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Březen 2020 

Milí přátelé,  
připravili jsme pro Vás březnové 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 příjemné čtení.  
 

Informace z RADAMBUKu, z kroniky akcí… 

 
 

6.2.2020 - Valentýnská tvořivá dílna 

Ve čtvrtek 6.2.2020 jsme se sešli v Informačním 
centru pro mládež ČB s 15 dětmi z Dětského 
diagnostického ústavu v Homolích u Českých 
Budějovic, abychom se pečlivě a včas připravili 
na Valentýna – svátek zamilovaných. 
Děti se od nás dozvěděly něco málo o historii 
Valentýna a pak vyrobily pro své maminky, 
tatínky, babičky, dědečky, kamarády, přátele a 
své lásky srdíčky, přáníčka, srdíčkové pejsky, 

berušky, ptáčky a šnečky. 

 
 
 

25. 2. 2020 – Jednání předsednictva RADAMBUK 
 
Na jednání předsednictva 25. 2. 2020 připravovali 
členové předsednictva akci BAMBIFEST 2020 a přijali do 
svých řad 5 nových členských organizací. Novými členy se 
staly organizace Budweis Bigfoots z.s., Four Elements, 
z.ú., Karštejn z.s., MC Hluboká nad Vltavou, z.s. a 
Rodinné centrum Chvalšiňáček, z.s. 
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Milí přátelé,  
rádi bychom pozvali organizace pracující s dětmi a mládeží na 20. ročník akce BAMBIFEST. Akce se 
bude konat v pátek a sobotu 29.-30.5.2020 v areálu u Sportovní haly v Českých Budějovicích. 
Připravme společně pro děti 2 dny plné zábavy, ponaučení a nových zážitků. Veškeré informace 
naleznete na webu http://budejovice.bambifest.cz/. 
CO JE BAMBIFEST? 

• BAMBIFEST je pokračováním úspěšné akce Bambiriáda, Bamboška. Jedná se o akci, 
zaměřenou na prezentaci činnosti dětských a mládežnických spolků a dalších organizací, 
které organizují volný čas dětí a mládeže a  prezentaci kulturních a uměleckých činností. 

• BAMBIFEST umožňuje dětem a mládeži vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu. Děti a 
mládež se pak mohou rozhodnout, jaká činnost je nejvíce zaujala a té se zkusit věnovat.  

• BAMBIFEST přináší zvýšení povědomí veřejnosti o nabízených aktivitách v blízkém okolí a 
zvýšení zájmu dětí a mládeže o jejich pravidelné navštěvování. 

• Vstup na akci je zdarma. 

 
BAMBIFEST v Českých Budějovicích má tyto části: 

• aktivní prezentace organizací  pracujících s dětmi a mládeží ve stáncích, 

• ukázky činnosti divadelních, tanečních a pěveckých, sportovních vystoupení dětí a mládeže 
na pódiu, 

• koncerty pro veřejnost, divadelní představení. 

• V pátek dopoledne se akce účastní školy, školky, školní družiny a odpoledne a v sobotu rodiče 
s dětmi.  

SPOLKŮM, ORGANIZACÍM PRACUJÍCÍM S DĚTMI A MLÁDEŽÍ NABÍZÍME: 
• prostor pro prezentaci své činnosti ve stánku, 

• možnost vystoupení na pódiu, 

• možnost moderovaných vstupů v průběhu akce, 

• šanci představit se široké veřejnosti. 

 

http://budejovice.bambifest.cz/
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Prezentace ve stánku na BAMBIFESTu 2020 

Pokud máte zájem o prezentaci ve 
stánku, vyplňte přihlášku v příloze emailu 
a  zašlete na e-mail kancelar@radambuk.cz. 
Podmínkou pro prezentaci ve stánku je, aby 
byla aktivní - tedy nejlépe aby umožnila 
dětem, nebo účastníkům se zapojit do 
činnosti a byla pro děti zdarma. Tato činnost 
by měla co nejlépe odrážet náplň programu 
vaší organizace. Vaše prezentace pak bude z 
pohledu celé akce vnímána jako jedno ze 
stanovišť, které bude zařazeno do velké hry 
pro děti. Děti v Infobodu obdrží herní kartu, 
projdou jednotlivé organizace ve stáncích a 

plní úkoly, za které dostanou razítko do startovní karty. S vyplněnou startovní kartou se vrací do 
Infobodu, kde si vyberou drobnou odměnu. Karty postupují do losování o ceny na pódiu.  
http://budejovice.bambifest.cz/prezentujici-organizace-ve-stancich 
 

Pošťácká pohádka na BAMBIFESTu 30.5.2020 -  
V sobotu 30.5.2020 se mohou děti i 
rodiče těšit od 13,00 hodin na 
BAMBIFESTu v Českých 
Budějovicích u Sportovní haly na Pošťáckou pohádku - 
Marešovy divadelní společnosti MAREDIV. Vstup na akci je 
zdarma!!! 
-  http://marediv.cz/divadelni-predstaveni/postacka-
pohadka/ - Hraná pohádka nejen pro děti z knihy 
Devatero pohádek od Karla Čapka. Přijďte se podívat na 
poštáka Kolbabu, který rok a den putoval po celých 
Čechách, aby doručil dopis řidiče Frantíka, který psal své 
milované Mařence, ale je takový popleta, že zapomněl na 

dopis nalepit známku a napsat adresu. Co myslíte, podaří se panu pošťákovi najít Mařenku a doručit jí 
dopis, na který tak dlouho čeká? A víte, že na poště v noci žijí poštovní skřítci, kteří napravují, co 
člověk přes den pokazil? Přijďte se sami přesvědčit. 

 

Výtvarná dílna na BAMBIFESTU - budějovánky Martina Hrabánka  
https://budejovanky.cz/ - pomozte nám vybarvit 
České Budějovice ve výtvarné dílně na akci 
BAMBIFEST. 
 

 
 
 
 

 

mailto:kancelar@radambuk.cz
http://budejovice.bambifest.cz/prezentujici-organizace-ve-stancich
http://marediv.cz/divadelni-predstaveni/postacka-pohadka/
http://marediv.cz/divadelni-predstaveni/postacka-pohadka/
https://budejovanky.cz/
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Pódiová vystoupení BAMMBIFEST 2020 

