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Milí přátelé,  
 
připravili jsme pro Vás 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 Vám všem v této nelehké době hodně energie, 
radosti, dobrých přátel a hlavně zdraví.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PF členské organizace RADAMBUKu 
 
PF členských organizací RADAMBUKu, které obdržela naše kancelář si můžete prohlédnout na webu 
https://www.radambuk.cz/pf-2021-organizace-radambuku/ Děkujeme za krásná přání.  
 
PF, slangově Péefko – odvozeno z francouzského Pour féliciter – „pro štěstí“. Je to kartička s přáním 
do nového roku, tzv. novoročenka. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/pf-2021-organizace-radambuku/
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Informace o činnosti RADAMBUKu 
Usnesení VS RADAMBUK z hlasování per rollam 10. - 16. 12. 2020. 
Na základě usnesení předsednictva RADAMBUK ze dne 20.10.2020 vyhlásil předseda RADAMBUK Ing. 
Peter Padúch dle článku stanov IV/13 a dle Směrnice o hlasování procedurou per rollam č.2/2016 
hlasování procedurou per rollam delegátů valného shromáždění RADAMBUK. Elektronické hlasování 
bylo vyhlášeno z důvodu epidemiologické situace v ČR, kdy nebylo možné svolávat řádné jednání VS.  

- Výše členského příspěvku na rok 2021 stanovuje Valné shromáždění ve výši 500 Kč za 
členskou organizaci:  

- Valné shromáždění schvaluje Plán činnosti RADAMBUKu na rok 2021. 
- Valné shromáždění schvaluje Výroční zprávu RADAMBUKu za rok 2019. 
- Valné shromáždění schvaluje účetní závěrku RADAMBUKu za rok 2019. 
- Valné shromáždění schvaluje Zprávu Kontrolní komise RADAMBUKu za rok 2019. 

Web jihocesketabory.cz  

Web www.jihocesketabory.cz je připraven pro vkládání táborů na rok 
2021. V nabídce se zobrazují pouze tábory, které se budou konat v roce 
2021. 

Můžete vkládat své základny, tábory na rok 2021 nebo tábory 2020 aktualizovat. 
Aktualizace starého tábora: 
Tábory 2020 jsou uložené v archivu. Celá správa tábora, jeho aktualizace a změny jsou prováděny z 
administrace webu. Musíte se nahlásit přiděleným heslem, které máte. Po rozkliknutí tábora se Vám v 
adminu zobrazí v pravé části kolonka Nový tábor s tlačítkem Nový tábor s těmito daty. Pokud chcete 
vytvořit nový tábor a použít tyto data, použijte toto tlačítko. Ke smazání starých dat NEDOCHÁZÍ. 
Zůstávají v archivu. 
 

Prodloužení členství v RADAMBUKu na rok 2021 

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 e-mailem  nebo 
můžete zaplatit v roce 2021 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 1.1.2021, ale až 
od data, kdy Prohlášení o prodloužení členství zašlete do kanceláře RADAMBUK a ta sjedná pojištění. 
Členské organizace zašlou vyplněná a podepsaná "Prohlášení o prodloužení členství na rok 
2021"   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  organizace, zašlete 
také kopii stanov či zápis o změně statutárního zástupce.    
Na základě prodloužení členství v RADAMBUKu Vám kancelář  prodlouží členství v ČRDM a organizace 
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 2021. Více 
Informace o pojištění naleznete na webu https://www.radambuk.cz/pojisteni/ 

http://www.radambuk.cz/
http://www.jihocesketabory.cz/
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma ,
https://www.radambuk.cz/pojisteni/
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Informace o pojištění na rok 2021 

V následujícím roce platí nadále smlouvy s Generali Česká Pojišťovna, a.s. uzavřené na 
období 2018–2021. 

Úrazové pojištění- zdarma 
Pojištění odpovědnosti organizace a pracovníků organizace- zdarma 
Pojištění odpovědnosti dobrovolníků – 48 Kč na rok 
 
UPOZORŇUJEME, že dle rozhodnutí Představenstva ČRDM pojistíme pouze organizace, které mají 
všechny údaje ve veřejném (spolkovém) rejstříku uvedené do souladu s občanským zákoníkem a 
zákonem o veřejných rejstřících. Jedná se zejména o zveřejnění povinných údajů. Organizace, které 
v rejstříku nemají dosud zveřejněné povinné údaje k pojištění, NEPŘIHLÁSÍME, dokud vše neuvedou 
do pořádku. Podrobnější informace o tom, co má být zveřejněné, najdete v Poradně ČRDM v kategorii 
Rejstřík spolků http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku. 
 
Bližší informace o pojištění, plné znění pojistných smluv či ceny jednotlivých typů pojištění naleznete 
na adrese: http://crdm.cz/pojisteni/ 

 

Inspirace pro činnost dětských organizací 

Na webu radambuk.cz a na facebooku Radambuk Jižní Čechy 
najdete inspirace a nápady pro činnost, nápady pro on-line 
schůzky. 
 
https://www.radambuk.cz/category/databaze-her/ 
 
https://www.radambuk.cz/napady-na-schuzky-o-line-schuzky/  
 
https://www.radambuk.cz/asociace-turistickych-oddilu-

mladeze-co-delat-na-online-schuzkach-vyzkousejte-
treba-tyto-aktivity/ 

 

Nápady na výpravy do přírody - kam s dětmi na webu radambuk.cz 

https://www.radambuk.cz/napady-na-vypravy-do-

prirody-kam-s-detmi/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku
http://crdm.cz/pojisteni/
https://www.radambuk.cz/category/databaze-her/
https://www.radambuk.cz/napady-na-schuzky-o-line-schuzky/
https://www.radambuk.cz/asociace-turistickych-oddilu-mladeze-co-delat-na-online-schuzkach-vyzkousejte-treba-tyto-aktivity/
https://www.radambuk.cz/asociace-turistickych-oddilu-mladeze-co-delat-na-online-schuzkach-vyzkousejte-treba-tyto-aktivity/
https://www.radambuk.cz/asociace-turistickych-oddilu-mladeze-co-delat-na-online-schuzkach-vyzkousejte-treba-tyto-aktivity/
https://www.radambuk.cz/napady-na-vypravy-do-prirody-kam-s-detmi/
https://www.radambuk.cz/napady-na-vypravy-do-prirody-kam-s-detmi/
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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://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 %. 

