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Leden 2020 

Milí přátelé,  
právě vychází první 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 do nového roku 2020 pevné zdraví, mnoho 
štěstí, spokojenosti a dobrých přátel.  
 
 

Informace z RADAMBUKu, z kroniky akcí… 

11. 12. 2019 – 19. Valné shromáždění 
Celkem 23 delegátů z členských spolků se sešlo 11. 12. 
2019 v klubovně RADAMBUKu na jednání Valného 
shromáždění. Na programu jednání byl Plán činnosti 
RADAMBUK na rok 2020, schválení Výroční zprávy 
RADAMBUK za rok 2018, schválení účetní uzávěrky za 
rok 2018 a zprávy Kontrolní komise RADAMBUK za rok 
2018. Delegáti volili nové vedení spolku – předsednictvo 
a kontrolní komisi. Předsedou RADAMBUKu na další 
období 3 let byl zvolen Ing. Peter Padúch.  
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11. 12. 2019 - Vánoční setkání v RADAMBUKu 

 
Ve středu 11. 12. 2019 se sešli vedoucí z členských 
spolků v klubovně RADAMBUKu, aby společně poseděli 
s kytarou u dobrého jídla a vánočního punče a zhodnotili 
uplynulý rok. Setkání se zúčastnilo 30 vedoucích.  
 
 

 

 

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!!! 
Budeme se na Vás těšit ve světě dětských 
her a zábavy.  
 

 

 

 
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. 
 

http://budejovice.bambifest.cz/
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Spolky, které mají zájem o sjednání pojištění, které nám nabízí ČRDM s Pojišťovnou Generali   zašlou 
vyplněná a podepsaná "Prohlášení o prodloužení členství na rok 2020" 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!!!!!!! 

Formuláře pro zápisy do spolkového rejstříku  
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma 
Souhlas majitele objektu s umístěním sídla Vaší organizace v objektu (dokládá se při zápisu spolku 
do spolkového rejstříku nebo při změně sídla spolku). 
Souhlas_s_umistenim_sidla_dle_NOZ 
Výpis z jednání nejvyššího orgánu Vašeho spolku, který volí statutární orgán, Kontrolní komisi.... 
Tento výpis také posíláte do sbírky listin Vašeho spolku ve spolkovém rejstříku a to i v případě, i když 
se statutární orgán nezměnil a zůstává po nových volbách ve stejném složení. Zkrátka vždy po 
volbách. (Ve stanovách máte stanovenou délku volebního období statutárního orgánu). 
Vypis_usneseni_spolku_-volba_statutarniho_organu 
Formuláře také naleznete ke stažení na webu: https://www.radambuk.cz/poradna-pravni-sluzby/ 
Kontakt Krajský soud České Budějovice pro zasílání dokumentů do sbírky listin spolkového rejstříku ( 
účetní uzávěrky)  podatelna@ksoud.cbu.justice.cz – formát pdf. , nutno v textu uvést, že jde o 
dokumenty - název spolku k založení do sbírky listin. 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma,
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$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
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2019/12/Souhlas_s_umistenim_sidla_dle_NOZ.docx
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2019/12/Vypis_usneseni_spolku_-volba_statutarniho_organu-.docx
https://www.radambuk.cz/poradna-pravni-sluzby/
mailto:podatelna@ksoud.cbu.justice.cz
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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.  

 
V roce 2019 realizoval RADAMBUK celkem 13 projektů Mládež kraji – Jihočeský kraj, do kterých 
bylo zapojeno 1 875 účastníků projektů (děti, mládež a dospělí) a 119 mládežnických dobrovolníků, 
organizátorů akcí. Na projekty rozdělil RADAMBUK částku 200 000 Kč z dotace MŠMT a 20 000 Kč 
z dotace Jihočeského kraje. 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. děkuje za podporu MŠMT, Jihočeskému 
kraji, sponzorům, všem dobrovolníkům a organizátorům, kteří se podíleli na přípravách akcí a 
projektů Mládež kraji – Jihočeský kraj, které si velmi vážíme.  
 