Vážení přátelé, 
přijměte naše nejupřímnější pozvání na tradiční akci pro děti a mládež s názvem BAMBIFEST. 
Jedná se o akci, zaměřenou na prezentaci činnosti dětských a mládežnických spolků a dalších 
organizací, které organizují volný čas dětí a mládeže a prezentaci kulturních a uměleckých 
činností. BAMBIFEST přináší zvýšení povědomí veřejnosti o nabízených aktivitách pro děti a 
mládež a zvýšení zájmu dětí a mládeže o jejich pravidelné navštěvování. Více informací 
na http://budejovice.bambifest.cz/ . 
V Českých Budějovicích akce proběhne ve dnech 29. - 30. 5. 2020 (pátek – sobota). 20. ročník 
akce se bude konat u Sportovní haly v Českých Budějovicích. Chtěli bychom opět oslovit a pozvat 
co nejvíce souborů tanečních, hudebních, recitačních, dramatických, sportovních aj., které svým 
vystoupením obohatí, zpestří a oživí program celé akce. Jako v předchozích letech bude opět  
zajištěno zastřešené stabilní podium (délka 8 m, hloubka 6 m, výška 80 cm a profesionální 
zvukařské vybavení. Nejde o perfektní umělecký výkon, ale o to představit se široké veřejnosti. 
Pro mnohé účinkující se většinou jedná o první vystoupení na pódiu před diváky. Dovolujeme si 
Vás požádat o vyplnění přihlášky s konkrétním popisem vystoupení a zaslání nejpozději do 
10.4.2020 na e-mail kancelar@radambuk.cz. Věříme, že jste si datum poznamenali do kalendáře a 
těšíme se na setkání na BAMBIFESTU. http://budejovice.bambifest.cz/program-podiovych-
vystoupeni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://budejovice.bambifest.cz/?fbclid=IwAR1riS2pYbIt9y-Bl4E0L08CUBQLTo_bwVQVqXqwIjiZ5FRU2uQSpsIqQo0
mailto:kancelar@radambuk.cz
http://budejovice.bambifest.cz/program-podiovych-vystoupeni
http://budejovice.bambifest.cz/program-podiovych-vystoupeni
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Sledujte RADAMBUK 

 

 

https://www.radambuk.cz/ 

 

http://www.icmcb.cz/ 

 

https://www.jihocesketabory.cz/ 

 

http://budejovice.bambifest.cz/ 

 

https://jihocesky.mladezkraji.cz/subdom/jihocesky/ 

 

https://www.youtube.com/user/radambuk 

 

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

 

https://www.facebook.com/RADAMBUK/ 

https://www.facebook.com/radambuk.jiznicechy 

 https://www.facebook.com/radambukmajak/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.radambuk.cz/
http://www.icmcb.cz/
https://www.jihocesketabory.cz/
http://budejovice.bambifest.cz/
https://jihocesky.mladezkraji.cz/subdom/jihocesky/
https://www.youtube.com/user/radambuk
https://www.instagram.com/radambuk/
https://www.facebook.com/RADAMBUK/
https://www.facebook.com/radambuk.jiznicechy
https://www.facebook.com/radambukmajak/
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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://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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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 

 
22. - 23. 2. 2020 – kurz Vedoucí dětského kolektivu 
Na víkend 22. - 24. 2 2020 připravil 
RADAMBUK vzdělávací kurz Vedoucí 
dětského kolektivu. Kurz úspěšně 
absolvovalo písemným testem 25 vedoucích 
z dětských a mládežnických spolků, kteří 

byli seznámeni s pravidly BOZP, zásadami 1. pomoci, získali 
základní znalosti  z oblasti pedagogiky a psychologie, 
načerpali inspiraci pro přípravu a organizaci her a seznámili 
se s právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží 
řídí. 

 

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.  

 

Instruktor vodní turistiky 

Místo konání: Vltava 
Termíny: 14. – 17.5.2020 a  
11. 14.6.2020 (tyto termíny jsou na výběr) 
 
Cena kurzu:  členské spolky RADAMBUK  dle 
počtu přihlášených BP sport poskytne slevu  

ostatní účastníci   3 200 Kč 
(cena zahrnuje ubytování v kempu, účastnický poplatek 
a zapůjčení lodí, vest, pádel a sudů).   
 

Přihlášky na webu: 
Květnový termín: https://www.radambuk.cz/akce/14-17-5-2020-instruktor-vodni-turistiky/ 
Červnový termín: https://www.radambuk.cz/akce/11-14-6-2020-instruktor-vodni-turistiky/ 
 
V kurzu pro instruktory vodní turistiky poskytneme účastníkům mnoho možností k získání kvalitních 
znalostí a dovedností k vedení vodáckých kurzů. Kurzy instruktora vodní turistiky probíhají jako 
školení o prodlouženém víkendu a jsou pro ně vybírány různé terény od snadno sjízdných po 
náročné. 

https://www.kurz-instruktor.cz/kompletni-seznam-kurzu/
mailto:kancelar@radambuk.cz
https://www.radambuk.cz/akce/14-17-5-2020-instruktor-vodni-turistiky/
https://www.radambuk.cz/akce/11-14-6-2020-instruktor-vodni-turistiky/
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Výstup z kurzu  
Po úspěšném absolvování účastníci obdrží licenci: Instruktor vodní turistiky (platnost licence je 
časově neomezená). Získané osvědčení lze využít pro komerční, školská a zájmová zařízení. 
Vzdělávací středisko Mgr. Lukáš Binter - BP SPORT je držitelem akreditace MŠMT. S licencí Instruktor 
vodní turistiky lze vyučovat po dovršení 18 let a využití ve věku 15 – 17 let se podléhá zvláštním 
pravidlům, která jsou vysvětlena v dalších informacích níže.  
Výuka vodní turistiky je speciálním oborem v tomto sportu, kde samostatná výkonnost jezdce není na 
prvním místě. Budoucí instruktor musí znát techniku vodního sportu, metodu výuky a didaktiku (to 
vše se naučí na kurzu). Kurz si klade za cíl naučit účastníky vyučovat kanoistiku, kajak, rafting. Z 
hlediska výkonnosti v jízdě na vodních plavidlech, musí být zdatný do té míry, aby byl schopen svým 
budoucím žákům ukázat určité manévry na klidnější vodě. Předvést je musí pomalu a v nízké 
rychlosti, tak aby je žáci z hlediska techniky co nejlépe pochopili. To znamená, že instruktor vodní 
turistiky nemusí být jezdcem, který zvládá velmi náročné vodní terény. 
Obsah kurzu 
Výstroj a výzbroj (typy lodí a pádel, údržba), historie a vývoj, disciplíny, bezpečnost, jihočeské řeky a 
orientace v kilometráži vodních toků. Praktická část- praktická výuka vodáckých disciplín probíhá na 
klidné vodě, na jezech a dalších vodních terénech. Pro náročné také na vodním kanále. 
Přihlášky Vyplněnou přihlášku zašlete do 1.5.2020 na e-mail kancelar@radambuk.cz. 
 
Kurz instruktor lyžování – instruktor lyžování, doškolovací kurz 
https://www.kurz-instruktor.cz/lyzovani/ 
Místo konání: Pec pod Sněžkou 
Termíny konání:   
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 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:  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). 
  
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 

mailto:kancelar@radambuk.cz
https://www.kurz-instruktor.cz/lyzovani/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-snowboardingu/
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-instruktora-cykloturistiky-a-cyklistiky/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-inline-brusleni/
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Cena kurzu: 2500 Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek a studijní materiál) 
Kurz instruktor skalního lezení 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-skalniho-lezeni/ 
Termín a místo konání I.: 23.-24.5. a 6. – 7.6.2020 v Bechyni. 

– jedná se o jeden kurz – 4 dny a školení je rozděleno do 2 víkendových učebních bloků. 

Cena kurzu: 3500 Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek a studijní materiál) 

Podmínkou účasti na Kurzu instruktora skalního lezení je úspěšné absolvování Kurzu pro instruktory 
lezení na umělých stěnách našeho střediska vzdělávání nebo po dohodě jiného kurzu. 