 
 

 

http://www.radambuk.cz/
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://dobromat.cz/podporim/radambuk
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat#_blank
http://dobromat.cz/
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Projekt Mládež kraji – kraj Jihočeský – MŠMT - JčK 

https://jihocesky.mladezkraji.cz/ 

 

 

 

 

Projekt Charitativní jarmark pro dětskou onkologii 

Charitativní jarmark zrealizovaný v rámci projektu Mládež kraji - kraj Jihočeský jsme pořádali s cílem 

přispět spolku HAIMA CB na nákup pomůcek pro dětskou onkologii 

Nemocnice České Budějovice. Vzhledem k epidemilogické situaci a 

vládním nařízením byla celá realizace ztížena. Na jarmark jsme tvořili a 

vyráběli již od září vánoční dekorace a drobné dárečky, po omezení 

shromažďování pokračoval každý sám doma a nakonec jsme výrobky 

prodávali z okénka v Komunitním centru Máj v Českých Budějovicích v 

měsíci listopadu a v prosinci. K K 30.11.2020  činí výtěžek 12000 Kč. Na 

projektu se podílelo 15 dobrovolníků a zapojilo se celkem 45 účastníků, 

kteří si koupí adventní dekorace přispěli na dobrou věc.  

Projekt Kde se všude skrývá matematika 
Projektu Mládež kraji - kraj Jihočeský s názvem Kde se všude 
skrývá matematika, který jsme realizovali  ve formě 
online  soutěže od 27.11.2020 do 4.12.2020 se zúčastnili žáci 
z devíti škol z Jihočeského kraje. Jednalo se o tyto školy: 
Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka České Budějovice, 
Gymnázium Česká České Budějovice, ZŠ Oskara Nedbala, 
Základní škola a Gymnázium Vodňany, ZŠ Šindlovy Dvory, ZŠ 
J. Š. Baara České Budějovice, ZŠ Kubatova České Budějovice, 
ZŠ Vodňany a Střední zdravotnická škola a vyšší odborná 
škola zdravotnická České Budějovice. Online 
soutěž obsahovala čtyři témata, doprovodná videa a 

návodná řešení a prezentace. Cílem projektu bylo představit žákům praktické úlohy z aplikované 
matematiky a tím pádem je přesvědčit, že matematika je nedílnou součástí jejich života. V letošním 
roce byla pro žáky připravena Einsteinova hádanka a hravá matematika s římskými číslicemi. Nechyběla 
ani kreativní úloha, kdy studenti pomocí návodu skládali hvězdicový mnohostěn. Nejtěžší úlohou byla 
asi úloha na téma „Třída jako Vennův diagram“, což je středoškolská úloha, ale lze ji řešit i logicky bez 
použití složitých matematických vzorců.Projekt musel být oproti původnímu plánu změněn, prezenční 
forma workshopu musela být změněna na distanční. Důvodem byla epidemiologická opatření 
v souvislosti s Covd-19. K projektu byla vytvořená webová stránka http://kdejemat.ef.jcu.cz/. Projektu 
se zúčastnilo 64 soutěžících a připravili ho 3 studenti za podpory vyučujících Ekonomické faktulty 
Jihočeské univerzity.  

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://jihocesky.mladezkraji.cz/
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Projekt Tvořivé a zábavné dny 

Z důvodu epidemiologické situace v ČR jsme 
museli změnit původní záměr projektu 
Mládež kraji – kraji Jihočeský – uspořádat 
dvoudenní pobyt pro děti a mládež 
v německém vodním světě Tropical Island. 
Pro děti, mládež a dospělé v obci Řepice jsme 
připravili o víkendu 2. - 4.10.2020 Tvořivé a 
zábavné dny. 56 dětí a mládeže a 12 
dospělých si vyzkoušelo práci se dřevem, 
řezbářským nářadím a zpracování různého 

druhu dřeva. Pro zpestření akce jsme připravili také zábavný program – ohňovou show, Laser game, 
tvoření s balónky a vystoupení klauna.  
 

Projekt Staň se na den informatikem 
Ve dnech 26. 11. až 4. 12. 2020 se konala online 
soutěž -  akce projektu Mládež kraji - kraj 
Jihočeský nazvaná Staň se na den 
informatikem. Soutěž byla určena zejména 
studentům středních škol z Jihočeského kraje. 
Přestože se jednalo o soutěž, účastníci se mohli 
seznámit s aktuálními a zajímavými tématy 
z oblasti informatiky. Měli tak například 
možnost svým počítačovým programem 
instruovat malíře k vytvoření uměleckého díla, 
ovládat svého robota a naučit jej, aby sám našel 

cestu do garáže nebo rozluštit tajné zprávy ze zvukové nahrávky či běžného obrázku, kde se nacházely 
zašifrované informace. Pro účastníky bylo připraveno několik témat, která jim byla představena textem 
nebo videy. Pro každé téma byl na konec připraven soutěžní úkol k vyřešení. Vyhodnocení probíhalo 
formou bodování vyřešených úkolů. Soutěžilo 57 studentů a projekt připravilo 5 dobrovolníků. Projekt 
podpořila Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity. 
 

Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 
 

Školení online a zdarma na Budějovicku 

Destinační společnost Českobudějovicko – Hlubocko, z.s. se už od 
jara potýká s oddalováním realizace vzdělávacích akcí, které se měli 
konat prezenční formou. Ani nyní situace nedovoluje osobní 
setkání ve větším počtu, a tak se rozhodli pro vás školení překlopit 
do online prostředí. 
I pro letošní rok opět vypsali několik zajímavých témat a termínů k 

dalšímu vzdělávání. V sekci vzdělávání se můžete podívat na nově přidaná témata vzdělávání na 
listopad 2020, která stále doplňují.   
Snažili se vybrat témata, která by mohla posunout rozvoj destinace dál. Jedná se o kurzy, které souvisí 
se strategií rozvoje nebo vycházejí z poptávky subjektů cestovního ruchu.   
Nově můžete nyní aktuální informace nejen ohledně vzdělávání na Budějovicku sledovat 
na Facebooku. 
https://www.cb-hl.cz/vzdelavani?sid=6ae1acc99d5e4be8a88015576516f0e3&t=n 

http://www.radambuk.cz/
http://email-click.cb-hl.cz/public/open/nlink/?u=acc63fea-04c9-442c-92d2-fb6c6d53c12b&c=ec9c4f6f-37f0-11e8-b7e6-06d7625d9f3d&l=2012f6a2-1e7e-11eb-89a0-0cc47afea67e&sid=6ae1acc99d5e4be8a88015576516f0e3
http://email-click.cb-hl.cz/public/open/nlink/?u=acc63fea-04c9-442c-92d2-fb6c6d53c12b&c=ec9c4f6f-37f0-11e8-b7e6-06d7625d9f3d&l=201e9f20-1e7e-11eb-a0bb-0cc47afea67e&sid=6ae1acc99d5e4be8a88015576516f0e3
https://www.cb-hl.cz/vzdelavani?sid=6ae1acc99d5e4be8a88015576516f0e3&t=n
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 
 

 
 
 
 
 
Nové tvary buttonů v nabídce ICM ČB 
Nově v nabídce služeb ICM ČB naleznete butony ovál 45 x 69 mm (ovál) a srdce 53 x 57 mm (srdce) se 
špendlíkem, magnet, zrcátko, klíčenky.. 
http://www.icmcb.cz/novy-cenik-sluzeb-icm-platny-od-18-11-2020/  