 
 
 

https://www.jumparenacb.cz/
mailto:kancelar@radambuk.cz
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Projekt Charitativní den – 1.12.2019 
Charitativní den jsme pořádali v neděli 1.12.2019 v Českých Budějovicích v rámci projektu MŠMT 
Mládež kraji v  pronajatých prostorách M-centra pro mladou rodinu na sídlišti Máj. Cílem sportovní 
charitativní akce s doprovodným programem a  řemeslným trhem bylo přispět spolku HAIMA CB na 
nákup pomůcek pro dětskou onkologii Nemocnice v Českých Budějovicích. Spolku HAIMA CB jsme 
předali výtěžek 17 000 Kč a další výtěžek z výrobků, které budeme prodávat po celý advent ještě 
předáme. Předpokládáme další výtěžek ve výši cca 4 000 Kč. Během dne proběhlo celkem 645 minut 
cvičebních lekcí a 6 doprovodných vystoupení dětských kolektivů s tanečními, cvičebními, pěveckými 
vystoupeními a klavírní koncert. Akci připravovalo 25 dobrovolníků a zúčastnilo se jí 72 návštěvníků. 
Děkujeme všem, že přispěli na dobrou věc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projekt Staň se na den informatikem – 29. 11. 2019 
Dne 29. 11. 2019 se v rámci projektu Mládež kraji konala na Jihočeské univerzitě akce nazvaná Staň 
se na den informatikem. Akce byla určena zejména studentům středních škol z Jihočeského kraje. Na 
programu byla aktuální a zajímavá témata z oblasti informatiky, a protože se jednalo o workshop, 
účastníci si měli možnost vše hned sami vyzkoušet. Měli tak možnost najít cestu z bludiště pomocí 
svého naprogramovaného kódu, navrhnout a vymodelovat na 3D tiskárně vlastní výrobek, zašifrovat 
data pro bezpečný přenos k adresátovi nebo přežít ve virtuálním světě. 37 studentů a 4 vyučující si 
pod vedením 9 dobrovolníků vyzkoušeli příslušné informatické techniky doslova tzv. „na vlastní kůži“. 
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Neboj a pojď! na Malé inventuře 
V rámci projektu Neboj a pojď na Malé inventuře  byly  děti a mládež z dětských domovů v Horní 
Plané a Písku realizačním týmem regionální verze mezinárodního festivalu nového divadla Malá 
inventura. Festival se odehrál ve dnech 1. - 3. 11. 2019, kdy každý večer proběhlo jedno divadelní 
představení nového divadla JANA, A ODKUD JSTE DOOPRAVDY a ONE NIGHT STAND UP. Realizátoři 
projektu byli součástí produkčního týmu, součástí  příprav před festivalem i koordinace ve dnech 
konání, dostali  se do přímého kontaktu s herci, byli plnohodnotnou součástí produkčního týmu a 
vyzkoušeli  si, jaké to je být v roli divadelního technika, či organizátora festivalu. Festival byl 
audiovizuálním zážitkem, který je v Jižních Čechách ojedinělý. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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:  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).  
 

https://www.kurz-instruktor.cz/kompletni-seznam-kurzu/
mailto:kancelar@radambuk.cz
https://www.kurz-instruktor.cz/lyzovani/
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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:  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 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) 
 
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.  

 
 
 
 
 
 

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-cykloturistiky-a-cyklistiky/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-inline-brusleni/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-lezeni-na-umele-stene/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-lezeni-na-umele-stene/


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 1 - 2020 

 
 

11 

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 
 
23.4.2020 – Kurz Řešení mimořádných událostí na akcích s dětmi 
a mládeží 
Kurz je určen pro pracovníky s dětmi a mládeží, hlavní vedoucí dětských táborů, 
vedoucí dětských kolektivů….členských spolků RADAMBUKu 
Místo konání: Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04 České 
Budějovice 3, budova B - multimediální učebna č. 313 – bez možnosti parkování 
v areálu, vstup zadní výjezdovou bránou. 
Termín: čtvrtek 23.4.2020 od 16,00 do 18,00 hodin 
Lektoři: zaměstnanci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Policie ČR 
Program kurzu: 

p.č.  Téma 

1. 16:00 – 16:15 hodin Ohlášení mimořádné události (OPIS) 

2. 16:15 – 17:00 hodin Psychologická podpora a informování médií při zvládání tragické 
události (Tomáš Adámek/Vendula Matějů) 

3. 17:00 – 17:15 hodin Příprava na evakuaci, další opatření ochrany obyvatelstva (Kamila 
Mráčková) 

4. 17:15 – 18:00 hodin Činnost PČR – pátrací akce (příslušník PČR) 

 
Přihlášky na webu: https://www.radambuk.cz/akce/23-4-20120-reseni-mimoradnych-udalosti-na-
akcich-s-detmi-a-mladezi/. Počet míst je omezený!!! 
 

