatelů ČSCH (Něco navíc... se zvířaty vždy!), Asociace TOM (Tomíci 
pro Světlušku), spolku Tamjdem (Za dobrými skutky), Hodiny H (Evropský den jazyků) 
nebo Pionýra (Dobrovolnictví v Pionýru a Restart deskovek). Společný projekt obnovy kluboven Duhy 
a skautů ve Žďáru nad Sázavou se představuje pod názvem Alternativní zóna a Racek v novém. 
Dobrovolnickou celostátní akci 72 hodin v členských spolcích ČRDM předkládá v číslech i ve výběru 
konkrétních zajímavých příkladů dobrovolnických činností článek 72 hodin poosmé. 72 hodin 
v Zadaru a 72 hodin v Sázavském klášteře pak podtrhují mezinárodní rozměr akce. 
Dobrovolnictví jako takovému, navíc v mezinárodním kontextu, se věnuje Pavel Trantina v textu 
nazvaném Evropská unie a dobrovolnictví. „Mladí lidé získávají cenné měkké kompetence, tolik 
potřebné v dnešním světě, týkající se zejména tvořivosti, týmové spolupráce, řešení problémů, 
jazykových dovedností, multikulturního povědomí, empatie... Mimoškolní aktivity v organizacích dětí 
a mládeže nabízejí alternativu pasivnímu a konzumnímu způsobu života, udržují zdravý životní 
styl...“ píše autor, který m.j. zastupuje český neziskový sektor v Evropském hospodářském výboru, 
Na životní styl mladých lidí od 16 do 30 let, jejich zaměstnanost a pracovní preference se zaměřuje 
článek Mileniálové a práce. 
Zážitky účastníků mezinárodní výměny mládeže líčí text Izraelci v Praze a Liberci. 
Mobilní aplikaci IM-PROVE, která mapuje záznamy o měkkých kompetencích dobrovolníků, uvedl 
v život a popsal ve svém  článku spolek INEX-SDA. 
Na anketní otázku: „Je těžké Vás přesvědčit, abyste udělali něco navíc?“ odpovídá Alžběta Filipková, 
studentka a mladá delegátka do OSN a Cameron Michael Ramsey, pedagogický asistent výuky cizích 
jazyků. 
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Animované video v hodnotě 75 000 korun pro neziskovky zdarma 
To je jedinečná nabídka od studia 60seconds, 
které dělá minutová, ručně kreslená videa na 
míru. Každý rok od nich jedna neziskovka 
dostane takové video jako dárek. Loni video 
získal Junák – český skaut a slevy 50 % a 20 % 
dostaly projekty Banglakids, Konec doby 
klecové a organizace Diecézní charita a 
Helppes.  
Uzavírka nabídek je 1. ledna 2020. 
Jak se do výzvy přihlásíte? 
 
 

Před 30 lety byla schválená Úmluva o právech dítěte 
20. listopadu 1989 byla Valným shromážděním OSN přijata Úmluva o právech dítěte. Když si ji u této 
příležitosti budete chtít připomenout, tak se Vám hodí publikace z archivu České rady dětí a mládeže:  
Ahoj, Úmluvo a Mami, tati, znáš má práva? 
 

„Mami, tati, znáš má práva?“ – malá publikace o Úmluvě o právech dítěte 

Malou publikaci o Úmluvě o právech dítěte „Mami, 
tati, znáš má práva?“ vydala Česká rada dětí a 
mládeže, autorkou je vedoucí programu 
Participace a koordinátorka Národního parlamentu 
dětí a mládeže Jana Votavová. Dále se autorsky 
podíleli Jindřiška Rousová a Mgr. Jiří Zajíc. 
Publikace je určená převážně rodičům a je 
rozdělena na dvě části. První se soustřeďuje 
na Úmluvu o právech dítěte a druhá obsahuje 
rozšířené Devatero rad ČRDM pro rodiče v oblasti 
vhodného výběru mimoškolní aktivity. Publikaci je 
možné si po dohodě vyzvednout v Kanceláři ČRDM, 

nebo si ji můžete stáhnout v elektronické podobě ve formátu PDF (1,23 MB). 

 
Vyjeď na několik měsíců s Evropským sborem solidarity 

Autor: INEX-SDA  

Končíš školu, práci nebo chceš prostě zkusit něco 
nového? Vyjeď na dlouhodobý ESC projekt 
a obohať se o životní zkušenosti a dovednosti 
do životopisu. 

 