 
 
 
 
 
 

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/ 

http://www.radambuk.cz/
http://www.icmcb.cz/novy-cenik-sluzeb-icm-platny-od-18-11-2020/
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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ICM ČB prodejní místo vstupenek na kulturní akce  
 
 
 

 
 

 

Vstupenky z CBsystemu a Ticketportalu dočasně neprodáváme. Informace o zrušených představeních 
či vracení vstupného naleznete v přiložených odkazech.  

https://www.ticketportal.cz/Articles/13?count=220 

 

https://www.cbsystem.cz/cs/component/content/article/8-aktuality/22-postup-vraceni-
vstupneho?Itemid=112 

 
 

Máte doma knížku, kterou už jste přečetli, ale je vám líto ji 
vyhodit? Vyměňte ji v KnihoBudce za jinou. Nebo ji tam 
prostě jen nechte, ať si ji může přečíst někdo 
jiný. KnihoBudky slouží k bezplatnému půjčování a 
výměně knih. Někdo se diví, ale knížky se téměř neztrácejí 
a tak nabádáme, aby si lidé knížku klidně i jen odnesli 
domů. 

 

Jednu z budek naleznete i u nás u Informačního centra pro 
mládež na adrese Husova 622/45 v Českých Budějovicích. 

O dalších místech po celé republice, kde si můžete bezplatně vzít, půjčit či vyměnit knížky, se dozvíte 
z mapy na webu http://www.knihobudka.cz/. 

Ukončení účasti Spojeného království v programu Erasmus 
Evropská komise dne 24. prosince dosáhla dohody se Spojeným královstvím o podmínkách spolupráce 
s EU. Tato dohoda nadále nepočítá s účastí Spojeného království v unijním programu Erasmus+ 
v příštím programovém období 2021-2027. Původně mělo být Spojené království do programu 
Erasmus+ nadále zapojeno v režimu tzv. třetích zemí (nyní jsou v tomto formátu zapojeny Norsko, 
Island, Lichtenštejnsko, Turecko, Severní Makedonie, Srbsko). Spojené království požadovalo pouze 
částečnou účast na programu, což nařízení o programu Erasmus+ neumožnuje. Spojené království 

http://www.radambuk.cz/
https://www.ticketportal.cz/Articles/13?count=220
https://www.cbsystem.cz/cs/component/content/article/8-aktuality/22-postup-vraceni-vstupneho?Itemid=112
https://www.cbsystem.cz/cs/component/content/article/8-aktuality/22-postup-vraceni-vstupneho?Itemid=112
http://www.knihobudka.cz/
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se proto ve finální fázi vyjednávání rozhodlo, že se programu Erasmus+ od příštího programového 
období účastnit nebude.    
Rozhodnutí Spojeného království o neúčasti v programu Erasmus+ Česká republika velmi lituje, neboť 
zkomplikuje studijní mobility mezi Spojeným královstvím a Českou republikou i s ohledem na to, že tato 
země je jedním z nejoblíbenějších cílů účastníků programu Erasmus+ z České republiky. Mezi studenty 
vysokých škol se dlouhodobě řadí mezi pět nejoblíbenějších destinací. V posledních třech letech vyjelo 
z České republiky do Spojeného království celkem 1598 osob. Do České republiky pak přijelo 1362 osob. 
České a britské vysoké školy budou moci i bez účasti v programu Erasmus+ do určité míry pokračovat 
ve spolupráci, a to prostřednictvím vzájemných partnerských dohod mezi jednotlivými vysokými 
školami. V oblasti regionálního školství nebo mládeže však bude spolupráce s britskými partnery 
podstatně obtížnější.  
Instituce v UK jsou pro akademický rok 2020/2021 stále způsobilé k účasti v programu Erasmus+, 
pokud uzavřely příslušné dohody s britskou národní agenturou pro daný projekt před koncem roku 
2020. Mobility financované ze stávajícího programového období, a to ať už výjezdové do Spojeného 
království, anebo příjezdové do České republiky, ještě bude způsobilé realizovat, resp. dokončit. Pro 
výzvy vyhlášené v rámci programového období 2021-2027 již tato účast možná nebude.  
https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ukonceni-ucasti-spojeneho-kralovstvi-v-programu-erasmus 
 

Informace z ČRDM 

 
 

Archa číslo 6/2020 je hodně „hodnotová“. A snad i hodnotná 
Autor: Jiří Majer  

Poslední letošní číslo časopisu Archa si klade otázku, 
jaké že hodnoty se snaží dospělí vedoucí 
v organizacích dětí a mládeže vštěpovat svým 
svěřencům. 

 
S hledáním odpovědi pomohla Arše č. 6/2020 celá 
řada spolků. Příspěvky v ní zveřejněné nechávají 
nahlédnout do jejich programové kuchyně ještě 
jinak, než by to šlo prostřednictvím oficiálních 
propagačních materiálů či výročních zpráv. Totiž 
svědectvím o žité praxi. 
„Životní cesta má ale mnoho odboček a křižovatek, 

na kterých se musíme rozhodovat, kudy se vydat dál. Hodnoty udávají, jací jsme a jací chceme být. 
Kolikrát se vám však stalo, že jste svoje vlastní hodnoty zradili? Je pro vás v životě důležitá poctivost, 
ale přeci jen jste si na písemku ve škole vzali tahák. Možná jste někdy obelhali rodiče nebo vlastní 
děti, a přitom je pro vás rodina na prvním místě. A v tom to právě je. Hodnota v našem životě je 
ideálem, kterého ne vždy dosahujeme, a ne vždy se jím stoprocentně řídíme,“ napsala Nela 
Andresová z analytické sekce České rady dětí a mládeže (ČRDM) ve svém úvodníku. Nazvala ho 
stejně, jako zní téma aktuálního sešitu Archy: Hodnotový azimut. 
Se svým pohledem na věc čtenáře seznamují třeba Prázdninová škola Lipnice (Zjisti, co v tobě 
opravdu je), Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (Pomáhej srdcem), Asociace turistických oddílů 
mládeže (Tomíci pro Světlušku), Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 
(Svobodný = zodpovědný), Vzdělávací centrum Tereza (Tereza a její hodnoty), Pionýr (Ideály Pionýra), 
Společenství harmonie těla a ducha (Bleskem zoceleni) nebo Klub Pathfinder (Pathfindeři pekli 
pro zdravotníky). 