Informační centrum pro mládež České Budějovice 

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.  
 

https://www.radambuk.cz/?druh_akce=vzdelavaci-akce
https://www.radambuk.cz/akce/23-4-20120-reseni-mimoradnych-udalosti-na-akcich-s-detmi-a-mladezi/
https://www.radambuk.cz/akce/23-4-20120-reseni-mimoradnych-udalosti-na-akcich-s-detmi-a-mladezi/
https://www.eyca.cz/o-karte-eyca
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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 
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. 
2.12.2019 – workshop Zachraň jídlo 

V pondělí 2.12. 2019 připravilo ICM Č.B. ve spolupráci s 
Potravinovou bankou Jihočeského kraje workshop s názvem 
Zachraň jídlo! Workshopu se zúčastnilo 22 dětí z Dětského 
diagnostického ústavu v Homolích. Děti se seznámily s tím, jak 
Potravinová banka získává potraviny a jak a komu potraviny 
rozděluje. V  pracovním listu děti určovaly správné místo 
uskladnění různých druhů potravin a na závěr si ověřily své znalosti 
vyřešením křížovky. 

 

 
 
 

 
 
 

http://www.eyca.org/
https://www.eyca.cz/
https://www.eyca.org/discounts
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.eycaapp.eyca
https://www.eyca.cz/uploads/source/DO%20MOBILU.pdf
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9. 12. 2019 – Mikulášské plackování 
V pondělí 9. 12. 2019 se ICM Č.B. připojilo k 
Mikulášské besídce v Nízkoprahovém zařízení pro 
děti a mládež – V.I.P. Městské Charity v Českých 
Budějovicích. Připraveny byly obrázky s 
mikulášskými motivy, které si děti vybarvovaly.  
 
 
 
 

 

Tipy pro volný čas 
ICM ČB zpracovává a rozesílá každý čtvrtek elektronický 
zpravodaj Tipy pro volný čas v Jihočeském kraji. Pokud se 
chcete stát odběrateli, kontaktujte nás na e-mailu 
icmcb@radambuk.cz. Vaší adresu přidáme do distribučního 
seznamu.  
http://www.icmcb.cz/tipy-pro-volny-cas-2-tyden-6-1-12-1-
2020/ 

 

Doučování se Zpět na jedna 
 
Od září 2019 ICM Č.B. začalo aktivně spolupracovat se studentským 
projektem Zpět na jedna, který je založen na principu bezplatného 
doučování dětí z rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí. 
Studenti českobudějovických gymnázií pomáhají s přípravou na přijímací 
zkoušky, s matematikou a fyzikou a také s angličtinou a němčinou. 
V rámci naší spolupráce poskytuje ICM Č.B. prostory a možnost využití 
našeho vybavení 3 žákům základní školy, kteří pravidelně každý týden 
dochází na výuku do našeho centra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:icmcb@radambuk.cz
http://www.icmcb.cz/tipy-pro-volny-cas-2-tyden-6-1-12-1-2020/
http://www.icmcb.cz/tipy-pro-volny-cas-2-tyden-6-1-12-1-2020/
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Letošní sbírka pro lidi, kteří brýle opravdu potřebují a nemohou si je dovolit, se vydařila ještě lépe než 
minulý rok. K dalšímu zpracování se nám sešlo více než 6500 brýlí a k tomu přes 1500 pouzder. 
Máme radost, že k nám téměř denně přiváží pošťáci balíčky s brýlemi, které k nám putují z celé 
republiky. V některých zásilkách nacházíme i milá psaníčka s příběhem brýlí nebo poděkování za to, 
že sbírku pořádáme. 
Touto cestou i my moc děkujeme Vám všem, kteří jste se spolu s námi do sbírky zapojili, a kterým 
nebylo líto dát pár korun za poštovné nebo jste nám brýle sami přinesli. 
Jen tak dál! Sbírka brýlí pro Afriku pokračuje i v roce 2020. Děkujeme! 
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ICM ČB prodejní místo vstupenek na kulturní akce  
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Informace z ČRDM 

 

 

Téma prvního čísla Archy v příštím roce, tedy 1/2020, je Doma v klubovně 

Někde máme sídlo nebo oblíbené místo, kde se „přes rok“ 
scházíme, kam jezdíme. Klubovny. Základny. Místa, která nám 
přirostla k srdci, něco pro nás znamenají a také už leccos pamatují. 
Možná jste je pracně vybudovali, zrekonstruovali, zachránili, ještě 
pracněji předtím získali.  
Představte své srdcovky v časopise Archa!  
Svůj příspěvek zašlete na e-mailovou adresu redakce: 
archa@crdm.cz, připojte sadu fotografií o velkém rozlišení 
vhodném pro tisk (tedy „co největší“). Uzávěrka prvního čísla je 17. 
ledna 2020, vyjde koncem února 2020. 
 