https://60seconds.cz/vyzva-2019/?fbclid=IwAR1zM5K8ys4t2uQUMAX9wFq5MXK2RlBNJajr0cBixURVx3Ju0k007HquKBc
http://crdm.cz/download/publikace/umluva/
http://crdm.cz/publikace/mami-tati-znas-ma-prava-mala-publikace-o-umluve-o-pravech-ditete/
http://crdm.cz/publikace/mami-tati-znas-ma-prava-mala-publikace-o-umluve-o-pravech-ditete/kontakty/
http://www.crdm.cz/download/publikace/mami-tati-prava-web.pdf
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Můžeš třeba pomáhat v komunitním centru, propagovat dobrovolnictví nebo podpořit děti 
s poruchami učení. A kam se můžeš vydat? Například do Velké Británie, Španělska, Belgie… Koukni 
na nabídku INEX-SDA. 
Máš zájem vyrazit do zahraničí v rámci Evropského sboru solidarity? Prohlédni si seznam aktuálně 
volných projektů, na které je možné vyrazit přes INEX. 
Pokud Tě některý projekt zaujme, kontaktuj vysílající organizaci na adrese uvedené na konci popisu. 
INEX ti pomůže a poradí, jak projít celým procesem. 
Detaily a odkazy na jednotlivé projekty najdete na stránkách INEX-SDA: 
https://www.inexsda.cz/aktivity/evropsky-sbor-solidarity/volne-projekty/ 
Uvádíme pouze projekty, o jejichž propagaci jsme byli požádání našimi partnerskými organizacemi. 
Uvedené projekty prošly schvalovacím procesem a získaly finanční podporu od Evropské unie. INEX je 
vysílající organizací a má zaručeno alespoň jedno místo pro dobrovolníky z České republiky. 
Samozřejmě se ale nás můžeš obrátit, i když tě zaujme projekt, který není představený níže. 
UK – Football as a Tool for Community and Social Cohesion 
France – Volunteering in La feré alais 
France – Volunteering in the Hosting Centre la REV 
France – Volunteering in the Hosting Centre in Vaunieres 
France – Volunteering in the Castle La Creaneau 
France – Volunteering in Hosting Centre of SEM&VOL 
Spain – Several Projects in Spain 
Germany – Volunteering in Field of Workcamps 
Armenia – Muracan Hospital Complex 
Italy – Volunteering with Autistic Kids 
Italy – Municipality of Bitonto 
Italy – Municipality of Molfetta 
United Kingdom – The Othona Community Bradwell-on-sea 
Belgium – Combating failure in education 
Belgium – Support to People with Mental Disabilities 
Romania – Activ8 Competences 
Romania – Mind the Solidarity 
Spain – Volunteer Supporting Incoming Area and ESC Area 
Spain – Volunteer in Outgoing Area 
Slovenia – You(th) and Me 
Spain – From Urban to Rural 
Turkey – Who Are We? 
Spain – Volunteering with Adults with Intellectual Disabilities 
Spain – Volunteers Promote Volunteering 
Detaily a odkazy na jednotlivé projekty najdete na stránkách INEX-SDA: 
https://www.inexsda.cz/aktivity/evropsky-sbor-solidarity/volne-projekty/ 

 
 
 

https://www.inexsda.cz/aktivity/evropsky-sbor-solidarity/volne-projekty/
https://www.inexsda.cz/aktivity/evropsky-sbor-solidarity/volne-projekty/
https://www.inexsda.cz/aktivity/evropsky-sbor-solidarity/volne-projekty/
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Informace o pojištění na rok 2020  
V následujícím roce platí nadále smlouvy s Generali 
Pojišťovna, a.s. uzavřené na období 2018 – 2021. 
K pojištění je možné se připojit kdykoliv během roku. 
Další informace 
Bližší informace o pojištění, plné znění pojistných 
smluv, či ceny jednotlivých typů pojištění naleznete na 
adrese: http://crdm.cz/pojisteni/ 

 
 
 
 

 

Cena Přístav za rok 2019 má své držitele 
Česká rada dětí a mládeže udělila 28. listopadu 
sedm svých tradičních ocenění těm, kteří v sobě 
nalézají vzácnou vůli podporovat mimoškolní 
práci s dětmi a mládeží.  
Setkání zástupců ČRDM s laureáty se odehrálo v 
rámci neformálně komponovaného večera v 
prostředí v pražského centra CREATIVE WORLD 
v Praze 7. Hosté večera se báječně bavili nad 
pohádkou loutkového divadla. Její děj vycházel 
ze života oceněných, na pozadí radostí a 
starostí dětských a mládežnických organizací. 
 

Cenu Přístav 2019 v podobě ručně broušené „trosečnické“ láhve obdrželi: 
Renata Chmelová, starostka městské části Prahy 10 
Petr Holeček, senátor Parlamentu České republiky 
Markéta Fraitová, podnikatelka a předsedkyně školského výboru ZŠ a MŠ Jince 
Ing. Petr Hlubuček, Starosta městské části Praha Lysolaje 
Jan Balloš, kuchař a majitel restaurace s penzionem ve Zlíně 
Hubert Křesťan, místostarosta obce Hamry nad Sázavou 
Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava Jih 
 
Atmosféru večera si můžete vychutnat ve fotogalerii na FB ČRDM 
 

Jaká je role neziskových organizací v Česku? 
Ve čtvrtek 31. října se na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uskutečnil Kulatý stůl k roli, 
financování a veřejnému obrazu neziskových organizací. Účastnili se ho vládní i opoziční poslanci a 
poslankyně (ANO, ČSSD, ODS, Piráti, STAN), dvě desítky zástupců a zástupkyň nevládních organizací a 
člen Centra pro výzkum neziskového sektoru Masarykovy univerzity v Brně. 
Nechyběla u toho ani Česká rada dětí a mládeže zastoupena předsedou Alešem Sedláčkem.  
Na čem se účastníci shodli, a v čem se naopak názorově rozcházejí?  
Čtěte zde 

http://crdm.cz/pojisteni/
https://www.facebook.com/crdm.cz/
https://svetneziskovek.cz/lide/poslanci-a-zastupci-neziskovych-organizaci-se-sesli-u-kulateho-stolu-resili-role-a-verejny-obraz-neziskovek-v-cesku?fbclid=IwAR3rs1lW1ZZg5MVXFXClKzirfxIKNnB5EPCyGq1JPtkbpHUYAzddZOV2hH0
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5. 12. bude mezinárodní den dobrovolníků  
Nezapomeňme jim za jejich čas, nadšení a práci poděkovat. Jedna inspirace od pionýrů – 
dobrovolníkům děkují písničkou v rádiu.  
Více 

Darované prostředky pomohou udržet dostupnost Linky bezpečí 
Znáte telefonní číslo 116 111? Je zdarma pro děti, mládež a studující do 26 let. Linka bezpečí. Již 25 
let pomáhá. 
http://www.adam.cz/clanek-2019110074-darovane-prostredky-pomohou-udrzet-dostupnost-linky-
bezpeci.html 

 
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. 
 

