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Milí přátelé,  
 
připravili jsme pro Vás letošní 5. vydání elektronického Klapíkova zpravodaje s informacemi, které 
Vás zaujmou a nápady pro práci s dětmi a mládeží.  

Velikonoce: Čas vítání jara a oslava  

Informace o činnosti RADAMBUKu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
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9. 3. – 10. 4. 2021 - Velikonoční výzva RADAMBUKu  

 
Úkolem dětí v březnové výzvě RADAMBUKu bylo ozdobit vajíčko nebo 

uplést pomlázku. Celkem se do výzvy zapojilo 40 dětí nejen z členských 

organizací RADAMBUKu. RADAMBUK vybral 10 fotografií vajíček a 

pomlázek a jejich majitelé obdrželi drobné odměny. Galerii výrobků od 

dětí si můžete prohlédnout na webu 

https://www.radambuk.cz/velikonocni-vyzva-radambuku-ozdob-vajicko-

uplet-pomlazku/  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
11. 3. - 20. 4. 2021 - Výzva Obrázky pro zdravotníky  

 

V době lockdownu v České republice z důvodu pandemie COVID-19 
poslal RADAMBUK dětem a mládeži výzvu s názvem Obrázky pro 
zdravotníky. Výzva byla ukončena 20. 4. 2021 a poslalo do ní obrázky s 
poděkováním zdravotníkům za jejich péči o nemocné 78 soutěžících. 
Obrázky předal RADAMBUK zdravotníkům na oddělení ARO 
českobudějovické nemocnice. Obrázky byly opravdu povedené a bylo 
těžké z nich vybrat 10 nejhezčích, nakonec vybral RADAMBUK obrázků 15 
a výtvarníci obdrželi drobné odměny. Děkujeme všem soutěžícím za 
krásné obrázky a poděkování zdravotníkům, děti ukázaly, že si práce 
zdravotníků velmi váží. Galerii obrázků od dětí si můžete prohlédnout na 
webu https://www.radambuk.cz/vyzva-radambuku-obrazky-pro-
zdravotniky/  

. 

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/velikonocni-vyzva-radambuku-ozdob-vajicko-uplet-pomlazku/
https://www.radambuk.cz/velikonocni-vyzva-radambuku-ozdob-vajicko-uplet-pomlazku/
https://www.radambuk.cz/vyzva-radambuku-obrazky-pro-zdravotniky/
https://www.radambuk.cz/vyzva-radambuku-obrazky-pro-zdravotniky/
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21. ROČNÍK BAMBIFEST - 10. - 11. 9. 2021 

RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 
připravuje 21. ročník akce BAMBIFEST na termín 10. - 11. 9. 2021 do areálu u Sportovní haly v 
Českých Budějovicích. 
(Z důvodu epidemiologické situace v ČR jsme přeložili květnový termín na zářiový. Děkujeme za 
pochopení, budeme Vás informovat). http://budejovice.bambifest.cz/  

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. 
 

Inspirace pro činnost dětských organizací na webu www.radambuk.cz 

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/ 

 

 

Kvízy pro děti, online aktivity, aplikace..PREZENTACE PRO ON-LINE SCHŮZKY 

https://www.radambuk.cz/kvizy-pro-deti/ 

 

 

http://www.radambuk.cz/
http://budejovice.bambifest.cz/
http://www.jihocesketabory.cz/
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/napady-na-vypravy-do-prirody-kam-s-detmi/
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Nápady pro tvoření s dětmi  

https://www.radambuk.cz/napady-pro-deti-tvoreni/ 

https://www.radambuk.cz/tvoreni-s-detmi-na-leto/ 

 

 
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/napady-pro-deti-tvoreni/
https://www.radambuk.cz/tvoreni-s-detmi-na-leto/
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 

Projekty Mládež kraji – kraj Jihočeský v roce 2021 – 7. ročník projektu 
odstartoval 

Více o projektech na webu https://jihocesky.mladezkraji.cz/ 
 
Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé (15 – 26 let) 
aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a 
které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekt 
iniciují, vytvoří a zrealizují sami mladí lidé. Projekty iniciativ 
mládeže pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí a přináší 
změnu a prospěch veřejnosti, zejména v okolí, kde mladí lidé 
žijí. Projekt je zaměřen na neformální skupiny mladých lidí. 

Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva (multikulturní 
prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného 
života. 
Dne 12. 4. 2021 rozhodla komise o podpoře podaných projektů Mládež kraji - kraj Jihočeský pro rok 
2021, bylo podpořeno celkem 10 mládežnických projektů částkou 125 000 Kč z dotace MŠMT. 

 

Název projektu Myšlenka projektu 

Charitativní jarmark  
Charitativní jarmark vánočních a adventních výrobků. 
Výtěžek bude věnován vybrané neziskové organizaci. 

Jak voní práce se dřevem Workshopy pro děti a mládež práce se dřevem. 

Severská mytologie Akce pro děti a mládež na téma severské mytologie. 

Online zážitky 
Workshop práce s outdoorovou kamerou, natáčení videí, 
zpracování, sdílení filmů.  

Kde se skrývá matematika 
Zábavná matematická soutěž pro žáky základních škol z 
Jihočeského kraje. 

Staň se na den informatikem 

Soutěžní workshop pro studenty středních škol 
Jihočeského kraje na aktuální témata z oblasti informatiky 
(virtuální realita, šifrování, bezpečnost, ochrana dat…) 

Objevujeme 2 zábavné dny pro děti s tématem přírody. 

Za dovednostmi našich předků 
Akce pro děti a mládež, kdy si vyzkouší řemesla, které 
běžně dělali naše babičky a dědečkové. 

 

http://www.radambuk.cz/
https://jihocesky.mladezkraji.cz/
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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 

 

8. 4. 2021 – Online kurz Dětská kresba – Ergonomie psaní a rozvoj 
grafomotoriky v předškolním věku 

 
3 pracovnice s dětmi a mládeží z RADAMBUKu se zúčastnily dne 
8. 4. 2021 online akreditovaného kurzu v rámci DVPP – Dětská 
kresba – Ergonomie psaní a rozvoj grafomotoriky 
v předškolním věku. Kurz pořádal spolek Remízka z. s. a 
RADAMBUK financoval účastnické poplatky z projektu OPVVV 
Pod jednou střechou II. 

 

8. 4. 2021 – Webinář – Jak na PR ve vztahu k rodičům a dětem? Jak komunikovat 

na internetu a jaké kanály k tomu využít? 

3 pracovníci s dětmi a mládeží z RADAMBUKu se 
zúčastnili dne 8. 4. 2021 webináře Jak na PR ve 
vztahu k rodičům a dětem? Jak komunikovat na 
internetu a jaké kanály k tomu využít? Webinář, 
který pořádala ČRDM, se týkal problematiky PR 
organizací, řešil důvody, proč je dobrý být 
online, jaké si nastavit cíle, cílové skupiny a 
seznámení se s kanály pro komunikaci, jaké 
výhody a nevýhody mají, jaké jsou tipy na 
využití.  

 

 

8. 4. 2021 – Kolotoč nápadů – Zdravověda v oddíle  

3 pracovníci s dětmi a mládeží z RADAMBUKu 
se zúčastnili dne 8. 4. 2021 webináře 
Zdravověda v oddíle, který pořádala Asociace 
trusitických oddílů mládeže. Účastníci získali 
nové zkušenosti a nápady, jak s dětmi probírat 
zdravovědu v oddíle.  

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
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23. – 24. 4. 2021 – Online kurz Rozvoj dětské osobnosti skrze samostatnou 

skupinovou činnost (rozvoj klíčových dovedností dospívajících) 

Ve dnech 23. - 24 .4. 2021 se zúčastnila 1 vedoucí z 
RADAMBUKu online kurzu Rozvoj dětské osobnosti 
skrze samostatnou skupinovou činnost (rozvoj 
klíčových dovedností dospívajících). Kurz pořádala 
ČRDM, účastnický poplatek uhradil RADAMBUK z 
projektu OPVVV Pod jednou střechou II. Účastníci 
kurzu získali návody zaměřené na rozvoj vybraných 
dovedností pro 21. století, které jsou považovány za 
klíčové - např. vytrvalost, efektivní komunikace a další. 