 
 

 
 

 

 

 
Prahou plnou strašidel již za týden! 
Strašidla mají nový web. O co jde? Orientační závod starobylými uličkami Prahy a hledání 
strašidel. Nejen pro skauty, ale i pro rodiny s dětmi a dospělé :-) 
A konají se v sobotu 11. ledna 2020 v Praze. 
Víc se dočtete například zde: https://strasidla.skauting.cz/index.php/o-strasidlech/ 
https://strasidla.skauting.cz/ 

 
Archa č. 7 se vydala za demokracií 
Téma čísla 7/2019 časopisu Archa zní: Na výpravě za demokracií. 
Neziskové organizace, a to i spolky dětí a mladých lidí, jsou oporou občanské společnosti, která hraje 
nepostradatelnou roli ve snaze o udržení demokracie a svobody. Sedmé, mimořádné, číslo Archy se 
obrátilo právě na spolky, zejména ty sdružené v ČRDM, a tak si můžete přečíst v novém čísle o 
spoustě zajímavých činností a událostí, které přispívají například k tomu, aby se i nejmladší generace 
dozvěděla něco o nedávné historii, kdy demokracie nebyla ještě samozřejmostí. Dočtete se ale také 
mnoho zajímavého o současném dění ve spolcích.  
Elektronickou ARCHU si můžete přečíst zde. 

 

 

mailto:archa@crdm.cz
http://www.strasidla.net/
https://strasidla.skauting.cz/
https://strasidla.skauting.cz/index.php/o-strasidlech/
https://strasidla.skauting.cz/
http://www.adam.cz/clanek-2019120046-archa-c-7-2019-se-vydala-na-vypravu-za-demokracii.html
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Další informace 

POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH DOTACÍ V OBLASTI MLÁDEŽE V ROCE 2020 

Odbor pro mládež vyhlašuje pro rok 2020 podle zákona č. 
218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu 
na financování programů reprodukce majetku, ve znění 
pozdějších předpisů, výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci 

Investičního programu 133710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí 
a mládeže.    Výzva je zaměřena na dva typy podporovaných opatření. První oddíl výzvy 
s označením „TEPLO“ je zaměřen na rekonstrukci tepelných zdrojů z důvodu nových emisních 
limitů od roku 2020, tj. výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním a druhý oddíl výzvy 
s označením „VODA“ je zaměřen na zdroje a zlepšení dodávek pitné vody. 
Program 133 710 je určen nestátním neziskovým organizacím (spolek, ústav a obecně prospěšná 
společnost), které existují déle než 3 roky a v tomto období prokazatelně pracují s dětmi a mládeží. 
Uzávěrka pro podávání žádostí o investiční dotaci je 31. 1. 2020. 
V případě, že je žadatelem spolek, předkládá žádost POUZE HLAVNÍ SPOLEK, a to i pro potřeby svých 
pobočných spolků! 
NNO vkládají své žádosti o poskytnutí investiční dotace prostřednictvím elektronického informačního 
systému (ISPROM) na adrese https://isprom.msmt.cz/. Po kompletaci formuláře žádosti v 
elektronickém systému ISPROM žadatel vygeneruje žádost. Následně zasílá žadatel vygenerovanou 
žádost prostřednictvím informačního systému datových schránek, ID datové schránky: vidaawt nebo 
doručuje tištěnou žádost na adresu MŠMT. 
  
Výzva na rok 2020 
Výzva k programu 133710 
 

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY 
PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 
2020 

Na základě Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace na rok 
2020 v rámci dotačního neinvestičního programu „Programy státní 
podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové 
organizace“ vkládaly nestátní neziskové organizace své žádosti, 
včetně  předepsaných    příloh,   do   elektronického    
informačního   systému  pro   mládež   ISPROM a následně v tištěné 
podobě nebo prostřednictvím datové schránky zasílaly na adresu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
  
Uzávěrka pro příjem žádostí o dotaci byla 31. 10. 2019. 
  

https://isprom.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/file/52041_1_1/
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Z celkového počtu 171 podaných žádostí bylo 49 žádostí vráceno žadateli k odstranění vad, z toho u 
49 žádostí byly vady odstraněny dle požadavků. Do hodnocení nebyly zařazeny žádosti organizací, 
které nesplnily stanovené podmínky po formální stránce. 
  
K věcnému hodnocení v programech č. 1 - 4  bylo tedy postoupeno 160 žádostí s celkovou 
požadovanou částkou 307 392 591 Kč. 
  

Číslo 
programu 

Počet 
projektů 
vložených 
do 
ISPROM 

Počet 
projektů 
posuzovaných 
komisí 

Počet 
projektů 
doporučených 
k podpoře 

Min. počet 
bodů 
potřebných 
k podpoře 

Požadovaná 
výše dotace 
v Kč 
  

Doporučená 
výše dotace 
v Kč 

  
1 

18 18 

  
18 

34 

  
159 943 566 

  
146 967 350 

  

  
2 

7 7 

  
7 

152 

  
19 619 553 

  

  
19 255 237 

  

  
3 

18 17 

  
13 

142 

  
97 554 536 

  

  
64 452 342 

  

  
4 

128 118 

  
57 

151 

  
30 274 936 

  

  
12 921 347 

  

  
Celkem 

  
171 

  160 

  
  

95   

  
307 392 591 

  

  
243 596 276 

  

Z celkového počtu 160 posuzovaných žádostí bylo komisí navrženo k realizaci 95 projektů v celkové 
výši státní dotace 243 596 276 Kč. Z toho bude 41 žadatelů vyzváno k úpravě žádosti vzhledem 
k navrženému krácení a k předložení nové upravené žádosti. 
  