Jihočeský kraj – dotační programy na rok 2020 
Dne 28. 11. 2019 vyhlásil Jihočeský kraj 1. vlnu dotačních programů 
pro rok 2020. Vyhlášení dotačních programů naleznete na webové 
stránce www.kraj-jihocesky.cz, menu Dotace a Fondy EU, rubrika 
Programové dotace – Aktuální výzvy). https://www.kraj-
jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene#797 

 

Dotační programy určené na podporu zájmové činnosti dětí a mládeže: 
 
Podpora práce s dětmi a mládeží 
opatření pro rok 2020: 
Opatření č. 1: Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen (investiční nebo 
neinvestiční charakter) 
Opatření č. 2: Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání (investiční nebo neinvestiční 
charakter) 
Opatření č. 3: Aktivity talentované mládeže a podpora soutěží (neinvestiční charakter) 
Opatření č. 4: Aktivity pro děti a mládež se zdravotním postižením (neinvestiční charakter) 
Opatření č. 5: Mezinárodní spolupráce (neinvestiční charakter) 
 

https://pionyr.cz/nastenka/lide/ocenovani/zahrajte-dobrovolnikum/?fbclid=IwAR3K6K35z-ayjTniDKqf75QS-DrkMh_bgVTyEREF7LfLayV3-Yr_XnrADXQ
http://www.adam.cz/clanek-2019110074-darovane-prostredky-pomohou-udrzet-dostupnost-linky-bezpeci.html
http://www.adam.cz/clanek-2019110074-darovane-prostredky-pomohou-udrzet-dostupnost-linky-bezpeci.html
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
http://www.kraj-jihocesky.cz/
https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene#797
https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene#797
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Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu (1. výzva)  
opatření pro rok 2020: 
Opatření č. 1: Pořadatelství významných aktivit na území Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a 
sportu 
Opatření č. 2: Reprezentace Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu na mezinárodní 
úrovni v ČR a zahraničí 
 
Pravidla pro žadatele včetně formuláře žádostí o dotaci naleznete na https://www.kraj-
jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene 
Uzávěrka příjmu žádostí je 17. 1. 2020 do 12:00 hodin. Nově byl aktualizován Postup pro vyplnění a 
odeslání elektronické žádosti o dotaci, který je rovněž zveřejněn.  
 
Upozorňujeme, že pro rok 2020 NEBUDE vyhlášen dotační program „Podpora mládeže v Jihočeském 
kraji v rámci Koncepce MŠMT“, který byl vyhlašován v předchozích letech na základě výzvy a 
následné dotace MŠMT pro kraje. MŠMT pro rok 2020 výzvu pro kraje nevyhlašuje.  
Dle dostupných informací z MŠMT nebudou z jeho dotačních programů podporována pro rok 2020 
informační centra pro mládež a zaniká Národní informační centrum pro mládež bez následovníka.   

Bc. Eva Lachoutová 
Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu 
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Krajský úřad Jihočeského kraje 
lachoutova@kraj-jihocesky.cz 
tel.: 386 720 936 

 

Dotační programy Č.B. na rok 2020- kultura, cestovní ruch, sport 
Dotační program v oblasti kultury na rok 2020 
https://www.c-budejovice.cz/dotacni-program-v-oblasti-kultury-na-rok-
2020 
Dotační program v oblasti cestovního ruchu na rok 2020 
https://www.c-budejovice.cz/dotacni-program-v-oblasti-cestovniho-ruchu-

na-rok-2020-0 
Dotace v oblasti sportu - rok 2020 
https://www.c-budejovice.cz/clone-dotace-v-oblasti-sportu-rok-2019 

 

NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI – VZDĚLÁVÁNÍ 
Dlouhodobě se podílíme na vzdělávání neziskových organizací. Naším 
cílem je systematicky vzdělávat neziskové organizace, podporovat tak 
jejich kapacitu a růst a také otvírat diskusi o současných tématech 
občanské společnosti. Reagujeme na vzdělávací potřeby neziskových 

organizací a zvyšujeme odbornou kvalifikaci jejich pracovníků i dobrovolníků. Spolupracujeme se 
zkušenými a ověřenými lektory a lektorkami. Pořádáme kurzy na témata management neziskových 
organizací, financování neziskových organizací,  fundraising, public relations, účetnictví, právo, online 
marketing a další. Naše kurzy také poskytují i prostor pro setkávání pracovníků z různých neziskových 
organizací, v rámci něhož můžou sdílet své zkušenosti a navazovat nové kontakty. 

https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene
https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene
mailto:lachoutova@kraj-jihocesky.cz
https://www.c-budejovice.cz/dotacni-program-v-oblasti-kultury-na-rok-2020
https://www.c-budejovice.cz/dotacni-program-v-oblasti-kultury-na-rok-2020
https://www.c-budejovice.cz/dotacni-program-v-oblasti-cestovniho-ruchu-na-rok-2020-0
https://www.c-budejovice.cz/dotacni-program-v-oblasti-cestovniho-ruchu-na-rok-2020-0
https://www.c-budejovice.cz/clone-dotace-v-oblasti-sportu-rok-2019