 

 

Instruktor vodní turistiky 
 

Místo konání: Vltava 
Termíny: 20. – 23.5.2021 a 10. – 13.6.2021 (tyto termíny 
jsou na výběr) 
 
Cena kurzu: 3 200,- Kč (cena zahrnuje ubytování v 
kempu, účastnický poplatek a zapůjčení lodí, vest, pádel 
a sudů). RADAMBUK má možnost vedoucím z našich 
členských organizací na účastnický poplatek přispět 

z projektu OPVVV. 
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. 
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 10.5.2021 na e-mail kancelar@radambuk.cz. 
https://www.radambuk.cz/kurzy-instruktor-vodni-turistiky-2021/  

http://www.radambuk.cz/
mailto:kancelar@radambuk.cz
https://www.radambuk.cz/kurzy-instruktor-vodni-turistiky-2021/
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28. - 30. 5. 2021 a 18. – 20. 6. 2021 – Kurz zdravotník zotavovacích akcí  
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 kurzu: 2 víkendy 28.-30.5.2021 a 18. – 20. 6. 2021 
Místo konání: prostory RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice 
https://www.radambuk.cz/akce/zza-2021/ 
 
 

22. 5. 2021- Opakovací kurz zdravotník zotavovacích akcí 2021 
Potřebujete obnovit a prodloužit akreditaci Zdravotník zotavovacích akcí a doplnit znalosti? Nabízíme 
Vám Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí v délce 12 hodin. Kurz je určen pro Zdravotníky 
zotavovacích akcí, kteří obdrželi před 4 a více lety Osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí. Kurz je 
doporučen jednak z důvodu procvičení znalostí a dovedností, seznámení se s aktuálními guidelines 
Evropské resuscitační rady, ale také z důvodu legislativních změn ve vyhláškách, kterými se činnost 
zdravotníka na táborech řídí. Lektoři disponují dlouholetými zkušenostmi z oblasti vzdělávání 
vedoucích Junáka i praktického vykonávání funkce zdravotníka na dětských táborech. Účastníci 
obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je určen pro zájemce starší 18 let. 
Obsah kurzu: kardio – pulmonární resuscitace, život ohrožující stavy, základní obvazová technika, 
táborová legislativa, otázky a odpovědi, sdílení zkušeností. 
Termín: sobota 22. 5. 2021 – 8 – 20 hodin 
Místo konání: klubovna RADAMBUKu, Husova tř. 45, České Budějovice 
https://www.radambuk.cz/akce/22-5-2021-opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2021/ 
 

5. – 6. 6. 2021 - Kurz Vedoucí dětského kolektivu 2021 
 
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. Přihlášky zašlete elektronicky na webu: 
https://www.radambuk.cz/akce/5-6-6-2021-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu/ .  
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/akce/zza-2021/
https://www.radambuk.cz/akce/22-5-2021-opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2021/
https://www.radambuk.cz/akce/5-6-6-2021-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu/
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2020/06/IMG_0552.jpg
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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, 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 
 

11. – 13. 6. 2021 Hlavní vedoucí dětského tábora  
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 na webu:  https://www.radambuk.cz/akce/11-13-6-2021-hlavni-
vedouci-detskeho-tabora/ . Počet míst je omezený.  
 

5. – 6 .6. 2021 - Kurz Instruktor, rádce oddílu 2021 
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. 
Přihlášky odešlete elektronicky na webu: 
https://www.radambuk.cz/akce/32278-2/.  

 
 
 

  

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
https://www.radambuk.cz/akce/11-13-6-2021-hlavni-vedouci-detskeho-tabora/
https://www.radambuk.cz/akce/11-13-6-2021-hlavni-vedouci-detskeho-tabora/
https://www.radambuk.cz/akce/32278-2/


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 5 - 2021 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 

11 
 

 