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/ 
 

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 

https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-skalniho-lezeni/
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.radambuk.cz/akce/24-26-4-2020-a-15-17-5-2020-zdravotnik-zotavovacich-akci/
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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. 

Termín: 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  
Březnový kurz  https://www.radambuk.cz/akce/7-8-3-2020-kurz-instruktor-radce-oddilu-c-2-2020/ 
Počet míst v kurzu je omezený!!! 
 

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: 18. – 19. 4. 2020 
Sobota 8 – 20 hodin 

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/7-8-3-2020-kurz-instruktor-radce-oddilu-c-2-2020/
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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:  
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.  
 
 

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/ 
 
¨ 
 

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/
https://www.radambuk.cz/akce/25521-2/
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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. 
 

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 
 
 
 
 
 
 

https://www.radambuk.cz/?druh_akce=vzdelavaci-akce
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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!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/
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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.  
 
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. 

https://www.eyca.cz/o-karte-eyca
http://www.eyca.org/
https://www.eyca.cz/
https://www.eyca.org/discounts
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.eycaapp.eyca
https://www.eyca.cz/uploads/source/DO%20MOBILU.pdf
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ZÍSKEJ PRO SVOU ŠKOLU OCENĚNÍ JAN AMOS 

COMENIUS PRIZE!Jan Amos Comenius Prize je ocenění 
pro střední školy, které nabízejí svým žákům kvalitní a 
inspirativní výuku o Evropské unii a motivují je, aby se 
zapojili do demokratického procesu, který utváří budoucnost 
Unie. 
Jan Amos Comenius Prize je ocenění pro střední školy, které 

nabízejí svým žákům kvalitní a inspirativní výuku o Evropské unii a motivují je, aby se zapojili do 
demokratického procesu, který utváří budoucnost Unie. 
Jak se přihlásit? 
Vyplň online formulář zde. 
Nahraj video o tom, jak se žáci ve Tvé škole učí o Evropské unii a jaké výukové metody jsou při tom 
využívány. Video může být v kterémkoli oficiálním jazyce EU a musí mít délku maximálně 6 minut. 
Každá škola může podat pouze jednu přihlášku. Aktivita vztahující se k Evropské unii, musí být 
zahájena ve školním roce 2018/2019 nebo 2019/2020 před uzávěrkou přihlášek. 
Deadline je 6. února 2020, 17:00. 
Co můžeš vyhrát? 
Z každého členského státu EU bude vybrána jedna škola, která získá odměnu ve výši 8000 eur. Další 
informace o soutěži se dozvíš zde nebo na e-mailu eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu. 

 
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/ 

 

ICM ČB prodejní místo vstupenek na kulturní akce  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_en
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/janamos2019
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_en
mailto:eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu
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/


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 3 - 2020 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

21 

 

18.2.2020 – přednáška Kyberšikana  

18.2.2020 Bc. Dušan Brodský z ICM ČB navštívil studenty z 
Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích a připravil pro ně 
přednášku na téma kyberšikany. Cílem přednášky bylo seznámit 
studenty s bezpečným chováním v on-line prostoru. Přednášky 
se zúčastnilo 48 studentů.  
 

 

 

30.1.2020 – Promítání z cest po Gruzii a Kambodži 

 
Příjemný zimní podvečer 30.1.2020 jsme strávili v Informačním centru pro 
mládež na besedě s cestovatelem Jakubem Novákem. Cestovatel při 
promítání fotografií povyprávěl o svém putování, o zvycích, kulturních a 
přírodních krásách a také jaké jsou podmínky vycestovat a pracovat v 
Gruzii a Kambodži. Promítání se zúčastnilo 10 mladých lidí.  
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Informace z členských spolků RADAMBUKu 

 

Spolek Tábornický klub Písek  
Nabízíme volnou kapacitu na našich 
táborových základnách: 
 
Hrbov u Netolic: od 15.8. do 29.8.2020 
(kapacita 50 lidí) 
 
"Hubenov" u Kocelovic: od 11.7. do 
18.7.2020 a od 22.8. do 29.8.2020 
(kapacita 60 lidí) 
Miroslav Dědek Mašek 
Tel.: 724 289 100, www.tkpisek.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tkpisek.com/
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Informace z ČRDM 

 

Jaká témata chystá ARCHA v roce 2020 
Autor: -črdm 
Časopis Archa vychází v České radě dětí a mládeže již od jejích začátků, první číslo vyšlo v únoru 1999. 
Letos je to již 22. ročník. Jaká témata nás v tomto roce čekají? 

 
č. 1 – Doma v klubovně 
uzávěrka 17. 1., tiskem vyjde 21. 2. 2020 
Klubovny. Základny. Místa, kde se „přes 
rok“ scházíme, která nám přirostla k srdci, 
něco pro nás znamenají a také už leccos 
pamatují. Jejich představení v časopise Archa. 
č. 2 – To se zvládne 
uzávěrka 21. 2., tiskem vyjde 27. 3. 2020 
Poruchy chování, učení, pozornosti atd. – 
zvládáme je v oddíle, skupině, družině...? Jak? 

Co s tím, když jsou děti přetíženy koníčky a na oddílovou činnost už nezbývá…? Zkušenosti, rady, 
názory. 
č. 3 – Krokobraní, cyklobraní, pádlobraní 
uzávěrka 27. 3., tiskem vyjde 5. 5. 2020 
Jaký typ, druh sportovní činnosti hýbe naší organizací, co se u nás ujalo, co naopak neosvědčilo. 
Pořádáte turnaje, pochody, závody, víceboje? Máte oblíbené cíle výprav? 
č. 4 – Jak nevyhořet 
uzávěrka 8. 5., tiskem vyjde 12. 6. 2020 
Vedoucí je jako skála, která se nemůže nikdy ani zachvět. Nebo ano? Jak se udržet fit – i pro ty druhé? 
Siločáry skupinové podpory. Kurzy a (nejen) letní školy... 
č. 5 – Ohlédnutí za létem 
uzávěrka 11. 9., tiskem vyjde 16. 10. 2020 
Létu a prázdninám obvykle vládnou tábory. Ale nejen ty. Mladí lidé se často vydávají někam pomáhat 
jako dobrovolníci. Zažili jste skvělý workcamp? Značkujete turistické trasy? Kosíte louky, opravujete 
hrad? Nebo vaše organizace pořádala zahraniční výměnu? 
č. 6 – Hodnotový azimut 
uzávěrka 30. 10., tiskem vyjde 11. 12. 2020 
K čemu a jak vedeme své svěřence, jaké hodnoty se jim snažíme předat. 72 hodin. Cena Přístav. 
ARCHA publikuje zejména texty a fotografie, týkající se organizací dětí a mladých lidí (a jejich oddílů, 
družin, skupin, klubů, kmenů…) i neorganizované mládeže... Najdete v ní rady, recepty, postřehy 
a zkušenosti, rozhovory, příběhy i výzkumy. 
Máte-li i Vy tištěnému zpravodaji ARCHA co nabídnout, zašlete, prosím, svůj příspěvek na e-
mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to vždy nejpozději do uzávěrky příslušného tématu. 
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Nabídka Prázdninové školy Lipnice pro žáky, studenty a pedagogy 2020 
Autor: Prázdninová škola Lipnice  
Zážitkovou pedagogiky využíváme i v rámci kurzů pro studenty či pedagogické týmy. Podívejte se 
na to, co i pro vás můžeme připravit. 
Více na  http://bit.ly/30ZJKEw 
 