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

Husova třída 622/45, České Budějovice 

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

 

KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 12 - 2019 

 
 

36 

 Kurzy pořádá: Sdružení NROS, Na Václavce 1135/9, Praha 5, 150 00, IČO: 72560509, DIČ: 
CZ72560509. Stanovy Sdružení NROS naleznete ZDE. 
Všechny kurzy se konají ve Vzdělávacím středisku Václavka v sídle Nadace rozvoje občanské 
společnosti, které není bezbariérové. 
Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Po skončení kurzu, pokud bude k dispozici,  
vám bude zaslána prezentace lektora. Také vám zašleme zpětnou vazbu a prosíme o její vyplnění. 
Díky ní můžeme naše kurzy zlepšovat a přinášet vám nejlepší vzdělávání. 
 
Vyberte si z naší nabídky kurzů https://www.nros.cz/nabizime/vzdelavani/ 
 

Dopis od Ježíška pro Vaše děti 

Udělejte vašim dětem nebo známým radost. Stačí vybrat jednu z originálních pohlednic a napsat 
vzkaz, případně vybrat již hotový. O zbytek se postará Ježíšek a vy tak doslova za pár minut 
můžete udělat radost dětem nebo známým. https://www.pozdravodjeziska.cz/ 

 

 

1. Vyberte si z našich originálních 
pohlednic 

 

 

 

 

2. Napište svůj vzkaz nebo vyberte 
hotovou šablonu 

 

 

 

 

3. Ježíšek dopis odešle poštou a vy nebo 
vaše děti ho naleznete ve schránce 

 
 

https://www.nros.cz/wp-content/uploads/2019/07/Stanovy_Sdružení.pdf
https://www.nros.cz/hlavni-menu/kontaktujte-nas/
https://www.nros.cz/hlavni-menu/kontaktujte-nas/
https://www.nros.cz/nabizime/vzdelavani/
https://www.pozdravodjeziska.cz/
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6 tipů pro neziskovky na Instagramu 
Autor: TechSoup Česká republika 
Instagram je skvělou platformou pro neziskovky: můžete pomocí 
něj vyprávět příběhy, vzbudit ve svých fanoušcích emoce a přimět 
je, aby se zajímali o to, čemu se věnujete. Jak na něj? Připravili jsme 
pro vás několik tipů, jak Instagram využít naplno. 
1. Sdílejte kvalitní obrázky 
Zní to jako samozřejmost, 

nicméně kvalitu fotky nerozpoznáte vždy pouze počtu pixelů. 
Samozřejmě, že čím je fotka ostřejší a čistší, tím lépe. Kvalitu 
obrázku však určuje také to, co se snaží sdělit. Je důležité, aby 
fotografie, které přidáváte, rezonovaly s hlavním posláním 
organizace. Čím více emocí budou obsahovat, tím lépe. Čím větší 
uměleckou hodnotu budou mít, tím lépe, a hlavně, čím 
autentičtější budou, tím lépe! Fotky by měly především 
oslovovat vaši cílovou skupinu a doopravdy něco sdělovat. Než 
cokoliv zveřejníte, zeptejte se, zda byste se sami pozastavili nad 
takovým obrázkem, nebo je to jen další málo nápaditá 
reklama, jakých je Instagram plný. Fotky, jež sdílíte, 
samozřejmě mohou nést reklamní sdělení, je však potřeba si 
uvědomit, že čím očividnější bude, tím menšího úspěchu 
dosáhnete.   
S finální editaci vám kromě filtrů na Instagramu může 

pomoci také například Zoner či Photoshop. 
2. Popisky jsou důležité 
Popisky u fotek určitě nepodceňujte. Obecně platí, že by neměly být 
příliš dlouhé, ale ani moc krátké. Snažte se příspěvek popsat co 
nejrelevantněji, žádná omáčka okolo není potřeba. U popisku, 
stejně jako u samotné fotky, přemýšlejte také nad hodnotou, kterou 
divákovi předáváte. Popisky by tedy stejně jako fotky neměly být 
prvoplánově účelové. A jak je to s využíváním smajlíků nebo 
„emojis“? Někteří je nenávidí, jiní jich nemají nikdy dost. Střední 
cesta je na Instagramu ideální. Instagram je ze všech sociálních sítí 
ke smajlíkům nejpřívětivější, na rozdíl například od LinkedInu, kam 
se až na výjimky příliš nehodí. Smajlíci vám pomohou hezky vizuálně 
oddělit text a dát mu formu. V širokém výběru už navíc dávno 
nejsou pouze usměvavé obličeje, zkuste pro začátek třeba barevné 
šipky či odrážky.  
  