Informace z členských organizací 
ROYAL V DOBĚ COVIDOVÉ 

Podzim v oddílu začal jako každý jiný. Konaly se 

pravidelné klubové schůzky, výlety a tradiční podzimní 

víkendovka, tentokrát v Novohradských horách. Pak se 

ale začala stahovat mračna v podobě nových vládních 

omezení. Připravili jsme proto online soutěž O titul 

Mistra uzlů. Zúčastnili se všichni členové a 

v předvánoční schůzce jsme rozdali ceny a strávili 

alespoň krátký čas pospolu. Jelikož se situace znovu 

zhoršila a my jsme opět ztratili možnost setkávání, 

hledali jsme, co dál. Půjdeme do online aktivit, i když už 

je jich všude plno? Jaké budou ohlasy dětí? Nejistotu 

však vystřídalo odhodlání a motivace k učení se novým věcem. Především nás čekalo seznámení 

s novými platformami, na kterých pak probíhaly naše online schůzky. Pro potřeby hlídky jsme založili 

účet na Instagramu a Youtube kanál, kam vkládáme videa z našich aktivit. Připravili jsme několik 

royálovských výzev, které nás zvedly od monitorů. První z nich byla vytáhnout rodinku na kopec. 

Konala se v době největších omezení, kdy se smělo pohybovat pouze v katastru obcí. V tomto máme 

obrovskou výhodu, jelikož katastry okolních obcí a měst jsou rozsáhlé a zahrnují v sobě mnoho 

atraktivních míst. Při druhé výzvě jsme se zapojili do celostátního projektu Ukliďme Česko, Ukliďme si 

za humny. V poměrně krátkém úseku směrem na Kapličky jsme našli tolik odpadu, že jsme pro něj 

museli dojet autem, které jsme celé zaplnili. Třetí výzvou bylo pokořit jednu z nejslavnějších věží 

světa. Vyjít 1665 schodů až na vrchol Eiffelovky dalo docela zabrat, ale nakonec se podařilo. Vyhlásili 

jsme také novou soutěž Stopař roku. K tomu nám pomohla sněhová pokrývka, která letos nebyla 

skrovná. Podařilo se nám několik pěkných úlovků stop veverky, kuny, myšice, bobra a dalších. Jakmile 

nastala možnost scházet se v menších skupinkách, využili jsme příležitosti a provedli údržbu dvou 

našich kešek a jejich přípravu na novou sezónu. Dále chystáme letní tábor na motivy Julese Verna, 

který nese název 10 dní v balónu, víkendy s plachetnicí na Lipenském jezeře, výlet po stopách 

československého opevnění další aktivity. Doufáme, že se uskuteční a neztrácíme optimismus. 

za 14. Přední hlídku Royal Rangers p.s. 

Tůmová Veronika 

CEGV Cassiopeia CB 
Ačkoliv se to nezdá, od pátku zas bude několik dnů jara / léta. 
Zveme vás na "Klikatou cestu kolem divotvorných stromů" - tak se 
jmenuje naše terénní poznávací hra, která vás přiblíží přírodě v 
okolí řeky Malše na Velkým jezem v ČB. Návod s vámi sdílíme zde: 
https://drive.google.com/.../1CHxZeqd-g.../view... 
Na jeho konci je e-mailová adresa pro zaslání tajenky. Úspěšní 
řešitelé si pak u nás mohou vyzvednout malou pozornost.  
Něco podobného můžete zkusit také na Vrbenských rybnících: 
https://www.krasec.cz/file.php?nid=16180&oid=8002288 

(návod se tiskne na šířku oboustranně s překlápěním po kratší straně papíru). 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/groups/253884534700217/user/156257324445793/?__cft__%5b0%5d=AZVE9MmEnBK440utfwrb19timQHSEzhgPcxdMdDLFKW7fUizxaVJLRYQfTbF4w-vm7JqVBijMflMsPbDvbhLdJA9X44OAHhfLCnheVz_fHq_uTnZrPAr5ZStDc_rFUsIHCWzlZby9BnV7HcDx-thMVmc5QF17OeAemUJyGpcXrLAZzpC94UwAbNqXDyuOpnEKfA&__tn__=-UC%2CP-R
https://drive.google.com/file/d/1CHxZeqd-g-e6zFZ4LyJuC7vjVbKmgzPU/view?usp=sharing&fbclid=IwAR1qMCky9OYyjQFuy93DrcKr2lGvd0Ge2zveJbVhLRhdYm1ZXqyG7lxOAZ8
https://www.krasec.cz/file.php?nid=16180&oid=8002288&fbclid=IwAR0Jx6N08bMCM3yJEAh2fbdPi9RZrtGsy9OAM8i9hvxDqeORon11lJrrBuU
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 

 

 
 
 
 

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/
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/. 
 