Jednoduché účetnictví v nové sérii videí Skeleton ESO 
Po první sérii (Zelenáč), která popisovala všechny 
moduly ESA, vyjma účetních, vyšla druhá série 
videí – Jednoduché účetnictví. Podívejte se, co 
ESO umí a nabízí. 
Máte-li jakékoliv dotazy k programu, napište 
Tomášovi Hurtovi na tomas.hurt@crdm.cz. 
Napsal: Marek Krajči 
 
 
 

Časopis Archa č. 2 má podtitul To se zvládne 
Autor: Michala K. Rocmanová  
Uzávěrka příspěvků do Archy č. 2 je v pátek 21. 2. 2020. Neváhejte a pište :-) 
Poruchy chování, učení, pozornosti atd. – zvládáme je v oddíle, skupině, družině...? 
Jak? Co s tím, když jsou děti přetíženy koníčky, kroužky, učením jazyků či sportovními tréningy a na 
oddílovou činnost už nezbývá…? 
Máte s podobnými jevy problémy i u vás? Jak je řešíte? 
Dají si říct rodiče, kteří dětem plánují život? 
Co děláte, když vidíte, že na vaši schůzku děti přicházejí zjevně unavené, nevyspalé, vystresované? 
Nebo naopak naprosto nesoustředěné, ulítlé, chvilku neposedí, vrtí se, potřebují si stále něco 
sdělovat, takže vy jako vedoucí nemáte šanci? 
Co v takové chvíli uděláte? 
Přivítáme Vaše zkušenosti, rady, názory odborníků i oddílových vedoucích či instruktorů. 
Podělte se o své nápady a řešení s ostatními... Své texty a fotky v tiskové kvalitě posílejte 
na archa@crdm.cz. 
Těšíme se na Vaše příspěvky. 
Archa číslo 2 tiskem vyjde 27. 3. 2020. 
 

Rodiče s dětmi nemluví o zážitcích z internetu, TikTok neznají 
Autor: redakce črdm 
Jak se děti a dospívající chovají na internetu, zda mají zkušenost s agresí nebo kyberšikanou a jak a s 
kým o problémech online mluví ve světě offline? Takové i další otázky dětem v rozmezí 9–16 let 
kladla mezinárodní skupina psychologů z devatenácti různých zemí. Z Česka na výzkumu 
spolupracovala Hana Macháčková z Masarykovy univerzity. 
Ve průzkumu 30 % dívek a 38 % chlapců (z Česka) přiznalo, že se setkali s „nepříjemným 
obsahem“ na internetu, co si pod tím můžeme představit? 
O výzkumu se dočtete zde: 
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/rodice-s-detmi-nemluvi-o-zazitcich-z-internetu-tiktok-neznaji-
89286 

http://bit.ly/30ZJKEw
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1-n9MPOnbQjMgxRb7o-UpCjrgYzPCMrf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1-n9MPOnbQi6TpDTNdtfCcKGUJrzUkr9
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1-n9MPOnbQi6TpDTNdtfCcKGUJrzUkr9
mailto:tomas.hurt@crdm.cz
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/rodice-s-detmi-nemluvi-o-zazitcich-z-internetu-tiktok-neznaji-89286
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/rodice-s-detmi-nemluvi-o-zazitcich-z-internetu-tiktok-neznaji-89286
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Archa číslo 1/2020 se věnuje fenoménu 
kluboven 
Autor: Jiří Majer |  
Letošní ročník Archy začal neplánovaným rozšířením 
prvního čísla o čtyři strany. To proto, že příspěvků 
na téma Doma v klubovně přišlo tolik. 
 
Jak máte možnost přesvědčit se sami při prolistování či pročtení elektronické verze časopisu, 
připojené pod tímto textem, námět zjevně zaujal nejednu z neziskových organizací pracujících ve 
prospěch dětí a mládeže. Z jejich článků a doprovodných fotografií je znát niterný vztah majitelů, 
respektive uživatelů nejrůznějších nemovitostí k nim. To když se tam – mnohdy úsilím celých generací 
– podařilo vytvořit prostředí, kam se člověk rád navrací. Ať už doslova, nebo „jen“ ve vzpomínkách. 
„Klubovny malé, velké, naše, půjčené, pronajaté, v místě, kde jsme trpěni, vítáni, tiše tolerováni, 
hlasitě odmítáni, kam jsme (výjimečně) lákáni a kde o nás opravdu, ale opravdu hodně stojí,“ líčí 
rozmanitý klubovní „terén“ předseda Asociace turistických oddílů mládeže Tomáš Novotný ve svém 
úvodníku nazvaném Ta naše klubovna česká... A vzápětí pokračuje: „Takové jsou! Ve sklepích 
a přízemních prostorách bývají klubovny často. Na půdách a v podkroví občas. Klubovničky se krčí 
na dvorcích, občas na lodi či věži. To je popsáno v literatuře a víme to od klasiků.“ 
Osmadvacetistránková Archa vás zve na návštěvu. Třeba na táborovou základnu Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele, na základnu Ligy lesní moudrosti 
na Faře v Michalových horách, ligovou šumavskou základnu Fram, do Domečku v Srbech či 
do klubovny pražského woodcrafterského kmene Walden. Také na táborovou základnu Kadov 
strakonického vodácko-turistického oddílu Podskaláček, do tomíckých chalup – Kusalína ve 
Vsetínských vrších, Opárenského mlýna v Českém středohoří, Herberku Františka Dobrotivého ve 
Sloupu aj. –, dále do prostor užívaných Pionýrskou skupinou (PS) Tuláci, do Spolkového domu 
v Hamrech nad Sázavou, užívaného PS Údolí slunce, do klubovny PS Za vodou v Josefově, do oddílové 
klubovny Trilobitu PS Jince a do Medvědína, vlastněného ve Sloupu v Čechách pražskou PS Veselí 
medvědi. 
A zdaleka nejen tam. 
Podívat se můžete i do (světa her a poznání) Vrtule, provozované valašskomeziříčským turistickým 
oddílem mládeže Zlaté šípy, nechat se inspirovat klubovními vychytávkami oddílu Poutníci, náležícího 
k Mladým ochráncům přírody, prohlédnout si pár skautských základen a začíst se do příběhů Kristýny 
a Švýcárny, malé a velké chaty Hnutí Brontosaurus. Nebo se můžete seznámit s historií Rohozné, 
bývalé hájenky Na Kuši, která učarovala spolku KUŠ z Vysočiny. Za pozornost jistě stojí i klubovny 
DDM Kamarád Třemošná a vodáckého Spolku Posejdon z Dolní Lutyně na Bohumínsku. 
„Dnešní děti jsou vlastně úplně stejné jako před třiceti lety. Stejně jako my chtějí patřit do paty 
kamarádů, stejně jako my touží po dobrodružství a uznání. A stejně tak chtějí mít svoje útočiště. 
Místo, kam se dá uniknout z obyčejného světa. Je pravda, že tohle všechno najdou na zmíněných 
(sociálních) sítích. Na nás ale je dát jim alternativu. A tou je oddíl a jeho klubovna. Ani sebelépe 
zařízená klubovna s partou kamarádů nemůže nahradit domov. Může ale být skvělým místem 
pro všechny generace. Proto si naše klubovny hýčkejme,“ píše v úvaze pod titulkem V klubovně skoro 
jako doma člen představenstva ČRDM Jan Burda z Rady dětí a mládeže kraje Vysočina. 
Pvní letošní číslo Archy vám kromě výše zmíněné rozsáhlé části věnované ústřednímu námětu nabízí 
i pár příspěvků řekněme netematických. Vypíchnu z nich jeden, a sice rozhovor Michaly K. 
Rocmanové s Jiřím Zajícem – Edym, nazvaný Stavitel mostů. Někdejší ředitel Kanceláře ČRDM Jiří 
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Zajíc, v prosinci 2019 vyznamenaný nejvyšším skautským vyznamenáním – Řádem Stříbrného vlka – 
v něm vzpomíná: 
„Fakt je, že jsem vždycky trpěl tím, když někde byly neshody, konflikty, nebo dokonce nepřátelství. 
Na začátku v roce 1989 bylo těch bolavých záležitostí hned několik: konflikt čtyř různých generací, 
spory o to, kdo po okupaci v srpnu 1968 selhal a kdo ne, co je ten "pravý skauting" a také jak poctivě 
naplnit u nás ten první skautský princip, který v originále zní: Duty to God (Povinnost vůči Bohu). 
Těžko říct, že bych "vystavěl" nějaký "skautský most". Snažil jsem se k stavbě některých přispět. Asi 
nejúspěšnější bylo překlenutí propasti mezi většinově sekulární a vůči tradičnímu církevnímu 
náboženství nepřátelskou českou společností a právě oním prvním principem skautingu. A to 
nalezením všobecně přijatelného závazku "sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce". Hodně nám v tom 
na začátku pomohl i Václav Havel. A my jsme dnes hrdými "pravdoláskaři".“ 