http://www.radambuk.cz/
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Ale nedosti na tom. Výše zmíněná analytická sekce ČRDM poskytla redakci zajímavý materiál, jemuž 
jsou v novém sešitu Archy věnovány rovnou čtyři strany. V perexu stojí psáno: „Co může dnešní 
generace mladých lidí přinést budoucnosti? Jak ji ovlivní? Jaké hodnoty si mladí lidé osvojili? Tyto 
zvídavé otázky stály na počátku unikátního výzkumu České rady dětí a mládeže, Rady mládeže 
Slovenska a 18 jejich členských organizací. Není to obyčejný výzkum. Je to sonda do hlubin vědomí 
více než šesti tisíc lidí ve věku 15–29 let v Česku a na Slovensku. A také do zakládajících a jiných 
dokumentů organizací, které s mladými lidmi pracují, vychovávají je a pomáhají hodnoty mladých lidí 
dále formovat.“ 
Co v nové Arše najdete ještě? Ti zasvěcenější nejspíš vědí, ostatní čtenáři zjistí, že ČRDM povede 
i nadále její současný předseda Aleš Sedláček. Rozhodli o tom svými hlasy delegáti a delegátky 52. 
Valného shromáždění ČRDM. Z jejich vůle bylo pro další funkční období rovněž nově jmenováno 
Představenstvo ČRDM. Delegáti také mj. odhlasovali přijetí tří nových členských organizací – jde 
o spolky Vodní záchranná služba ČČK, Mladí chovatelé zvířat a Fakescape. Kvůli protiepidemickým 
opatřením se valné shromáždění konalo online, formou videokonference. V rámci České rady šlo 
ovšem o „premiéru“, s níž nebyly zkušenosti… A napoprvé to „klaplo“. Není proto divu, že posléze 
směřovala řada pochvalných vyjádření a gratulací nejen k předsedovi a členům Představenstva, ale i k 
řediteli Kanceláře ČRDM Ondřeji Šejtkovi – za úspěšně zvládnutou „pilotní“ akci. 
Tradiční anketní otázka pro „šestku“ Archy zněla: Jaké hodnoty, k nimž se Vy sami přikláníte, Vám 
v našem „veřejném prostoru“ scházejí? Poděkování za odpovědi náleží spisovatelce Karin Lednické, 
řediteli a zakladateli společnosti Post Bellum Mikuláši Kroupovi a Štěpánce Komárkové, 
spoluzakladatelce a člence správní rady Nadace Karel Komárek Family Foundation. 

 
Aktuální číslo Archy ve formátu PDF je ke stažení zde. 
Česká rada dětí a mládeže se připojila k Síti na ochranu demokracie 
Autor: Jiří Majer | zařazeno: 11. 12. 2020 | přečteno 76 
 

ARCHA v roce 2021 
Autor: Michala K. Rocmanová  

Milí příznivci, čtenáři, přispěvatelé a přátelé, časopis 
ARCHA je tu pro vás. V elektronické podobě ji najdete 
spolehlivě v záložce "Archa" nebo na stránkách České 
rady dětí a mládeže, kde jsou archivovány i starší 
ročníky časopisu. 

 
Abyste se mohli těšit, a třeba i připravit na to, co nám 
pošlete do dalších čísel, máme pro Vás zatím 

alespoň témata ARCHYna příští rok. 
• 1 – Online, nebo offline? 
• 2 – Spolky: udržitelný rozvoj 
• 3 – Učíme se navzájem 
• 4 – S evropským přesahem 
• 5 – Prázdniny prázdné nebyly 
• 6 – Neformální formou 
První číslo jako obvykle vyjde v únoru, další čísla v březnu, květnu a červnu. Po prázdninách se pak 
na ARCHU můžete těšit v říjnu a prosinci 2021. 
V příštím roce jde ARCHA – zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mladých lidí – 
do svého 23. ročníku. Již od roku 1998 ji vydává Česká rada dětí a mládeže. 
http://www.adam.cz/archa.html 
http://crdm.cz/archa/aktualni-cislo/ 
crdm.cz 

http://www.radambuk.cz/
http://crdm.cz/wp-content/uploads/archa-2020-6.pdf
http://www.adam.cz/archa.html
http://crdm.cz/archa/aktualni-cislo/
http://crdm.cz/archa/aktualni-cislo/
http://www.adam.cz/clanek-2018110094-ceska-rada-deti-a-mladeze.html
http://www.adam.cz/archa.html
http://crdm.cz/archa/aktualni-cislo/
http://crdm.cz/
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Česká rada dětí a mládeže (ČRDM)se připojila k neformální apolitické iniciativě 
nazvané Síť na ochranu demokracie. 

 
Přistoupení k Síti projednalo a rozhodlo o něm Představenstvo ČRDM 10. prosince 2020. Síť propojuje 
nevládní organizace, firmy i neformální uskupení. Členové se k Síti připojují podepsáním prohlášení – 
za Českou radu tak učinil její předseda Aleš Sedláček. Členové Sítě tímto prohlášením deklarují svůj 
záměr spolupracovat v případě hrozby pro demokracii a zavazují se, že informace o takové hrozbě 
projednají ve své organizaci a zváží i jejich šíření vhodnými komunikačními kanály. 
Do Sítě se dosud zapojila bezmála stovka nevládních organizací, firem a asociací. Pokud budou 
požádány o rozeslání upozornění na nejzávažnější hrozby, může Síť podle její koordinátorky Dory 
Novákové v současnosti takto oslovit na tři miliony občanů. 
Co vlastně členství v Síti na ochranu demokracie přinese České radě dětí a mládeže? Především 
informace. Ocitnou-li se totiž principy demokratického právního státu u nás v ohrožení, členové Sítě 
se to dozvědí – navíc s nabídkou adekvátního postupu „co s tím“. Kromě toho se Česká rada stane 
i každoroční příjemkyní dvou monitorovacích zpráv o kondici demokracie v naší vlasti. Tyto zprávy 
budou shrnovat poznatky expertů Sítě na ochranu demokracie o dlouhodobějších trendech v dané 
oblasti. 
Síť prošla za tři roky testováním a vývojem. Výsledkem je její mechanismus k ochraně demokracie, 
který se opírá o silnou expertní složku a široké zapojení různě zaměřených organizací, jež se chtějí 
podílet na ochraně společného demokratického základu. Síť nemá právní subjektivitu, a připojení k ní 
tudíž není formálním přistoupením ČRDM k jiné organizaci. Protože je však spolupráce zapojených 
členů klíčovým prvkem celého mechanismu, potvrzení takovéto vůle je doloženo i zmíněným 
podpisem předsedy České rady dětí a mládeže. 
K fungování Sítě lze snad ještě dodat, že její řadoví členové jsou informováni jen o nejzávažnějších 
(tzv. červených) hrozbách pro demokracii a s tím souvisejících dlouhodobých trendech. „Abychom 
vyhověli potřebě některých (zejména střešních) organizací informovat ostatní členy o důležitých 
hrozbách ze svých oblastí zájmu (tzv. oranžové výzvy), vytvořili jsme tzv. Akční skupinu. Zapojeným 
členům umožňuje být prostřednictvím intranetu v přímém kontaktu s ostatními zapojenými 
organizacemi, formulovat výzvy a vyjadřovat podporu výzvám ostatních. V posledních týdnech zde 
členové řešili hrozby týkající se například ohrožení práva na informace a nepřiměřeného posilování 
pravomocí Ministerstva zdravotnictví (návrhy krizové legislativy), žádost prezidenta ČR o citlivé 
informace BIS či postup v tendru Dukovany (zákon o přechodu na nízkouhlíkovou energetiku),“ lze se 
mj. dočíst v  prezentačním materiálu Sítě k ochraně demokracie, jímž se Síť představila České radě 
dětí a mládeže před výše uvedeným prosincovým jednáním Představenstva ČRDM. 
 