3. #Hashtagy, nejen pro publikum 
Hashtag je klíčové slovo, pod nímž uživatelé Instagramu najdou příspěvky, které charakterizuje právě 
onen výraz. Hashtagy samozřejmě patří také do popisku, ale jsou natolik důležité, že si zaslouží vlastní 
bod. Hashtagy začínají symbolem #, píší se bez mezer a obecně se dávají až za samotný popisek. 
Maximálně jich můžete napsat 30. 

https://www.techsoup.cz/node/71764
https://www.techsoup.cz/node/5429
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Když budete psát hashtagy, snažte se opět myslet na svoji cílovou skupinu, piště je tak, abyste pro ni 
byli co nejsnadněji dosažitelní. Pokud je vaše cílová skupina česká, pište hashtagy v češtině. Mezi 
anglickými hashtagy se vaše příspěvky ztratí anebo přilákáte irelevantní účty. Jděte svojí cílovce 
naproti a využijte hashtagy i naopak. Jaké hashtagy by mohla vaše cílová skupina používat? Zkuste si 
je zadat do vyhledávače, můžete tak najít lidi, kteří budou potřebovat vaši pomoc. Například: Jste 
organizace, která pomáhá pacientům s určitým onemocněním? Zkuste hashtagy, které zahrnou tuto 
nemoc. Nebo se podívejte na označení míst, která jsou pro vaši cílovou skupinu relevantní – jako 
například nemocnice, nebo lokality, kde chcete pomáhat. Nejlepší interakcí je potom příspěvky 
„olajkovat“ a dát tak o sobě vědět. Tato rešerše vám navíc pomůže mnohem lépe poznat chování vaší 
cílovky na sociálních sítí, což se v marketingu vždy hodí. 
4. Interagujte 
Interakce je na internetu stejně důležitá jako v reálném životě. Získává vaší organizaci popularitu a ta 
je v jakýchkoliv službách vždy důležitá. Na Instagramu potřebujete mít interakce především s lidmi, 
kteří vás sledují, a vaši sledující by zase měli být převážně vaší cílovou skupinou. Komunikovat a dávat 
o sobě vědět můžete na Instagramu hned několika způsoby. Mezi ně patří například lajkování a 
komentování fotek nebo reakce na příběh. Každému se pro jeho cílovou skupinou osvědčí něco 
jiného.  
5. Příběhy 
Funkci příběhy se určitě vyplatí využívat, jelikož je to další z nástrojů Instagramu, díky kterému 
můžete se svým publikem komunikovat. Tato funkce vám umožní nahrát fotku, jež se vašim 
sledujícím bude zobrazovat po 24 hodin. Příběhy jsou z tohoto důvodu nástroj spíše pro sdělení, 
která jsou aktuální. Zkuste o této funkci přemýšlet jako o deníku vaší organizace. Představivosti se 
meze nekladou. Příběhy jsou skvělé pro nahrávání střípků z denního chodu neziskovky, připomínek 
blížících se akcí, či zajímavých projektů, které se zrovna dějí nebo se dít budou. Do příběhu se vám 
také mohou hodit fotky, které vám nepřipadají dost kvalitní na to, aby byly ve vašem feedu. Samotné 

stories mají ještě několik dalších podfunkcí. Mezi základní patří ty, které umožňují 
interakci s vašimi diváky – to jsou především odpovědi na zprávy a sdílení ve 
zprávách. Obě tyto funkce je dobré v nastavení zapnout, jelikož vám v interakci s 
publikem pomůžou. První funkce publiku umožní na váš příběh odpovědět a 
druhá mu zase povolí sdílet si příběhy mezi sebou. 
Další užitečnou funkcí pro neziskovky je možnost vložit obsah z feedu do příběhu, 
tímto způsobem upozorníte třeba na svůj nový či starý příspěvek nebo zviditelníte 
příspěvek cizí. Sledujícím navíc tato funkce umožní proklik z příběhu přímo na 
originální příspěvek. 
6. Samolepky 
Samolepky jsou součástí příběhů, ale určitě se vyplatí věnovat jim pozornost. 
Samolepky jsou doplněk, který si můžete přidat na fotku v příběhu. Nejdůležitější 

pro vás jako neziskovku jsou ty, které nějakým způsobem přimějí vaše publikum k reakci. Mezi takové 
samolepky patří otázky, anketa, chat a kvíz.  
Nejvíce přínosnými samolepkami z výše uvedených jsou pravděpodobně chat a otázky. Těmito 
funkcemi krásně zahájíte konverzaci na různá témata, kterým se věnujete, uvidíte, co vaší cílovou 
skupinu zajímá, a budete s ní v přímé interakci, což je zásah do všech nejdůležitějších bodů.  
Z nereaktivních samolepek by se vám potom mohl hodit odpočet, kterým můžete například 
odstartovat fundraisingovou kampaň či odpočítávat čas do některé z vašich akcí.  
https://www.techsoup.cz/node/72393 
 

https://www.techsoup.cz/node/72393
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Putování městem České Budějovice již druhé 

https://budejcka.drbna.cz/zpravy/kultura/25
591-putovani-mestem-ceske-budejovice-jiz-
druhe.html 
Po prvním dílu knihy Jana Schinka Putování 
městem České Budějovice, které se objevilo 
na knižním trhu vloni v předvánočním období, 
vydalo nakladatelství Kopp pokračování 
tohoto úspěšného titulu. Autor, znalec 
budějovických zákoutí, uliček, skrytých 
architektonických skvostů a zajímavostí, 
několik let odhaloval čtenářům Deníku 