Dopis od Michala Urbana 

Vážení přátelé, 
po více než devíti letech u kormidla odboru 
pro mládež jsem se rozhodl ke konci února 
z ministerstva (školství, mládeže a tělovýchovy, 
pozn. red.) odejít. 
Na tuto etapu svého života budu velmi rád 
vzpomínat, protože mě tato práce velmi 

naplňovala a bavila. Oblast práce s mládeží je specifická, ale zároveň jedinečná a krásná. Nadšení 
a osobní nasazení vás všech je nakažlivé a bylo pro mě silným hnacím motorem, abychom se z pozice 
hlavního podporovatele snažili co nejvíce zlepšovat podmínky pro vaši činnost. Při pohledu zpět mám 
radost, že se podařilo velmi významným způsobem posunout vnímání neformálního vzdělávání 
v celém vzdělávacím systému a že dnes již skoro nikdo nepochybuje o tom, že to, co se děti naučí 
mimo školu je často pro život mnohem důležitější, než co se naučí ve škole. Mám radost, že zájem 
o volnočasové aktivity ze strany rodičů, a hlavně dětí, roste, a že pestrost a nabídka vašich aktivit 
stále oslovuje mladou generaci. 
Během mého relativně dlouhého působení na MŠMT jsme prošli obdobím hospodářské krize, kdy byl 
obrovský tlak na škrtání státních výdajů, tak i současným relativně štědřejším obdobím. Já i mí 
kolegové a kolegyně jsme se vždy snažili vyjednat pro mládež co nejlepší podmínky. Jakkoliv si dokážu 
představit, že by současná podpora mohla být ještě vyšší, u neinvestičních dotací se nám podařilo 
dosáhnout významného navýšení od roku 2011 a v loňském roce se navíc podařila historická podpora 
z evropských fondů. To se pak promítlo do kvalitnější podpory pracovníků s mládeží, dobrovolníků, 
aktivit, ale i do fungování samotných organizací. 
Bohužel se v tomto období událo i mnoho změn, které jsme ani já, ani kolegové a kolegyně v odboru 
pro mládež, nemohli nijak ovlivnit a které měly velký dopad na vaši činnost. Ať už to byly např. časté 
výměny ministrů, komplikovanější legislativní úprava pro poskytování dotací nebo organizační změny. 
Chci vás však ujistit, že i přes to všechno jsou na ministerstvu lidé zodpovědní za agendu mládeže, 
kteří nefungují jako typičtí úředníci, ale mají k vaší činnosti srdcový vztah, snaží se aktivně naslouchat 
a rozumí vaší situaci i práci, kterou dělají. To je pro mě zárukou, že za jakékoliv politické situace 
budete mít na ministerstvu zastánce, kteří za vás budou bojovat. 
Na závěr bych vám všem chtěl moc poděkovat za výbornou spolupráci i korektní partnerské jednání, 
ale zejména za vše, co děláte. 
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I přes lákadla moderní doby a přes všechny odsudky současné mladé generace (se kterými většinou 
nesouhlasím) jsem přesvědčen, že aktivity a hodnoty, které nabízíte, jsou nejlepší „investicí“ do jejich 
budoucnosti, která se navíc nám všem velmi bohatě zhodnotí. 
Držím vám tedy palce a přeju hodně štěstí a hlavně co nejvíce šťastných dětí. 
S úctou 
Michal Urban 

Další informace 

ORGANIZACE, KTERÉ ZÍSKALY CERTIFIKÁT PRO 

ORGANIZACI ŠKOLENÍ HLAVNÍCH VEDOUCÍCH 

DĚTSKÝCH TÁBORŮ 

MŠMT udělilo vybraným organizacím certifikát  pro školení 

hlavních vedoucích dětských táborů. Jejich seznam a kontaktní údaje jsou uvedeny v připojené 

tabulce. Certifikáty_HVDT_evidence_únor_2020 

Informace pro školy KE KORONAVIRU 
Autor: MŠMT | zařazeno: 29. 2. 2020  

Ve věci šíření koronaviru Covid-19 je Ministerstvo školství v kontaktu s Ministerstvem zdravotnictví, 
v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění 
a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví. 
Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici. 
Ministerstvo školství proto doporučuje sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního 
zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou. 
Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se 
pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. 
V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid-19 je možné obrátit se 
na příslušné krajské hygienické stanice. 
ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY najdete zde: 
http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru 

 

 

 

 

 

 

NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI – VZDĚLÁVÁNÍ 

http://www.msmt.cz/file/52436_1_1/
http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru
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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/ 
 

Výběr letních táborů je v plném proudu. Jak ale najít ten správný? 
 Jan Burda 
I když se to možná nezdá, zimní měsíce jsou 
obdobím, kdy je, v celé řadě rodin, řeč o letních 
táborech. Nabídka je velmi pestrá a různorodá. 
Rodiče dětí, které jezdí na oblíbený tábor 
opakovaně to mají snadné. Co ale poradit těm, 
kteří vybírají tábor poprvé? 
Zeptali jsme se Jana Burdy – předsedy Rady dětí a 
mládeže kraje Vysočina, který se problematice 
letních táborů dlouhodobě věnuje. 
Jsou vůbec letní tábory v dnešní době u dětí ještě 
populární? Co je na nich tak zajímavé? 