 

Může se Vám hodit informační leták Ombudsman dětem 
Leták ukazuje prostřednictvím vyjmenování některých častých problémů, se kterými se děti můžou 
potkat, v jakých oblastech může ombudsman dětem pomoci. 

http://www.radambuk.cz/
http://www.crdm.cz/
https://www.ochranademokracie.cz/
http://www.adam.cz/download.php?soubor=515
http://www.adam.cz/download.php?soubor=516
https://deti.ochrance.cz/aktuality/jsme-tu-pro-tebe-i-v-teto-dobe/


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 1 - 2021 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 

12 
 

Myslím sám za sebe – sborník ke kritickému myšlení 
Autor: Jan Burda  

Kritické myšlení je v současné době významnou 
kompetencí nezbytnou ke zvládání 
každodenních životních situací, tvoří základ 
pro rozvoj odpovědnosti jednotlivce i rozvoj 
společnosti jako takové. 

 
Je to kompetence, kterou potřebujeme u dětí 
rozvíjet nejen ve školách, ale i během 
mimoškolních aktivit. Těmi, kdo ovlivňují 
výchovu dětí a mládeže mimo školu jsou 

dobrovolníci dětských a mládežnických organizací. Je ale nutné, aby měli vhodné nástroje, které by 
mohli při své práci využít. 
Schopnost logického úsudku, schopnost uchopit a nezávisle zkoumat myšlenky, pečlivě zvažovat 
dostupná fakta, umět identifikovat otevřené i skryté formy manipulace a přiměřeně na ně 
zareagovat, jsou dovednosti, kterými by měl disponovat každý člověk. 
Snahou Česko – Slovenského projektu „MYSLÍM SÁM ZA SEBE – Kritické myšlení v neformálním 
vzdělávání“ bylo vzdělávat v oblasti kritického myšlení. Na čtyřech víkendových setkáních jsme 
testovali hry a aktivity s tématikou kritického myšlení. 
Výsledkem je sborník, který obsahuje jednak nezbytnou teorii, ale také konkrétní hry a aktivity. Jedná 
se o aktivity jednak originální, které byly vyvinuty v rámci projektu, jednak aktivity známé, které 
ovšem byly upraveny pro potřeby rozvoje kritického myšlení. 
Celý sborník nyní přinášíme k volnému stažení a věříme, že pro vás bude užitečný: 
https://myslikriticky.eu/wp-content/uploads/2020/12/Myslim_sam_za_sebe_sbornik.pdf 

 
Vyhlášení amatérské fotosoutěže Dítě a zvíře 
Spolek Mladí chovatelé zvířat vyhlašuje amatérskou fotografickou soutěž Dítě a zvíře. Její trvání bude 
od 1.1. do 31.5.2021. Fotografie dětí s jejich miláčky budou vyhodnoceny ve věkových kategoriích do 
10 let, do 15 let, do 18 let a starší 18 let. 
Fotografie se budou zasílat pouze elektronicky na adresu: mchz@post.cz s uvedením názvu každé 
fotografie, jménem a příjmením autora a jeho věkem. Do předmětu se uvede heslo FOTOSOUTĚŽ. 
Soutěž bude vyhodnocena do konce měsíce června 2021, vítězové obdrží diplomy a věcné ceny. 
 

Blíží se Ptačí hodinka 2021 
Program nazvaný Ptačí hodinka je určený všem zájemcům o přírodu a ptačí dění v jejich okolí. Ačkoli 
se jedná o vědecký výzkum, zúčastnit se může úplně každý bez předchozích zkušeností. Cílem 
programu je dlouhodobě sledovat zimování ptáků v Česku a zjistit, co jejich výskyt a chování ovlivňuje. 
Dále pak zapojit širokou veřejnost do jednoduchého vědeckého výzkumu – zimního sčítání ptáků 
na krmítkách.  
Letošní Ptačí hodinka proběhne o víkendu 8.–10. ledna 2021. 
Více 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://myslikriticky.eu/wp-content/uploads/2020/12/Myslim_sam_za_sebe_sbornik.pdf
mailto:mchz@post.cz
http://www.adam.cz/clanek-2020120046-blizi-se-ptaci-hodinka-2021.html
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Evidence skutečných majitelů. Jak je to s povinností spolků začít plnit rejstřík 
skutečných majitelů? 
23.12.2020    
O tom, k čemu je rejstřík, do kterého jsme povinni se zapisovat, a jak se tak dá prakticky učinit, se 
můžete dočíst na webu issm.justice.cz. 
Povinnost vznikla v roce 2017, a to novelizací Zákona o veřejných rejstřících, účinnost však byla 

zejména pro spolky, nadace, ústavy a 
společenství vlastníků jednotek odložena k 1. 1. 
2021. Za nedodržení této povinnosti nejsou – 
alespoň zatím – stanoveny sankce. Povinnost je 
však již nyní vyžadována například u některých 
vyhlášených dotačních titulů na úrovni státu, 
krajů i obcí. 
Někteří se již setkali s tím, že zápis neprobíhá 
hladce a že soudy vyžadují doplnit různé 
dokumenty, přičemž jejich přístup není jednotný. 