vzdálenou i nedávnou historii českobudějovických domů. 
V loňském roce vyšla knižně část jeho původně novinových článků, které autor přepracoval do knižní 
podoby. Nyní se  nejen „budějčáci“ dočkali dalšího knižního pokračování. 
První díl provedl čtenáře historickou částí města. Druhý díl nás zavede proti pomyslnému proudu 
času až do míst, která začala psát svou historii ještě před založením města. Putování za zajímavostmi 
schovanými za fasádami českobudějovických domů začneme v Krajinské ulici, na jejímž konci stávala 
městská brána. Dnes už neexistující branou se dostaneme na Mariánské náměstí a do čtvrti přiléhající 
k břehu Vltavy. V tamějších ulicích se možná ještě skrývají pozůstatky osady Budivojovice, jejíž jméno 
se částečně dochovalo v názvu krajského města. 
Koho neláká nejstarší historie, ten se může vydat po stopách slavného spisovatele Jaroslava Haška a 
začít hned u bývalých Mariánských kasáren, kam Hašek za I. světové války narukoval. Při četbě o 
dětských obyvatelích proslulé Šmídovny se nám zase mimoděk vybaví postavy z Poláčkovy knihy  Bylo 
nás pět. Díky fotografiím, které doprovázejí každou kapitolu, si čtenář může v klidu domova 
prohlédnout nejen současná, ale i dnes již zmizelá zákoutí této části Českých Budějovic. 
Zajímá vás, kdo byli „šumpiláci“, jak chutnalo víno Amarol nebo k čemu se používaly šenáky?  Tak 
zalistujte knihou J.Schinka. 
Knihu seženete za 399,- korun v budějovických knihkupectvích nebo přímo u vydavatele na adrese 
Šumavská 3 a na www.kopp.cz. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Představujeme vám novou únikovou hru s názvem Branišovské tajemství, která se nachází přímo v 
centru Budějc a je vhodná jak pro rodiny, tak partu kamarádů. 
Původně v prostorách kde se nyní hra nachází měla vzniknout kavárna. 
Při rekonstrukci sklepních prostor, byla však nalezena pod podlahou tajná schránka, která 
obsahovala dokumenty odkazující na události, které se odehrávají v Branišovském lese. 

https://budejcka.drbna.cz/zpravy/kultura/25591-putovani-mestem-ceske-budejovice-jiz-druhe.html
https://budejcka.drbna.cz/zpravy/kultura/25591-putovani-mestem-ceske-budejovice-jiz-druhe.html
https://budejcka.drbna.cz/zpravy/kultura/25591-putovani-mestem-ceske-budejovice-jiz-druhe.html
https://www.kopp.cz/
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Po jejich prozkoumání došlo k rozhodnutí, že místo kavárny zde vznikne úniková hra a každý z hráčů 
bude mít možnost toto tajemství poznat. 
Pokud jste nikdy neslyšeli o Branišovském lese a jeho paranormálních jevech, doporučujeme např. 
článek na Wikipedii. 
Mezi nejznámější patří Havárie UFO, strom oběšenců, tajemná bílá paní, nebo kroky v listí o kterých 
lidé vypovídají, že je slyšeli, ale nebyl vidět žádný člověk. 
O Branišovském lese vzniklo nespočet dokumentárních filmů a navštívili ho desítky hledačů záhad. 
O to víc jsme nemohli uvěřit tomu, co se v prostorách únikové místnosti podařilo najít. 
Hra je vhodná pro 2-5 hráčů a její délka je 60 minut. 
Venku již začíná být zima, tak vezměte rodinu, nebo partu kamarádů a pokuste se vyřešit tuto 
logickou hru v nejlepším čase a zapište se na zeď v únikové místnosti. 
 
Online rezervace, nebo na čísle 723 056 097. Je možné platit pouze kartou! 
Místnost je připravena také v angličtině! 

REZERVACE TAJEMMÉ  MÍSTNOSTI  

 
Nejkrásnější, největší a nejzábavnější omalovánky Českých Budějovic na světě. Zadara, pro všechny a 
na vždycky. Čas tasit pastelky! 

https://budejovanky.cz/#section-download 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://branisovske-tajemstvi.reenio.cz/
https://budejovanky.cz/#section-download
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Vážení, 
od července 2020 zprovozňujeme naší nově 
zařízenou kuchyni v SEV Horská Kvilda. Tato 
nabídka je určena pro školy, spolky, zájmové 
skupiny, kroužky apod., které jsou ochotné 
přivést si kuchaře nebo si vařit v rámci svého 
pobytu u nás sami. Toto nám umožňuje 
nabídnout Vám termíny také v měsících, kdy 
naše smluvní zařízení hotel Rankl 
neposkytuje stravování. Jedná se především 
o červenec, srpen a listopad. Měsíc listopad 
zařazujeme do nabídky vůbec poprvé a 
věříme, že Vás tento turisty již opuštěný a 
krásný měsíc osloví k pobytu s dětmi všech 

věkových kategorií. Kapacita v našem středisku environmentální výchovy je 50 míst. Těšit se můžete 
také na spoustu nových výukových programů a speciálních výukových pomůcek při nich používaných. 
 