Určitě jsou. A věřte nebo ne, podle průzkumu České rady dětí a mládeže jsou nejpopulárnější stanové 
tábory. Tedy ty v podsadových stanech. Nabídka je ale mnohem širší. Velké popularitě se těší také 
příměstské tábory. To je ale trošku jiná kapitola. Pro děti jsou totiž mnohem větším přínosem tábory 
pobytové. A co na táborech stále láká? Když pominu prvoplánový rodičovský důvod – potřebu dát 
děti někam „na prázdniny“ – tak z hlediska dětí je to jistě parta kamarádů, příslib dobrodružství a jistě 
i příležitost zažít něco nového a neznámého. 
Je tedy dobré dítě na tábor poslat? 
Já to slovo „poslat“ ve spojitosti s letním táborem nemám moc rád. Dítě, zvláště pokud jede na tábor 
poprvé, nesmí mít pocit, že je na tábor posláno. Děti by na tábor neměli jezdit proto, že babička 
nemá čas a nemůže hlídat, že rodiče už nemají dovolenou, nebo dokonce za trest. Tábor je pro dítě 
skvělá příležitost. Odpověď tedy zní – ano, pro děti je dobré jezdit na tábory. Na správném táboře 
děti rozvíjejí svoje schopnosti, učí se samostatnosti a dostanou do života obrovské množství znalostí 
a zkušeností, které jinde nezískají. Každopádně platí, že dítě by se na výběru tábora mělo podílet 
společně s rodiči. 
A jsme právě u toho. Jak se dá poznat ten správný tábor? 
Je sice pravda, že dnes není problém najít na internetu nebo v různých inzerátech celou řadu 
nabídek. Poznat kvalitní tábor ale nemusí být až tak náročné. Chce to jen trochu času. 

https://www.nros.cz/wp-content/uploads/2019/07/Stanovy_Sdružení.pdf
https://www.nros.cz/hlavni-menu/kontaktujte-nas/
https://www.nros.cz/nabizime/vzdelavani/
http://www.janburda.cz/author/admin/
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Jako nejbezpečnější způsob vidím jednoznačně získání referencí. Poptejte se známých, kamarádů 
vašeho dítěte. Jistě najdete nějaké děti, které na tábory jezdí. No a jejich rodiče jsou tím nejlepším 
měřítkem. Bez obalu vám řeknou, jak to na táboře chodí a jestli jim vyhovuje. Možná i vystřídali více 
různých táborů. Jsou tak skvělým zdrojem informací. Navíc vaše dítě pojede poprvé na tábor s 
kamarádem, což je skvělé. 
A když tu možnost nemáme? 
Sestavili jsme deset otázek, které mohou pomoci. Pokud si na ně odpovíte a budete spokojeni, velmi 
pravděpodobně je to ten správný tábor. Když ještě připočítáte partu kamarádů, vaše dítě prožije 
skvělé léto. 
 
DESET OTÁZEK PRO VÝBĚR SPRÁVNÉHO TÁBORA 
1. BEZPEČNOST – Bude tábor pro naše dítě bezpečný? 
Správný tábor je také bezpečný – je nahlášen na hygienu, zdravotnické zařízení a obecní úřad a 
vedoucí jsou proškolení a dbají na bezpečnost v průběhu celého tábora. 
2. CENA – Co všechno zahrnuje cena tábora? 
Cena opravdu správného tábora je stanovena tak, aby rodiče již neměli žádné další výdaje související 
s programem či zajištěním tábora. Pokud dají dítěti kapesné, mají jistotu, že ho využije pouze pro 
vlastní potřebu a nikoli na doplatky za program. Je dobré si zjistit, zda je v ceně obsaženo také 
pojištění a jeho rozsah. 
3. DŮVĚRYHODNOST – Je organizátor tábora důvěryhodný? 
Vyplatí se o táboře i jeho provozovateli zjistit co nejvíc referencí. Jedním ze znaků důvěryhodnosti 
správného tábora je i ochota poskytovat informace. 
4. HYGIENA – Vyhovuje tábor přísným hygienickým předpisům? 
Správný tábor je v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na 
zotavovací akce pro děti. 
5. INFORMOVANOST – Máme o táboře dostatek informací? 
Pokud jste přihlásili dítě na správný tábor, jistě máte předem dostatek informací a hlavní vedoucí 
nebo provozovatel vám jistě přímo a jasně odpoví na všechny otázky. 
6. KVALIFIKACE – Mají vedoucí odpovídající kvalifikaci? 
Správný tábor má jistě kvalifikované vedoucí – buď na základě kurzů nebo školení nebo na základě 
dlouhodobých zkušeností. 
7. PROGRAM – Jaký je program tábora? 
Ten správný tábor má předem připravený rozmanitý program s celotáborovou hrou. 
8. ROZVOJ – Přinese našemu dítěti tábor něco nového? 
Správný tábor formuje dětské hodnoty a životní postoje a je pro dítě přínosem ve všech směrech. 
9. STRAVOVÁNÍ – Bude na táboře zajištěno kvalitní stravování? 
Na správném táboře je strava zajištěna 5x denně a je zajištěn nepřetržitý pitný režim. Pokud jste 
narazili na dobrý tábor, hlavní vedoucí vám jistě rád ukáže jídelníček. 
10. ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ – Bude na táboře kvalifikovaný zdravotník? 
Zdraví účastníků tábora i jeho vedoucích leží na srdci každému provozovateli správného tábora. Proto 
je na každém správném táboře přítomen po celou dobu zdravotník, který prošel příslušným školením 
a má oprávnění vykonávat funkci zdravotníka na dětských zotavovacích akcích. 

 
 
CVVZ 2020 

Dobrý den,  
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chtěli bychom Vám a Vaší organizaci představit vzdělávací akci pro lidi, kteří pracují s dětmi a mládeží 

při volnočasových aktivitách. 
Celostátní vzájemná výměna 
zkušeností (CVVZ) se koná 
každoročně v různých městech 
České republiky, v letošním roce 
akce proběhne u nás v Českých 
Budějovicích o víkendu 13.-
15.11.2020.  
 
O CO JDE? 
 
CVVZ je určena všem zájemcům 
starším 15 let. Účastní se jí členové 
Brontosaura, Junáka, České 
tábornické unie, Pionýra, DDM a 
dalších neziskových organizací 

věnujících se volnému času dětí. Program akce je sestavený z několika tématických okruhů: 
psychologie, pedagogika, organizace akcí, osobnostní rozvoj, příroda, ekologie, tábornictví, 
proběhnou i rukodělné a umělecké workshopy, pohybové aktivity atd. Přednášející jsou jak z řad 
účastníků, tak z řad pozvaných profesionálů. Každý účastník si volí program dle vlastního výběru. 
Akce se každoročně účastní 500 - 800 osob a bude probíhat ve školách v centru Budějovic. Více 
informací, např. o programu v minulých letech, zjistíte na webu www.cvvz.cz.  
 