Zde bych viděl paralelu s chodem veřejného rejstříku, ve kterém se zápisy taktéž museli několik let 
„usazovat“. 
Minulý rok jsme z ČRDM publikovali doporučení počkat na zavedení nové směrnice proti praní peněz 
označované AML V. Ta již počítá s tím, že do evidence skutečných majitelů se jako skutečný majitel 
spolku, pobočného spolku, zahraničního spolku, zahraničního pobočného spolku, zájmového sdružení 
právnických osob, mezinárodní nevládní organizace nebo bytového nebo sociálního družstva 
automaticky propíše fyzická osoba. A sice ta, která byla zapsána v rámci zápisu do veřejného rejstříku 
jako člen jejich statutárního orgánu nebo jako skutečný majitel právnické osoby zapisované do 
veřejného rejstříku, která je členem jejich statutárního orgánu. Tedy: spolky, sláva! To, co jsme 
navrhovali na jednáních pracovní skupiny Výboru pro legislativu a financování při Radě vlády pro NNO 
na Ministerstvu spravedlnosti, tedy automaticky propisovat, se nejspíše stane skutečností. 
S napětím jsme čekali na Zákon o evidenci skutečných majitelů. Ten byl plánovaný ze strany 
předkladatele tak, aby vstoupil v účinnost před koncem roku 2020. Zákon však přinášel kontroverze. 
Mediálně nejznámější byla výjimka, která by mohla zvýhodnit premiéra Andreje Babiše. Týkala se 
skutečných vlastníků u svěřeneckých fondů, kdy podle vládního návrhu zákona by premiér sice byl 
skutečným majitelem svěřeneckých fondů, nebyl by však uveden jako skutečný majitel firem do nich 
vložených. Po dlouhých debatách byl ve sněmovně nalezen kompromis a zákon putoval 24. 11. 2020 
do Senátu. Tam byl projednán a s pozměňovacím návrhem vrácen Poslanecké sněmovně. Pozměňovací 
návrh se týká nemožnosti vyplatit dotaci takovému subjektu, který bude mít v evidenci nesrovnalosti. 
Účinnost zákona o skutečných majitelích je v návrhu nastavená na čtyři měsíce po zveřejnění. Kdyby 
šlo vše hladce, tak dříve než v květnu 2021 nebude automatický propis možný. 
Odpověď na otázku, zda čekat, nebo splnit zákonnou povinnost, nechávám na uvážení každého z vás. 
Ze strany soudů předpokládám shovívavost. Co je, dle mého mínění, v tuto chvíli důležité, je 
komunikovat s poskytovateli dotací ve vašem okolí. Ze zkušenosti vím, že v honbě za transparentností 
se rádo ve výzvách ukládá žadatelům za domácí úkol přiložit množství zaručeně nutných čestných 
prohlášení, potvrzení, příloh. Přitom obecně platí pravidlo: stát nemá požadovat žádný výpis z rejstříku, 
který spravuje. Stejně tak by stát ani obce neměly vyžadovat již nyní zápis do evidence skutečných 
majitelů v případě, že tato povinnost – například pro spolky –  bude zákonem, který již putuje do konce 
legislativního procesu, zrušena, resp. umožněna splnit automaticky. Pojďme se tedy zaměřit hlavně na 
to, abychom měli správně zveřejněné údaje ve veřejném rejstříku. To je základ, na kterém musíme 
trvat, mimo jiné také proto, aby bylo odkud a co překlápět. 
Napsal: Aleš Sedláček, předseda ČRDM 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://issm.justice.cz/
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Další informace 

 
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v 
Českých Budějovicích 

Informační linka ke koronaviru: 1221   
je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16:30 hodin 

COVID PORTÁL - Informační portál ministerstva vnitra covid.gov.cz 
Najdete zde informace ke COVID a platná opatření 

DOBROVOLNÉ očkování proti onemocnění COVID-19 mzcr.cz 
Najdete zde očkovací strategii, jak vakcína funguje a další důležité informace 

DOBROVOLNÉ antigenní testování veřejnosti mzcr.cz 
Najdete zde odběrová místa, objednávací formulář a další informace 

 

 

Koronavirus - důležité informace pro veřejnost 

 

 

 

- 
Co mám dělat, když....upřesnění pojmů (23.10.2020) 

 

 

- 
Co mám dělat, když jsem byl v kontaktu s pozitivně testovanou osobou (23.10.2020) 

 

 

- 
Co mám dělat, když mám negativní výsledek testu (23.10.2020) 

 

 

- 
Co mám dělat, když mám pozitivní výsledek testu (23.10.2020) 

 

 

- 
Co mám dělat, když se u mě projevily příznaky COVID-19 (23.10.2020) 

 

 

 

 

 
- 

Usnesení vlády ČR ze dne 21. 10. 2020 k přijetí krizových opatření 

 

 
- 

Vyhlášení nouzového stavu - co aktuálně platí  - Vláda ČR 

 

 
- 

Seznam všech mimořádných opatření vydaných MZ ČR 

 
 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.khscb.cz/view.php?cisloclanku=2020080012
https://covid.gov.cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/
https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani
https://www.khscb.cz/storage/userfiles/file/Verejne%20zdravi/2020/letak%20MZ%20-%20Co%20Kdyz%20-%20pojmy.pdf
https://www.khscb.cz/storage/userfiles/file/Verejne%20zdravi/2020/letak%20MZ%20-%20Co%20Kdyz%20-kontakt.pdf
https://www.khscb.cz/storage/userfiles/file/Verejne%20zdravi/2020/letak%20MZ%20-%20Co%20Kdyz%20-C-.pdf
https://www.khscb.cz/storage/userfiles/file/Verejne%20zdravi/2020/letak%20MZ%20-%20Co%20Kdyz%20-C+.pdf
https://www.khscb.cz/storage/userfiles/file/Verejne%20zdravi/2020/letak%20MZ%20-%20Co%20Kdyz%20-%20Priznaky.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/usneseni-vlady-cr-ze-dne-21-10-2020-k-prijeti-krizovych-opatreni/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 1 - 2021 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 

15 
 

Nouzový stav v České republice, vyhlášený kvůli pandemii koronaviru SARS-CoV-2 
bude platit prozatím do 22. ledna 2021. 
https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/ 
https://koronavirus.mzcr.cz/epidemiologickou-situaci-bude-nove-znazornovat-system-hodnoceni-pes/ 
 
HTTPS://KORONAVIRUS.MZCR.CZ/VLADA-PRODLOUZILA-NOUZOVY-STAV-O-DALSICH-30-DNU-PRISNEJSI-
OPATRENI-ZACNOU-PLATIT-OD-27-PROSINCE/ 

 

Kdy budou prázdniny ve školním roce 2021/2022 
Autor: MŠMT  

I když v dnešní situaci, kdy se každou chvíli uzavírají školy z důvodu pandemie 

koronaviru, jsou pevně stanovena data, kdy má začínat vyučování ve školách a kdy 

budou prázdniny. 

Střídavě je omezen pohyb občanů, jsou zavřené hotely, restaurace, sjezdovky, zavírají se hranice některých 
států, kam dříve mířily tisíce lidí na dovolenou, letadla létají v omezeném provozu, atakdále a tak podobně. Zdá 
se, že skoro nestojí za to plánovat, co s prázdninami a dovolenými. Budou povoleny tábory? Ozdravné pobyty 
a školy v přírodě?Všichni ale doufáme, že se situace zlepší, a děti nebudou muset o prázdninách sedět doma... 

Pojďme se na to podívat - a třeba alespoň předběžně naplánovat, co v době školního volna podniknete: 

Termíny prázdnin ve školním roce 2020/2021 najdete zde: 
http://www.adam.cz/clanek-2019060077-prazdniny-a-organizace-
skolniho-roku-2020-2021.html 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních 
školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021. 