Naše nabídka: 
http://www.npsumava.cz/gallery/40/12196-nvp_horska_kvilda_2020.pdf 
 
Volné termíny v roce 2020 
Duben 
20.4.- možnost jednodenního programu 
Červenec 
7.-10.7- možnost pořádání letního tábora             
13.-17.7.- možnost letního tábora 
Srpen 
23.8.- 31.8. 
září 
1.-4.9. 
říjen 
29.9.- 2.10. 
19.10.- možnost jednodenního programu 
22.-23.10. 
listopad 
9.- 30. 11.- NOVINKA 
prosinec 
1.-18.12- NOVINKA 
Červencové termíny lze spojit a udělat i tábory delší než týdenní. 
Ing. Pavel Nagy 
Vedoucí SEV Horská Kvilda- Správa NP Šumava 
Středisko environmentální výchovy Horská Kvilda Horská Kvilda 2 
385 01 Vimperk 
pavel.nagy@npsumava.cz 
tel.: 731 530 407 
www.npsumava.cz 

http://www.npsumava.cz/gallery/40/12196-nvp_horska_kvilda_2020.pdf
mailto:pavel.nagy@npsumava.cz
http://www.npsumava.cz/
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Kyberšikanu dětí zatím rodiče neberou vážně, může ale vést i k sebevraždám 
Autor: redakce ČRDM 
„Nedáte desetiletému dítěti tisíc korun, ať se jde pobavit do centra Prahy a vrátí se až za pár hodin. 
Ale klidně ho necháte hodiny sedět u počítače ve falešném domnění, že je v bezpečí domova. Přitom 
nebezpečí, která na něj útočí, jsou podobná. Dokonce se tak dostanou i k mnohem mladším dětem,“ 
varuje mluvčí Dětského krizového centra (DKC) Jana Pěchová. 
Stejně jako může fyzická šikana přivést zoufalé dítě až k pokusu o sebevraždu, totéž dokáže šikana 
kybernetická. Tu ale rodiče podle odborníků velmi podceňují. O to horší dopad pak na děti 
šikanované v elektronickém světě má. 
Celý článek: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/kybersikanu-deti-zatim-rodice-neberou-vazne-
muze-ale-vest-i-k-sebevrazdam-40304677 

 

 
Heuréka - matematické hádanky s překvapivým řešením 

Autor: Nakladatelství Portál  
Kniha matematických úloh zaujme všechny vášnivé řešitele 
logických a matematických kvízů a hlavolamů. 
Téměř 100 úkolů doprovázených komentovanými řešeními 
se pohybuje od matematických vtípků až po složitější 
algebraické a geometrické problémy. 
Řešení přesto nikdy nevyžaduje zdlouhavé výpočty, není 
obvykle ani třeba papíru a tužky, stačí zdravý rozum 

a základní matematické znalosti. 
Prof. Heinrich Hemme je německý fyzik a vysokoškolský profesor působící v Cáchách. Je autorem řady 
popularizujících článků a knih o matematice a fyzice. 

 
Hemme, Heinrich: Heuréka 
Matematické hádanky s překvapivým řešením 
vydal Portál, 2019 
Překlad: Krásenský, Jakub 
brož., 176 str., 219 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/kybersikanu-deti-zatim-rodice-neberou-vazne-muze-ale-vest-i-k-sebevrazdam-40304677
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/kybersikanu-deti-zatim-rodice-neberou-vazne-muze-ale-vest-i-k-sebevrazdam-40304677
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Dřevěná kolečka bez kůry - 35mm 
Cena: 5,- Kč 
Rozměry: průměr 35mm. 
Možnost dotvoření barvami, fixami, razítky, 
vypalovací jehlou... 
Tento produkt patří do sekce "Přírodních 
materiálů", proto si dovolujeme upozornit, že 
případná textura dřeva jednotlivých kousků se 
může lišit. ... 

 

 

 

Dřevěné čtverečky - 35mm 
Cena: 5,- Kč  

Materiál: topolová překližka. 
Rozměry: 35x35mm. 
Možnost dotvoření barvami, fixami, razítky, 
vypalovací jehlou... 
Tento produkt patří do sekce "Přírodních 
materiálů", proto si dovolujeme upozornit, 
že případná textura dřeva jednotlivých 
kousků se může lišit.   ... 

 

 

 
Dřevěná kolečka s březovou kůrou 6-9cm 
Cena: 10,- Kč 
Rozměry 6-9cm, tloušťka 1cm. 
Možnost dotvoření barvami, fixami, razítky, vypalovací jehlou... 
Tento produkt patří do sekce "Přírodních materiálů", proto si 
dovolujeme upozornit, že případné velikostní odchylky v rámci 1cm 
nejsou na závadu. Taktéž není na závadu změna barvy, či jiné 
odchylky, které souvisí s přirozeným jevem u dřeva. ... 
 

 
 

  
  

 

 
 

https://www.mravenec.cz/shop/248072-drevena-kolecka-bez-kury-35mm?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201912posel
https://www.mravenec.cz/shop/248072-drevena-kolecka-bez-kury-35mm?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201912posel
https://www.mravenec.cz/shop/248073-drevene-ctverecky-35mm?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201912posel
https://www.mravenec.cz/shop/248073-drevene-ctverecky-35mm?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201912posel
?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201912posel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201912posel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201912posel
https://www.mravenec.cz/shop/248071-drevena-kolecka-6-9cm?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201912posel
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100 zábavných pohybových her 
Cena: 199,- Kč 
Letní oslavy, stanové tábory, oslavy v nejrůznějších společenstvích, volný čas o 
prázdninách… Příležitostí ke slavení a pohybu se velkých skupinách naskytuje 
mnoho! U věkově smíšených a heterogenních skupin záleží na správné směsi 
her, zábavy a sportu. K tomu vám tato kniha nabízí 100 veselých a akcí nabitých 
her! 
Knihu uvítají pedagogové a vedoucí dětských oddílů. ... 
 