ČT edu – Dáme to 
 

Připravujete se se studenty na státní maturitu z češtiny a 

matematiky? Nebo letos sami maturujete?  
https://ctedu.cz/dameto 
Ve spolupráci s MŠMT a Národní pedagogický institut ČR 
jsme připravili nový pořad Dáme to! Provede vás příkladovými 
úlohami, které se mohou objevit v didaktickém testu. Samozřejmě 
na vás čekají také pracovní listy, praktické rady pro vyplňování 
záznamového archu a odpovědi na často kladené otázky. Dáme to! 
Společně. 
 
 

 
 

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/
https://www.facebook.com/CTedu/?__cft__%5b0%5d=AZXm4_Q_Nh5DmNEsfojCJK_xTZfdTwNeIDzM35e1ERPuGjLHk7oZ37iIrR2hJT2Wjjo3lnGDutYR1XzCwceF_A7B7OgM_adFeA0W2_PBGGSgrt7l7oaxBoFzDvrE4Y9kCXGjHY7cvcUKw-7EwDJwdqSxu540rhq2eiuRIIHGmoJaZA&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://ctedu.cz/dameto?fbclid=IwAR3O_4bbKb46oK8rD7GERLAKuSLEsm7DFEohk3UafZsGkQwFPf9RFK4m3xk
https://www.facebook.com/narodnipedagogickyinstitut/?__cft__%5b0%5d=AZXm4_Q_Nh5DmNEsfojCJK_xTZfdTwNeIDzM35e1ERPuGjLHk7oZ37iIrR2hJT2Wjjo3lnGDutYR1XzCwceF_A7B7OgM_adFeA0W2_PBGGSgrt7l7oaxBoFzDvrE4Y9kCXGjHY7cvcUKw-7EwDJwdqSxu540rhq2eiuRIIHGmoJaZA&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/narodnipedagogickyinstitut/?__cft__%5b0%5d=AZXm4_Q_Nh5DmNEsfojCJK_xTZfdTwNeIDzM35e1ERPuGjLHk7oZ37iIrR2hJT2Wjjo3lnGDutYR1XzCwceF_A7B7OgM_adFeA0W2_PBGGSgrt7l7oaxBoFzDvrE4Y9kCXGjHY7cvcUKw-7EwDJwdqSxu540rhq2eiuRIIHGmoJaZA&__tn__=kK-y-R
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Fulbright-Masarykovo stipendium: nabídka pro zástupce neziskových 
organizací 
Autor: The J. William Fulbright Commission – Andrea Semancová |  

Pracujete v neziskové organizaci již více než dva roky 
a chcete se inspirovat v USA? 

 
Toto stipendium Vám umožní výjezd na dobu 3–5 
měsíců, kdy v podobně zaměřené organizaci v USA či 
na univerzitě můžete pracovat na svém projektu, 
konzultovat s experty a diskutovat své zkušenosti! 
Komise J. Williama Fulbrighta v ČR vyhlašuje 
pro akademický rok 2022/23 Fulbright-Masarykovo 
stipendium pro zástupce neziskového sektoru v ČR ke 
studijnímu pobytu v USA. Cílem programu je podpořit 