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021. 
Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne 
v pondělí 3. ledna 2022. 
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022. 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 

Termín / Okres nebo obvod hl. města Prahy 

7. 2. - 13. 2. 2022 
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-
sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 

14. 2. - 20. 2. 2022 
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, 
Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál 

http://www.radambuk.cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/
https://koronavirus.mzcr.cz/epidemiologickou-situaci-bude-nove-znazornovat-system-hodnoceni-pes/
http://www.adam.cz/clanek-2019060077-prazdniny-a-organizace-skolniho-roku-2020-2021.html
http://www.adam.cz/clanek-2019060077-prazdniny-a-organizace-skolniho-roku-2020-2021.html
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21. 2. - 27. 2. 2022 
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov 
nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník 

28. 2. – 6. 3. 2022 
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, 
Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov 

7. 3. - 13. 3. 2022 
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, 
Karviná 

14. 3. - 20. 3. 2022 
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-
Místek 

Poznámky k tabulce: 

Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, 
Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-
Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín. 

Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, 
Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-
Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní 
Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, 
Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, 
Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022. 
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022. 
Hlavní (letní) prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022. 
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022. 

Ing. Robert Plaga, Ph.D. v. r. 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku-2021-2022-v-zakladnich-skolach 

Soubor ke stažení: Organizace školního roku 2021/2022 zdroj: MŠMT 

http://www.adam.cz/clanek-2020110047-kdy-budou-prazdniny-ve-skolnim-roce-2021-2022.html 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku-2021-2022-v-zakladnich-skolach
http://www.adam.cz/download.php?soubor=519
http://www.adam.cz/clanek-2020110047-kdy-budou-prazdniny-ve-skolnim-roce-2021-2022.html
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Jihočeský kraj – dotační programy pro rok 2021 

Dne 2. 12. 2020 vyhlásil Jihočeský kraj 1. vlnu dotačních programů pro rok 2021.  
 
Vyhlášení dotačních programů včetně pravidel pro žadatele a formulářů žádostí naleznete 
na: https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene 
(www.kraj-jihocesky.cz - menu Dotace a Fondy EU - rubrika Programové dotace JčK – 
Aktuální výzvy)  
 
Uzávěrka příjmu žádostí v 1. vlně je 22. 1. 2021 do 12:00 hodin.  

 
Předpoklad vyhlášení 2. vlny dotačních programů je 29. 1. 2021 s uzávěrkou příjmu žádostí 12. 3. 2021 ve 12:00 

hodin. 
Mezi schválenými dotačními programy na rok 2021 pro oblasti sport a zájmová činnost dětí a mládeže jsou: 
(Upozorňujeme, že pro rok 2021 opět 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 2021 výzvu pro kraje nevyhlašuje. 

A dále v dotační programu Reprezentace Jihočeského kraje pro oblast vědy, mládeže a sportu je pro rok 2021 
schváleno vyhlášení pouze v 1. vlně, tzn. pokud bude vyčerpána celková alokace v 1. výzvě nebude 
vyhlašována další výzva v následující vlně)  

 

 

Dotace - volnočasové aktivity 

ROK  2021 
Podpora volnočasových aktivit - Dotační program města České 
Budějovice na podporu volnočasových aktivit(.docx) 
Na základě  Směrnice č. 5/2020 - Poskytování dotací z rozpočtu města 
České Budějovice a její přílohy č. 1 Obecných pravidel schválila Rada 
města České Budějovice dne 14.12.2020 

 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 
2021(.docx) 
https://www.c-budejovice.cz/dotace-volnocasove-aktivity 
 

DDM ČB 

MÁTE RÁDI AKCE? MY ANO. A TAK JSME SI JEDNU VENKOVNÍ PRO VÁS PŘIPRAVILI. TAKŽE VŠICHNI 
DO AKCE! 

Českobudějovický Dům dětí a mládeže si připravil 
pro širokou veřejnost jedinečnou zážitkovou hru s 
aplikací Actionbound. Zpříjemněte si čekání na 
Ježíška a vyrazte s dětmi na naší výpravu za 
podkladem! Podrobné instrukce naleznete níže.  
Důležité je myslet na to, že výzva potrvá od soboty 
28. listopadu 2020 až do konce roku. Od té doby 
tedy bude možné naskenovat QR kód a spustit 
výzvu. 

Co je potřeba před začátkem? 
1. Stáhnout si aplikaci Actionbound (Google Play, AppStore) do telefonu nebo tabletu 

http://www.radambuk.cz/
https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene
http://www.kraj-jihocesky.cz/
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/zamer_-_dotacni_program_na_podporu_volnocasovych_aktivit.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/zamer_-_dotacni_program_na_podporu_volnocasovych_aktivit.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/pravidla_-_volnocasovky_bez_priloh.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/pravidla_-_volnocasovky_bez_priloh.docx
https://www.c-budejovice.cz/dotace-volnocasove-aktivity
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.actionbound&hl=cs&gl=US
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2. Připravit se na výpravu. Naskenujte kód až budete připraveni vyrazit. Aplikace vám řekne, 
kam máte jít, nebo kterým směrem, co udělat apod… 

Po spuštění aplikace: 
1. Počítejte, že výprava vám zabere přibližně 1,5 hodiny 
2. Otevřít a naskenovat QR kód – tím se spustí výzva (k tomu je potřeba 

být připojený k internetu) 
3. Poté klikněte na ULOŽIT (download), aby vám šla hra i bez připojení 

k internetu! Kdo má neomezená data, může je nechat zapnuté (Jen je 
potřeba mít zapnutou funkci GPS) 

4. Zaškrtněte Souhlasím s podmínkami a klikněte na další 
5. Napište jména všech, kdo se účastní výpravy 
6. Poté se řiďte instrukcemi aplikace 
7. Tip: Vydejte se na výpravou s rodinou nebo s kamarády 
8. Na konci dobrodružství je potřeba odeslat vaše výsledky. K tomu je 

potřeba být připojení k internetu či mít zapnutá data. Pokud si 
nechcete plýtvat data, můžete to odeslat až z domova. Pokud 
nemáte zapnutá data – je důležité nezavřít aplikaci ihned po 
dokončení – to by se výsledky neodeslaly! 