Po předložení informace o průběhu a výsledcích hodnocení do porady vedení MŠMT v lednu 2020 
budou výsledky uveřejněny na webové stránce MŠMT. 
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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) 
 
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 

 
 
 
 

http://www.kraj-jihocesky.cz/
http://www.kraj-jihocesky.cz/
https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene#797
https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene#797
https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene
https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene
mailto:lachoutova@kraj-jihocesky.cz
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Dotační programy Č.B. na rok 2020 

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 
 
Dotace - volnočasové aktivity 
ROK 2020 
Podpora volnočasových aktivit - Dotační program města České Budějovice na podporu volnočasových 
aktivit(.docx) 
Na základě Směrnice 3/2019 (.doc)- Poskytování dotací z rozpočetu města České Budějovice a její 
přílohy č. 1 Obecných pravidel schválila Rada města České Budějovice dne 25.11.2019 

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 
2020(.docx) 

V ý z v y : 
Opatření č. 1 - příspěvek na celoroční činnost(.docx) 
Opatření č. 2 - příspěvek na jednorázové akce (.doc)(maximálně 1 podaná žádost, pouze 
nepodnikatelské subjekty) 
Opatření č. 3 - příspěvek na příměstské tábory(.doc) 
P ř í l o h y : 
Čestné prohlášení o bezúhonnosti 
Čestné prohlášení o spolufinancování 
Vzor veřejnoprávní smlouvy 
Formulář konečného vyúčtování projektu 
V případě, že je dotace poskytována na činnost, jejíž podpora naplňuje znaky veřejné podpory je 
nutné při podpisu smlouvy doložit: 
- čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 
- čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis) 
  
Popis postupu pro žadatele při podání žádost o dotaci na portálu e-dotace(.docx) 
 
https://www.c-budejovice.cz/dotace-volnocasove-aktivity 
 
Podpora a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2020 
Dotační program v oblasti služeb péče o děti do 6 let věku 
Dotační program města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 
2020(.docx) 
Na základě Směrnice 3/2019 (.doc)- Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České 
budějovice ve znění pozdějších dodatků a její přílohy č. 1 Obecních pravidel schválila Rada města 
České Budějovice dne 25.11.2019 usn. č. 1520/2019 

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
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/zamer_-_dotacni_program_na_podporu_volnocasovych_aktivit.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/zamer_-_dotacni_program_na_podporu_volnocasovych_aktivit.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/smernice_3-2019.doc
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/pravidla_-_volnocasovky_bez_priloh.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/pravidla_-_volnocasovky_bez_priloh.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/opatreni_c._1_-_prispevek_na_celorocni_cinnost.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/opatreni_c._2_-_prispevek_na_jednorazove_akce.doc
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/opatreni_c._3_-_prispevek_na_primestske_tabory.doc
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/popis_postupu_pro_zadatele_pri_podani_zadosti_o_dotaci_na_portalu_e_dotace.docx
https://www.c-budejovice.cz/dotace-volnocasove-aktivity
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/predskolaci/predskolaci_2019/zamer_-_dotacni_program_predskolaci.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/predskolaci/predskolaci_2019/zamer_-_dotacni_program_predskolaci.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/predskolaci/predskolaci_2019/smernice_3-2019.doc
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Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let 
věku v roce 2020(.docx) 
Výzva: Výzva(.rtf) 
Přílohy: 
    Čestné prohlášení o bezúhonnosti(.docx) 
    Čestné prohlášení o spolufinancování(.docx) 
    Prohlášení o partnerství(.docx) 
    Vzor veřejnoprávní smlouvy(.docx) 
    Formulář konečného vyúčtování projektu(.docx) 
    (.docx)Příručka uživatele(.docx) 
V případě, že je dotace poskytnuta na činnost, jejíž podpora naplňuje znaky veřejné podpory je nutné 
při podpisu smlouvy doložit: 
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis(.docx) 
Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)(.docx) 
 
https://www.c-budejovice.cz/podpora-rozvoj-sluzeb-pece-o-deti-do-6-let-veku-v-roce-2020 
 