UKAŽ SVÉ ZKUŠENOSTI A OBOHAŤ PROGRAM 
 
Budeme velmi rádi, pokud o akci informujete Vaše členy či kolegy. Přihlašování na akci bude 
spuštěno v září. Kromě nabídky absolvování akce v roli běžného účastníka bychom Vás rádi poprosili 
o zvážení zapojení se do programu na CVVZ a uspořádání přednášky, workshopu či dílny podle 
Vašeho zaměření. Naším cílem je tradiční program akce zpestřit místními přednášejícími, kteří se 
akce pravidelně neúčastní. Standardní program trvá 90 minut a koná se ve školní třídě. Pro 
specifičtější program jsme po domluvě schopni zařídit i jiné prostory. Lektorům, kteří se akce 
zúčastní, na oplátku nabízíme nižší účastnický poplatek. V případě externích přednášejících se na 
odměně domlouváme individuálně. 
 

http://www.cvvz.cz/
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ZAPOJ SE 
 
CVVZ letos připravuje Jihočeská oblast České tábornické unie. Organizace této akce vyžaduje spoustu 
dobrovolníků, proto do našeho organizačního týmu rádi přijmeme další nadšence, kteří nám 
pomohou zajistit hladký průběh akce. V případě zájmu celého spolku nabízíme možnost zařadit se 
mezi partnery akce.  
 
Děkuji, že jste dočetli až sem. Pokud Vás něco z našeho dopisu zaujalo, budeme rádi, když se nám 
ozvete na tento email.  
 
S pozdravem  
 
Barbora Kuklová 
organizátor akce 
tel.: 777 019 177 
cvvz2020@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/events/721544028348132/ 
 
 

 

 

 

mailto:cvvz2020@gmail.com
https://www.facebook.com/events/721544028348132/
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Očkování bude povinné i pro soukromé školky 
Autor: redakce | črdm 
 
Povinnost očkování pro předškolní děti bude nově platit i pro soukromé mateřské školky a dětské 
skupiny. Doteď povinnost očkování musely ze zákona vyžadovat pouze veřejné školky. Rozhodli o tom 
poslanci při schválení novely zákona o ochraně veřejného zdraví. 
Více: 
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/ockovani-bude-povinne-i-pro-soukrome-skolky-
40313239?seq-no=5&dop-ab-variant=&source=article-detail 
Grantové řízení Stromy Nadace ČEZ má mimořádnou novinku: O grant na výsadbu si nově mohou 
zažádat i jakékoliv právnické osoby – různé spolky, neziskové organizace, školy 
Příjem žádostí pro jarní výsadbu probíhá od 3. 2. do 28. 2. 2020. Maximální výše nadačního příspěvku 
je 150 000 Kč. 
Nadace ČEZ se připojuje k iniciativě Sázíme budoucnost, která chce během pěti let vysázet po celé 
České republice 10 milionů stromů. 
Více informací: http://www.nadacecez.cz/cs/uvod.html 
 

V síti – dokumentární film 
 
Celovečerní dokumentární film V síti naléhavým 
způsobem otevírá doposud tabuizované téma 
zneužívání dětí na internetu. Jen ze statistik vyplývá, 
že bezmála třetina českých dětí na vlastní oči zažila, 
že před nimi někdo masturboval prostřednictvím 
webkamery. Hlavní linka filmu sleduje radikální 
psychosociální experiment, pomocí kterého autoři 
zviditelňují, s čím se v online prostoru potýkají děti ve 
věku 11–13 let. Virtuální predátoři se často skrývají za 
falešným dětským profilem, což jim usnadňuje oslovit 
„vrstevníky”. Pomocí sofistikovaných triků si brzy 
získají důvěru dítěte a snaží se z něj vylákat obnažené 
selfie. Jakmile se jim to podaří, začnou dítě vydírat 
tím, že jeho fotky zveřejní například na Facebooku, 
nebo rozšíří na jeho škole. Pro účely experimentu si 
autoři filmu tyto úskoky a manipulativní techniky 
vypůjčí a obrátí je proti jejich strůjcům. Z lovců se tak 
stanou lovení… 
Příběh našeho filmu nekončí u monitoru počítače, ale 
graduje až k osobním schůzkám, kde se naše herečky 
alias „dvanáctileté dívky“ setkávají s predátory tváří v 
tvář pod dohledem ochranky a šesti skrytých kamer. 

Film chystáme i v kratší a sexuálně neexplicitní verzi, aby byl přístupný i dětem, jichž se týká. 
Pod dohledem expertů. Natáčení se uskutečnilo pod dohledem ředitelky Linky důvěry, psycholožky, 
sexuoložky, právníka a kriminalisty se specializací na kyberkriminalitu. 

 
Ukliďme Česko: Půjdete s námi přepsat loňské rekordy? 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/ockovani-bude-povinne-i-pro-soukrome-skolky-40313239?seq-no=5&dop-ab-variant=&source=article-detail
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/ockovani-bude-povinne-i-pro-soukrome-skolky-40313239?seq-no=5&dop-ab-variant=&source=article-detail
http://www.nadacecez.cz/cs/uvod.html?fbclid=IwAR0wmSHaTtE45hBtWqsqU4cB-eq5gsCHdd8GCjtMNk4QI-VVfVDu5HySvLI
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Autor: Ukliďme Česko  
Ukliďme svět, ukliďme Česko organizuje začátkem dubna opět dobrovolnické úklidy přírody. Přidáte 
se? 

 
Registrace nám kvetou na úklidové 
mapě samy od sebe už od začátku 
roku (nyní již přes 550 akcí 
registrovaných!). Vlak je rozjetý, 
pojďme společně vytvořit hnutí, co 
naše zem ještě nezažila! Třeba 
nakonec skutečně pohneme i celou 
společností směrem k čisté přírodě 
bez zbytečných odpadků. Tenhle 
zázrak není ze dne na den, ale 
máme na něj! 

Jak to bude letos probíhat? 
Hlavní termín je 4. 4. 2020 a podzimní mezinárodní 19. 9., ale není nutné se jej 
striktně držet (hlavně školy běžně uklízí přes týden). Registraci úklidové akce už 
znáte a čím dříve akci zaregistrujete, tím budete mít větší šanci nabrat dobrovolníky 
zvenčí. 
Podívejte se na videopozvánku. 
Pro opakované akce máme letos novinku - hromadný účet organizátora - stačí si 
zaslat "zapomenuté heslo" na email, který jste použili k minulé akci jako kontaktní 
a přijdou Vám nové přihlašovací údaje. Pod těmi se už dostanete do účtu, kde vidíte 
všechny akce proběhlé a plánované. Šikovné je tlačítko "duplikovat akci" - to Vám vytvoří kopii vaší 
vybrané proběhlé akce. Můžete pak již jen upravit detaily a je to. 
Budete potřebovat pomoci s rukavicemi a pytli? 
Kdo si ušetřil z minulé akce, má výhodu, kdo ne, podpoříme Vás, jak budeme moci. Můžete si vyplnit 
od 2.3. do 21.3. žádost o balík (záložka v profilu registrované akce). Jako vždy je třeba vyplnit počty 
pomůcek a adresu k doručení s telefonem pro kurýra. Balíky by měly všechny dorazit do konce 
března, tedy nejpozději do 31.3.. 
Nezapomeňte na report 
Je pro nás velmi důležité sbírat statistiky, motivovat úspěšnými příklady, je také potřeba se pochlubit 
"nevěřícím Tomášům", že to jde, když se chce. Budeme rádi, když nám v tom pomůžete, posuneme 
Vaše úspěchy do médií a kam to jen půjde. 
Dotazy, technické problémy,.. 
Nebojte se zeptat! 
www.uklidmecesko.cz 
 

http://www.adam.cz/clanek-2020020058-zapojte-se-do-velkeho-jarniho-uklidu-ceska.html
https://www.uklidmecesko.cz/news/5e4273fd291844fd158b4569
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Spouštíme edukační kampaň Nejsem lovná 
S uvedením dokumentárního filmu V SÍTI do českých kin startuje naše osvětová kampaň s názvem 
#NejsemLovna. 
41 % dětí obdrželo pornografickou fotku od cizího člověka. I toto děsivé číslo vzešlo z výzkumu O2 a 
Univerzity Palackého v Olomouci a bylo impulsem pro natočení hraného dokumentu Víta Klusáka a 
Barbory Chalupové V SÍTI. 
 