 
 
 

 
 
 

  
  

 

 

Klapíkova inspirace 

https://www.mravenec.cz/shop/212034-100-zabavnych-pohybovych-her?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201912posel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201912posel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201912posel
https://www.mravenec.cz/shop/212034-100-zabavnych-pohybovych-her?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201912posel
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Tvoření pro děti  
Andělíčci z jutové stuhy 

Materiál a pomůcky: dřevěné korálky s obličejem, jutová stuha, chlupatý drátek, vločka - flitr nebo 
vyrobená pomocí děrovačky, dřevěné knoflíky ve tvaru srdíčka, tavná 
lepící pistole, bavlněný provázek nebo šňůrka na pověšení 
 
Připravte si korálky a jutovou stuhu. Ze stuhy si ustřihněte obdélníček a 
stočte ho do kornoutu, slepte a zasuňte do otvoru v korálku.  
Z chlupatého drátku vytvarujte křidýlka ve tvaru osmičky. Ze šňůrky si 
udělejte smyčku, na kterou navléknete flitr ve tvaru vločky. Křídla a 
srdíčko přilepte k šatečkům, vločku a šňůrku přichyťte ke hlavičce. 
Zdroj: http://www.tvorive.estranky.cz/clanky/vanoce/andelicci-z-
jutove-stuhy.html 

 

 

 

Kytková vánoční koule  
Potřebujeme: polystyrenovou kouli, bílý papír, špendlíky s červenou 
hlavičkou, děrovačku, červenou stuhu a tavnou pistoli 
Pomocí ozdobné děrovačky nacvakáme spoustu kytiček. Kytičku 
nabodneme na špendlík s červenou hlavičkou. Takto nabodneme 
špendlík do polystyrenové koule. Postup opakujeme dokud není celá 
koule zaplněná kytičkama. Nakonec také pomocí špendlíku připevníme 
mašli, tu pro jistotu ještě přichytíme tavnou pistolkou. 
Zdroj: https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/vanocni-dekorace-
ozdoby-379/kytkova-vanocni-koule-3339 
 

 
 
Inspirace hry 

 

http://www.tvorive.estranky.cz/clanky/vanoce/andelicci-z-jutove-stuhy.html
http://www.tvorive.estranky.cz/clanky/vanoce/andelicci-z-jutove-stuhy.html
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/vanocni-dekorace-ozdoby-379/kytkova-vanocni-koule-3339
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/vanocni-dekorace-ozdoby-379/kytkova-vanocni-koule-3339
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Hvězda a bodyguard 
 
Na přípravu nenáročná aktivita do kruhu, která zaujme! 
Ukáže se jako lepší spolupráce dvojice nebo většího 
kolektivu? Vybíjení pěnovým míčkem nikoho nezraní, v 
tomto ohledu bezpečnosti se není čeho bát.  
Hráči utvoří kruh, sousedé by měli mít vedle sebe místo 
alespoň na rozpažení rukou. Tak docílíme dostatečně velkého 
útvaru. 
Dovnitř kruhu vstoupí dva hráči. Jeden představuje hvězdu, 
druhý bodyguarda. Ti, kdo tvoří kruh, se snaží pěnovým míčkem zasáhnout hvězdu. Dvojice uprostřed 
se tomuto snaží zabránit, bodyguard se míčku smí dotknout a odrazit jej tak do bezpečí. 
Vyprší-li stanovený limit (vhodný mezi 2-4 minutami), vítězí dvojice uprostřed. Pokud někdo zasáhne 
hvězdu, vítězí hráči tvořící kruh a uprostřed se vymění dvojice. 
Možná obměna 
Hru můžeme zkomplikovat všem tvořící kruh a to tak, že před vybitím hvězdy si musí míček přihrát 
alespoň třikrát bez dotyku země a nabít si tak ke střele. Tohoto smí bodyguard využít k překažení 
souhry. Hvězda se ale ani nyní nesmí míčku dotknout.  
 
Zdroj: https://zabav-deti.cz/clanek/hvezda-a-bodyguard-386  
 
Chytrý bzučák 
 
Perfektní aktivita k procvičení počítání, násobilky, nebo 
jako prostředek ke zvýšení postřehu dětí! Bzučák je 
chytrý, protože se umí ozvat na daný násobek, nebo 
také násobky!  
Všichni účastníci se posadí a vytvoří kruh. Hra plyne po 
směru hodinových ručiček, každý hráč řekne vždy číslo o 
1 vyšší, než jeho předchůdce. Začíná se od 1. 
První nástrahou je číslo 7. Místo něj a každého jeho 
násobku musí člověk říct "Bzum".  
Příklad 
"1, 2, 3, 4, 5, 6, Bzum, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Bzum, 15,..." 
Jestliže někdo místo násobku čísla 7 neřekne "Bzum", začíná se od následujícího hráče znovu od 1. 
Jakmile skupina dokáže takto napočítat k číslu 50, hru pozastavíme a přidáme další pravidlo. Nyní se 
místo čísla 5 a jeho násobků musí používat "Bzzz" (krátké zabzučení).  
Daří-li se hráčům i tato varianta, můžeme přidat pravidlo, kdy navíc místo násobku čísel 5 a 7 musí 
hráč říct "Bzzz Bzum".  
Takto zkuste se skupinou napočítat alespoň do 100. 
Aktivita může být i soutěžního rázu. Nejen že při chybě se začíná od 1, navíc každý hráč, který se 
zmýlí, ze hry vypadává, dokud nezůstane poslední vítěz!  
Zdroj: https://zabav-deti.cz/clanek/chytry-bzucak-435 
 

https://zabav-deti.cz/clanek/hvezda-a-bodyguard-386
https://zabav-deti.cz/clanek/chytry-bzucak-435
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Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 

 