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. 
 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/ 

https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/predskolaci/predskolaci_2019/pravidla_-_predskolaci_bez_priloh_0.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/predskolaci/predskolaci_2019/pravidla_-_predskolaci_bez_priloh_0.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/predskolaci/predskolaci_2019/predskolaci_-_vyzva_0.rtf
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/predskolaci/predskolaci_2019/cestne_prohlaseni_o_bezuhonnosti.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/predskolaci/predskolaci_2019/cestne_prohlaseni_o_spolufinancovani.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/predskolaci/predskolaci_2019/prohlaseni_o_partnerstvi.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/predskolaci/predskolaci_2019/vzor_verejnopravni_smlouvy.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/predskolaci/predskolaci_2019/formular_konecneho_vyuctovani.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/predskolaci/predskolaci_2019/formular_konecneho_vyuctovani.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/predskolaci/predskolaci_2019/popis_postupu_pro_zadatele_pri_podani_zadosti_o_dotaci_na_portalu_e_dotace.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/predskolaci/predskolaci_2019/cestne_prohlaseni_zadatele_o_podporu_de_minimis.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/predskolaci/predskolaci_2019/cestne_prohlaseni_k_podpore_maleho_rozsahu.docx
https://www.c-budejovice.cz/podpora-rozvoj-sluzeb-pece-o-deti-do-6-let-veku-v-roce-2020
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/
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Připravte si krmítka, vyzývají ornitologové veřejnost v programu Ptačí 
hodinka 

Autor: birdlife.cz, Česká společnost ornitologická | 
zařazeno: 6. 12. 2019 | přečteno 4 
 
Teploty klesají k bodu mrazu a ptáci čím dál častěji 
hledají potravu u lidských sídel. Česká společnost 
ornitologická proto vyzývá veřejnost k zahájení zimního 
přikrmování... 

 
ČSO vyzývá také k zapojení do programu občanské vědy Ptačí hodinka. V něm ornitologové doporučí, 
čím krmit a poradí, jak vyrobit vlastní krmítko a poznat zimující ptáky. Program vyvrcholí o víkendu 
10.–12. ledna 2020 historicky druhým celorepublikovým sčítáním ptáků na krmítkách. Do toho 
prvního se zapojilo přes 14 tisíc lidí. Už nyní se mohou zájemci hlásit o tipy a materiály 
prostřednictvím webové stránky ptacihodinka.birdlife.cz 

Hlavním cílem programu Ptačí hodinka je zapojit veřejnost do zimního 
přikrmování ptáků a prostřednictvím sčítání zjistit více o chování ptáků 
přezimujících v České republice. „Ukážeme účastníkům, že přispět 
k vědeckému poznání může každý. A ještě ho to bude bavit. Díky našim 
podkladům si i školní děti snadno zvládnou vyrobit vlastní krmítko 
a spolehlivě rozeznat vrabce polního od domácího či sýkoru koňadru 
od modřinky,“ říká koordinátorka sčítání Dita Hořáková. 

Zájemci se už nyní mohou přihlásit k odběru novinek na webu ptacihodinka.birdlife.cz, který bude 
zároveň sloužit k následnému vkládání lednového pozorování. „Přihlášené budeme celou zimu 
zásobovat radami a tipy, aby byli na sčítání dobře připravení. Hlásit se mohou jak jednotlivci, tak 
i školní kolektivy, které do sčítání aktivně zapojíme,“ vysvětluje Hořáková. 
Sčítání bude možné vyzkoušet si pod dohledem ornitologů v předstihu. „V den mikulášské nadílky 5. 
prosince uspořádáme v pražském parku Hvězda přikrmování a sčítání ptáků nanečisto. Kdokoliv může 
přijít a zapojit se. Bližší informace k akci budeme zasílat zájemcům přihlášeným přes webovou 
stránku ptacihodinka.birdlife.cz,“ doplňuje Hořáková. 
Prvního ročníku se zúčastnilo přes 14 tisíc sčitatelů, kteří pozorovali víc než čtvrt milionu ptáků. 
„Nejčastějším hostem krmítek byla sýkora koňadra, a to jak v celkových počtech, tak v plošném 
výskytu. S odstupem za ní byli v největších počtech pozorováni vrabci polní a vrabci domácí,“ 
připomíná Hořáková. 
Metodika sčítání je stejná jako v prvním ročníku. „U každého druhu zapisujeme vždy nejvyšší počet 
jedinců spatřených najednou. Vidíme například tři sýkory modřinky, za chvíli je jich tam šest a po 
chvíli už jen jedna? Zapišme si u modřinky šestku. Do tohoto jednoduchého výzkumu se může zapojit 
úplně každý,“ vysvětluje Hořáková. 
Bližší informace k programu jsou k dispozici na webu ptacihodinka.birdlife.cz 
Druhý ročník sčítání ptáků na krmítkách: 10.–12. ledna 2020 
https://ptacihodinka.birdlife.cz/wp-content/uploads/2019/07/Vysledky-krmitka-2019-pro-web.pdf 
Leták ke stažení 