 
PDF obrázku je k dispozici ZDE 
https://www.ddmcb.cz/new/mate-radi-akce-my-ano-a-tak-jsme-si-jednu-venkovni-pro-vas-pripravili-
takze-vsichni-do-akce/?fbclid=IwAR3TOYDrilmv9T81Q3c4GRyAtcBJn03bwIj840-HY84_F29-
BpnQulWRNJI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.ddmcb.cz/wp-content/uploads/2020/11/ddmcb1.pdf
https://www.ddmcb.cz/new/mate-radi-akce-my-ano-a-tak-jsme-si-jednu-venkovni-pro-vas-pripravili-takze-vsichni-do-akce/?fbclid=IwAR3TOYDrilmv9T81Q3c4GRyAtcBJn03bwIj840-HY84_F29-BpnQulWRNJI
https://www.ddmcb.cz/new/mate-radi-akce-my-ano-a-tak-jsme-si-jednu-venkovni-pro-vas-pripravili-takze-vsichni-do-akce/?fbclid=IwAR3TOYDrilmv9T81Q3c4GRyAtcBJn03bwIj840-HY84_F29-BpnQulWRNJI
https://www.ddmcb.cz/new/mate-radi-akce-my-ano-a-tak-jsme-si-jednu-venkovni-pro-vas-pripravili-takze-vsichni-do-akce/?fbclid=IwAR3TOYDrilmv9T81Q3c4GRyAtcBJn03bwIj840-HY84_F29-BpnQulWRNJI
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Jihočeské zimní linky - autobusem nejen na lyže 
Od 19.12.2020 do 14.3.2021 budou v provozu turistické a lyžařské spoje, které propojují větší centra 
Jihočeského kraje se zimními destinacemi. Systém je složen ze stávajících linek v závazku veřejné 
služby Jihočeského kraje na kterých je v daném období umožněna přeprava lyžařského vybavení a z 
nově zavedené linky Jindřichův Hradec - Třeboň - Trhové Sviny - Kaplice - Lipno nad Vltavou, která je z 
85 % financována z programu Interreg CENTRAL EUROPE, projektu RegiaMobil. 
Zimní linky mají návaznosti na vlakové spoje či vzájemnou vazbu mezi linkami na Kvildu a Zadov a 
linkami do Lipna nad Vltavou a do Hojné Vody. 
Novinkou a velkým lákadlem letošního roku je poskytnutí slevy na skipasy až do výše 30 % při 
předložení platného jízdního dokladu z daných linek či jihočeské jízdenky (www.jihoceskajizdenka.cz) 
ve Skiareálu Lipno, Lyžařském areálu Zadov a ve SKI Areálu Kvilda. Podrobnější informace o jízdních 
řádech a slevách lze nalézt na stránkách Jihočeského koordinátora dopravy na 
odkazu www.jikord/skibusy.  
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Tvoření s dětmi 
 

Sněhulák z proužků 

Pokud u vás letošní zimu moc nenasněžilo a 
vy rádi stavíte sněhuláka, nezoufejte! Můžete 
si jednoho „postavit“ z papírových proužků. 
Výslednou postavičku můžete někam zavěsit 
nebo postavit jako dekoraci. Jelikož ale 
sněhulák nemá nohy, je potřeba mu do břicha 
vložit kamínek, aby neupadl. Případně do něj 
můžete vložit například bonbony a budete tak 
mít originální misku na dobroty. Na úvodní 
fotografii je sněhulák položený na kamenný 
svícínek (samozřejmě bez svíčky). 
Na výrobu jednoho sněhuláka budete 
potřebovat tento materiál: papírové proužky: 4x 22 cm, 4x 17 cm, 2x 11 cm, 5x 6 cm, lepidlo na papír, 
děrovačku, kterou si vytvoříte 9 malých koleček z černého papíru  
Zdroj: http://www.vasedeti.cz/inspirace/hry-a-tvoreni-pro-skolaky/tvoreni-snehulak-z-prouzku/ 
 

Krmení pro ptáčky 

Připravte si sáček želatiny, sáček ptačího zobu. 
V malém kastrůlku promíchejte jeden sáček želatiny s 1/4 
šálku vody a pomalu povařte. Míchejte. až se želatina 
rozpustí a teplem odlepí. Poté přidejte 3/4 šálku ptačího 
zobu. Promíchejte ptačí zob se želatinou, poté dejte stranou 
trošku vychladit. 
Mezitím si na plech připravte pečící papír a formičky (např. 
vánoční). Dále si připravte z provázků nebo z lýka závěsná poutka.  

Nyní každou formičku do poloviny vyplňte připravenou směsí. (Doporučuji formičky uvnitř potřít 
olejem - směs Vám pak půjde lépe vykrojit). Zatlačte to hezky a pevně k formičce. Dále přiložte 
závěsný provázek do půlky náplně. Poté naplňte formičky po okraj ptačí směsí a znovu hezky a pevně 
přitlačte k formičce.  
Nechte proschnout cca 4 hodiny. Opatrně vykrojte z formiček a nechte dosušit v chladu. Doporučuji 
přes celou noc! ...a je hotovo :) 
Zdroj: https://www.mimibazar.cz/navod/11305/navod-na-krmeni-pro-ptacky-o 
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Trojkroká štafeta 

Závodní štafetová hra, při níž soupeřící týmy chtějí zdolat smrtelně nebezpečný úsek přes lávu co 

nejrychleji. Omezení jsou ale na možnost pohybu, každý jednotlivec se dostane do bezpečí jen velmi 

pomalu. 

Zvolíme startovní hranici, za kterou začíná láva. Alespoň 25 metrů vzdálená hranice, kde láva končí, 

je bezpečným útočištěm pro každého člena týmu. Jak se ale přes lávu dostat? 

Pro překonání lávy je potřeba se přes ní pohybovat pouze na cihlách (můžeme nahradit třeba A4 listy 

papíru či kartony). Každá skupina má k dispozici ale pouze 3 kusy. 

Jakmile se hráč úspěšně dostane bez doteku země na druhou stranu, stává se vůči lávě imunní a 

může své cihly donést dalšímu spoluhráči na řadě.  

Vítězí tým, jehož členové se na druhou stranu dostanou jako první. 

Zdroj: https://zabav-deti.cz/clanek/trojkroka-stafeta-443 

 

Bombardér 

Bombardér je jednoduchá hra vhodná hlavně na ven - hřiště, trávníky či betonové plochy. S několika 

kuličkami si dobře vystačíte na fyzicky nenáročnou hru, ale za to napínavou a zábavnou. Pojďme na 

to! 

Hrát mohou 2 a více hráčů. Každý dostane 3 kuličky, nějak odlišené od ostatních hráčů. Na zem si 

nakreslíme kruh o průměru zhruba 2 dlaní, do něj každý hráč vloží 2 své kuličky.  

Zvolíme pořadí, ve kterém se budou hráči střídat. Hráč na tahu (bombardér) se postaví ke kruhu, 

natáhne před sebe do výšky očí jednu ruku se svojí kuličkou (bomba) a tu následně vypustí. Snaží se 

touto bombou dostat co nejvíce kuliček mimo kruh. Každá kulička, která se ocitne mimo nakreslený 

kruh, získává bombardér a na konci si za každou počítá jeden bod. Svoji bombu si po každém tahu 

vezme zpět na další hody.  

Hra končí, jakmile v kruhu nezbyde žádná kulička. 

Zdroj: https://zabav-deti.cz/clanek/bombarder-451 
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