Právě v době jeho premiéry, kdy téma bezpečí dětí na internetu hýbe českou společností, 
startujeme vzdělávací kampaň se sloganem V SÍTI NEJSEM LOVNÁ. Je zaměřena na děti ve věku 13–
17 let. 

 
Speciálně pro zmíněnou kampaň jsme připravili web nejsemlovna.cz, kde děti (i dospělí) mohou 
najít krátká videa s herečkami a tzv. Desatero, kde jsou shrnuté základní rady, jak se chovat bezpečně 
na internetu.  
Na rodiče pak budou cílit SMSky, které je budou vyzývat k zamyšlení, jak tráví jejich děti čas na 
počítači nebo mobilním telefonu. 

 

 

 

 

 

https://o2chytraskola.cz/nejsemlovna
http://www.nejsemlovna.cz/
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Klapíkova inspirace 

Tvoření s dětmi 

Klaun 
Materiál a pomůcky: vzorovaný 
papír, bílá čtvrtka, 
červená bambulka, 
samolepky očíček, 
barevné gumičky, stuha, 
knoflíčky, tavná pistole, nůžky, 
křídy nebo jiné barvy 
Ze  čtvrtky si vystřihneme 
kolečko na hlavu, dvě ručičky a 
tělo.  
Na kolečko ze čtvrtky 
přilepíme očíčka, bambulku 

místo nosu a černým fixem dokreslíme klaunovi úsměv. Vlasy jsou z barevných gumiček :-) Gumičky 
přilepujte pomocí tavné pistole. Nejlepší je kápnout trochu horkého lepidla na podložku, gumičku do 
něj namočit a pak přilepit na hlavu. 
Místo gumiček můžete použít jiný materiál, třeba mačkané kousky krepového papíru. 
Vystřižené ručičky vybarvěte, tělíčko polepte vzorovaným papírem. Připravte si mašličku a knoflíky na 
dozdobení. Takto vypadá náš hotový šášula. Děti se na výrobě můžou opravdu vyřádit, tak je 
nechte :-) 
Zdroj: www.tvorive.estranky.cz 

 

Náramek z dřevěných korálků 

Náramek snadno zvládnou i děti a obzvlášť slečny si budou jeho výrobu opravdu užívat :-) 
Potřebujeme: paměťový drát na náramek, dřevěné korálky ve tvaru disku, štípací a ketlovací kleště 
Postup práce je skutečně velmi jednoduchý, uštípnete si z drátupožadovaný počet otáček, náš 
náramek je z pěti. Pomocí ketlovacích kleští vypracujete na jednom konci očko, aby korálky z 
náramku nevypadávaly a pak už jen navlékáte. 

 

http://www.tvorive.estranky.cz/
http://www.tvorive.estranky.cz/eshop/hledat/?q=paměťový+drát
http://www.tvorive.estranky.cz/eshop/kategorie/koralky-a-komponenty/--drevene-koralky/
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Práce jde rychle od ruky, protože dřevěné disky jsou poměrně velké. Opravdu stačí jen promyslet 
barevnou kombinaci a nový doplněk k oživení šatníku je hned hotov. Po ukončení navlékání opět 
korálky zajístíme očkem. Výhodou dřevěných korálků je to, že výsledný náramek působí sice mohutně 
a je opravdu nepřehlédnutelný, ale díky nízké hmotnosti korálků je lehoučký a dobře se nosí. 
Zdroj:  http://www.tvorive.estranky.cz/clanky/koralkovani/naramek-z-drevenych-koralku.html 

 
Publikace ke stažení: https://www.do-fenix.sk/wp-
content/uploads/2019/11/%C5%A0tyri-ro%C4%8Dn%C3%A9-obdobia-
1.pdf  

 

 

 

Hry s dětmi 
Abeceda v tašce 
Kolik má abeceda písmen? Co třeba Č, Ř, Š? Možná i takové otázky zazní před aktivitou Abeceda v 
tašce. Bohatě se stačí zaměřit na "mezinárodní" abecedu - tedy tu, co má 26 znaků a neobsahuje 
znaky s háčky, čárkami a jiné diakritická znaménka. Hra je určena jako soutěž pro skupinky. Počet 
členů skupiny nastavte libovolně podle celkového počtu hráčů. 
Každý tým dostane jednu papírovou tašku (například ty, které se dají sehnat v obchodech s 
potravinami). Cíl hry je jasně daný - nasbírat do tašky předměty, které začínají na různá písmena 
abecedy. 
Přesnější pravidla 

1.Každý předmět se musí vejít do tašky 
2.Každý předmět může symbolizovat pouze jedno písmeno 
3.Každý předmět se počítá za 1 bod 

Délku hry nastavíme v rozmezí 10 - 20 minut v závislosti na šikovnosti hráčů, aby průběh měl spád a 
účastníci neztráceli čas.  
Budeme-li hrát kompletní variantu, znamená to, že v tašce musí být 26 předmětů (jako písmen v 
abecedě). Přitom ve výsledném sčítání se počítá jen tolik předmětů, jejich počáteční písmena 
postupně navazují. Pokud tedy nemáme například předmět na E, počítáme pouze body za A, B, C, D 
(4 body).  
Zjednodušená varianta může hráčům dát volnost v tom, na která písmena se zaměří, nemusí být po 
sobě. Anebo lze každé skupině určit sadu písmen, přičemž některá písmena mohou mít skupiny 
shodné. 
Zdroj: https://zabav-deti.cz/clanek/abeceda-v-tasce-434 

 

http://www.tvorive.estranky.cz/clanky/koralkovani/naramek-z-drevenych-koralku.html
https://www.do-fenix.sk/wp-content/uploads/2019/11/%C5%A0tyri-ro%C4%8Dn%C3%A9-obdobia-1.pdf
https://www.do-fenix.sk/wp-content/uploads/2019/11/%C5%A0tyri-ro%C4%8Dn%C3%A9-obdobia-1.pdf
https://www.do-fenix.sk/wp-content/uploads/2019/11/%C5%A0tyri-ro%C4%8Dn%C3%A9-obdobia-1.pdf
https://zabav-deti.cz/clanek/abeceda-v-tasce-434
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Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 

 

 