http://www.ptacihodinka.birdlife.cz/
http://www.ptacihodinka.birdlife.cz/
http://www.ptacihodinka.birdlife.cz/
http://www.ptacihodinka.birdlife.cz/
https://ptacihodinka.birdlife.cz/wp-content/uploads/2019/07/Vysledky-krmitka-2019-pro-web.pdf
https://ptacihodinka.birdlife.cz/wp-content/uploads/2019/10/LETAK-HODINKA_2020-CZ_FINAL.pdf
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Ledová Praha 20. ročník - 31. ledna – 2. února 2020 

Příležitost seznámit se s historií i současností hlavního města Prahy, 
s pamětihodnostmi a zajímavostmi, které často znají jen z vyprávění a obrázků. 
Komu je určena: 
Všem dětem – dětským kolektivům z celé republiky: školním třídám, klubům, 
dětským domovům, oddílům různých spolků… ale také rodinám s dětmi. 
Nabízíme: 
Ve spolupráci s většinou pražských muzeí a jiných zajímavých institucí (Národní  

muzeum, Pražský hrad, Muzeum Policie ČR, Mořský svět a další) výrazné slevy nebo volné vstupy pro 
dětské účastníky. https://ledovapraha.cz/ 

Kurz pro zdravotníky by měl absolvovat každý vedoucí 
Autor: Pavla Kafková, Klub Pathfinder |  
Vedoucí na dětských táborech či akcích musí 
být připravený na řešení mnoha různých 
situací. 
Kromě samotné práce s dětmi musí znát 
vedoucí například základy práva či hospodaření, 
aby do sebe vše dobře zapadlo. 
http://www.adam.cz/clanek-2020010021-kurz-
pro-zdravotniky-by-mel-absolvovat-kazdy-
vedouci.html 

https://ledovapraha.cz/
http://www.adam.cz/clanek-2020010021-kurz-pro-zdravotniky-by-mel-absolvovat-kazdy-vedouci.html
http://www.adam.cz/clanek-2020010021-kurz-pro-zdravotniky-by-mel-absolvovat-kazdy-vedouci.html
http://www.adam.cz/clanek-2020010021-kurz-pro-zdravotniky-by-mel-absolvovat-kazdy-vedouci.html
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Do hor jedině s mobilem. Tragédii lze předejít dodržením několika pravidel 
Nikdy nepodceňovat hory a nevystavovat 
nezodpovědným chováním do nebezpečí sebe 
ani ostatní. Na jednu ze základních zásad 
Horské služby by měli pamatovat návštěvníci 
hor, kterých se v zimě přihrne na sjezdovky, bílé 
stopy, skialpinistické i turistické trasy velké 
množství. 
Zdroj: 
https://www.denik.cz/cestovani/technologie-
zachrana-mobily-hory-zima-nacelnik-horska-
sluzba-krkonose-

20191219.html?fbclid=IwAR1MMVoxq2tx6HAKk00FZ_oKRF12mnpq87YLdA169RmzDNguxxu3xN9IT7
0  
 

I TY MŮŽEŠ ZACHRÁNIT ŽIVOT! 

První pomoc není složitá. Zvládne jí každý - i ty. Stačí znát jen 
základní postupy.  
 https://prvnipomoc.tytozvladnes.cz/index.php 
 
 
 

Klapíkova inspirace 

 

Sněhuláci z PET lahví 
Potřebujeme: 

PET lahev, knoflíky, vatu, černý fix, kousek látky na 
šálu, tavnou pistoli, nůžky 

Nejlépe se hodí 0,5l nebo i menší lahve. Víčka 
nabarvíme na černo, tavnou pistolí přilepíme knoflíky 
jako oči, pusu a řadu knoflíků. Vyplníme petku vatou a 
poté kouskem látky vytvoříme šálu. 

Zdroj: http://www.promaminky.cz/kreativni-
dilna/postavicky-zvirata-a-objekty-328/snehulaci-z-
petlahve-3755 

 

https://www.denik.cz/cestovani/technologie-zachrana-mobily-hory-zima-nacelnik-horska-sluzba-krkonose-20191219.html?fbclid=IwAR1MMVoxq2tx6HAKk00FZ_oKRF12mnpq87YLdA169RmzDNguxxu3xN9IT70
https://www.denik.cz/cestovani/technologie-zachrana-mobily-hory-zima-nacelnik-horska-sluzba-krkonose-20191219.html?fbclid=IwAR1MMVoxq2tx6HAKk00FZ_oKRF12mnpq87YLdA169RmzDNguxxu3xN9IT70
https://www.denik.cz/cestovani/technologie-zachrana-mobily-hory-zima-nacelnik-horska-sluzba-krkonose-20191219.html?fbclid=IwAR1MMVoxq2tx6HAKk00FZ_oKRF12mnpq87YLdA169RmzDNguxxu3xN9IT70
https://www.denik.cz/cestovani/technologie-zachrana-mobily-hory-zima-nacelnik-horska-sluzba-krkonose-20191219.html?fbclid=IwAR1MMVoxq2tx6HAKk00FZ_oKRF12mnpq87YLdA169RmzDNguxxu3xN9IT70
https://www.denik.cz/cestovani/technologie-zachrana-mobily-hory-zima-nacelnik-horska-sluzba-krkonose-20191219.html?fbclid=IwAR1MMVoxq2tx6HAKk00FZ_oKRF12mnpq87YLdA169RmzDNguxxu3xN9IT70
https://prvnipomoc.tytozvladnes.cz/index.php
http://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/postavicky-zvirata-a-objekty-328/snehulaci-z-petlahve-3755
http://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/postavicky-zvirata-a-objekty-328/snehulaci-z-petlahve-3755
http://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/postavicky-zvirata-a-objekty-328/snehulaci-z-petlahve-3755
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Tři králové 

 
Materiál a pomůcky: papírový obal od vajíček, vatová 
hlavička, žlutý papír, stříbrné proužky, chlupatý drátek, 
větší dřevěné korálky, herkules, tempery, špičaté nůžky 

 Z papírových obalů od vajíček dětem vystřihněte 
sukénky pro Tři krále - a sice špičatou část, která 
odděluje vajíčka. Při vystřihování dejte pozor, aby 
sukénky dobře stály a nepadaly. Nechte děti, aby je 
natřeli barvou. 

Dále se věnujte hlavičce. My jsme měli vatové kuličky s natištěným obličejem, ale dají se použít i bílé 
kuličky a oči, nos a pusu dokreslit. Vlásky jsou ze stříbrných proužků, kterým se posypává vánoční 
stromeček. Přilepili jsme je herkulesem. Ze žlutého papíru vystřihněte korunku. 
Ručky jsou z chlupatého drátku, provlečené skrz sukénku a zakončené dřevěným korálkem. Hlavičku 
jsme připevnili pomocí kratšího chlupatého drátku, který jsme zasunuly do vatové kuličky a 
propíchnutého vrcholu sukénky. 
Zdroj: http://www.tvorive.estranky.cz/clanky/zima/tri-kralove---dve-provedeni.html 
 

Inspirace hry 
BUM! 

Hráči sedí v kroužku. Vedoucí určí číslo, které bude při hře „tabu“ – nikdo je nesmí vyslovit nejen 
samotné, ale ani ve spojení s jinými čísly. Zakázány jsou dokonce i jeho násobky! Místo nich musí 
každý říct „bum“! 
Předpokládejme, že vedoucí vybral číslo sedm. Všichni hráči dokola pak začnou říkat čísla. Vedoucí 
začne jedničkou, hráč po jeho levici řekne „dvě“, další hráč „tři“, a tak to jde dál po směru hodinových 
ručiček. Každý musí bez dlouhého rozmýšlení připojit k řadě číslo o jednotku vyšší. Jak už bylo řečeno, 
místo čísel obsahujících sedmičku nebo násobek sedmi, je třeba užít slova „bum“. Kdo se splete, 
vypadne ze hry.  
https://www.woodcraft.cz/index.php?right=hry&lan=cs&sid= 
 

Kdo má kolíček? 

Na hru potřebujeme jeden kolíček – „Černý Petr“. Nejprve všichni vědí, kdo ho má, ale ten se ho 
nenápadně snaží zbavit – připnutím na oděv nebo zavazadlo spoluhráče. Když ho na sobě někdo 
najde, připne ho nenápadně dalšímu. Hra trvá předem daný čas (během schůzky,do konce výpravy). 
Doporučuji co nejdelší čas, někteří hráči totiž zapomenou, že hru ještě pořád hrají. Prohrává ten, kdo 
má na sobě kolíček. 
Pro stížení hry zvýšíme počet kolíčků.  
https://www.woodcraft.cz/index.php?right=hry&lan=cs&sid= 

 

http://www.tvorive.estranky.cz/clanky/zima/tri-kralove---dve-provedeni.html
https://www.woodcraft.cz/index.php?right=hry&lan=cs&sid
https://www.woodcraft.cz/index.php?right=hry&lan=cs&sid=
https://www.woodcraft.cz/index.php?right=hry&lan=cs&sid=
https://www.woodcraft.cz/index.php?right=hry&lan=cs&sid=
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Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 