rozvoj neziskového sektoru v ČR, obohatit kontakty mezi českými a americkými neziskovými 
organizacemi a získat další znalosti a zkušenosti s prací neziskových organizací ze země, kde je 
neziskový sektor tradičně velmi silný a dobře fungující. 
Komu je určeno 
Pro zájemce o stáž v americké neziskové organizaci či na univerzitě. Práce na vlastním výzkumném 
projektu po dobu 3-5 měsíců. Uchazeči s ukončeným vysokoškolským vzděláním (min. Bc.) musí být 
zaměstnáni v některé neziskové organizaci v ČR, mají mít předpoklady dalšího profesního růstu 
a řídící a organizační schopnosti, které jim po návratu z USA umožní uplatnit získané znalosti a  
zkušenosti ve prospěch rozvoje neziskového sektoru v ČR. 
Požadavky na uchazeče 
• České občanství a trvalý pobyt v ČR. • Ukončené vysokoškolské vzdělání (u žadatelů s titulem DiS. je 
nutná konzultace a alespoň 5 let praxe). • Nejméně dvouletá praxe v oblasti neziskového sektoru. • 
Dobrá znalost angličtiny. (Pokud žádnou zkoušku žadatel nemá, může být požádán, aby v rámci 
výběrového řízení Fulbrightovy komise vykonal zdarma podobnou zkoušku TELP). • Vyplněná 
přihláška odevzdaná k datu uzávěrky spolu s projektem pobytu v USA, třemi doporučujícími dopisy 
(jejich autoři je posílají přímo na adresu komise) a pozváním z USA. Zvací dopis z USA může být 
z univerzity a/nebo neziskové organizace. • Projekt pobytu v USA by měl kombinovat výzkumný 
záměr a praktickou složku, tj. stáž při  neziskové organizaci. 
Délka 
3–5 měsíců s možným začátkem pobytu od začátku září 2022 nebo později podle potřeb uchazeče 
Uzávěrka přihlášek 
Termín podání přihlášky – registračního formuláře - je 1. listopadu 2021. 
Formulář přihlášky a instrukce naleznete na této adrese. 

 
Zájemci o uvedené stipendium se mohou dozvědět další podrobnosti 
u Andrey Semancové zasláním e-mailu na semancova@fulbright.cz 
a nebo telefonicky na 222 718 452. 
  

http://www.radambuk.cz/
http://www.fulbright.cz/fulbright-masarykovo-stipendium-pro-neziskovy-sektor
http://www.adam.cz/img/202104220819_Fullbright-Czech-Republic.jpg
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Informace z ČRDM 

 

 
 

Archa číslo 2/2021 píše o udržitelném rozvoji spolků 
Autor: Jiří Majer  

Spolky: udržitelný rozvoj – tak zní nosné 
téma druhého čísla letošního ročníku 
časopisu Archa. 
 
Pokud ji přirovnám k oknu do mikrosvěta 
juniorských formací, pak organizace 
pracující ve prospěch nejmladší generace 
– zejména pak ty zastřešované 
vydavatelskou Českou radou dětí 
a mládeže (ČRDM) – tu myslím skládají ze 
svých příspěvků docela zajímavou vitráž. 
Kdoví, třeba může přijít v něčem trochu 
nevšední i vám. 
„Až koronavirové období skončí, dojde i k 

změnám v tom, co tvoří potřebný, udržitelný rozvoj našich organizací. Už se to nebude týkat jen 
peněz, růstu a kvantity. Budeme se bavit o kvalitě, o hodnotách, na nichž naše fungování stojí; o tom, 
kde jsme prospěšní svému okolí, a co pro něj děláme a můžeme dělat. Vede mne k tomu i vlastní 
poznání z organizace, v níž působím,“ napsal ve svém úvodníku skaut Michal Tarant, místopředseda 
ČRDM. A plynule navazuje: „Věřím, že budeme vědět, v čem jsme silní – vyzkoušeli jsme si přežití 
v krizi. Dali jsme o sobě vědět svému okolí – to ví, že tu jsme. A my si budeme jisti tím, co je pro nás 
důležité – zdraví, vzájemná pospolitost, soudržnost a odpovědnost vůči druhým.“ 
O své postřehy, postoje, zkušenosti a názory se rozhodly podělit se čtenáři Archy Prázdninová škola 
Lipnice, Česká tábornická unie, Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi, Pionýr, 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Vodáci Odry a Olše, Asociace turistických oddílů mládeže, 
Junák – český skaut nebo telčský spolek Na Větvi. A vlastně i Dětská tisková agentura, referující 
o průběhu a výsledcích známé ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR, Zlatého Ámose; pokračování 
letité tradice v zapeklité pandemické situaci nebylo vůbec samozřejmé – i tady šlo o udržitelný rozvoj 
jako hrom. 
A když už jsme u toho nesamozřejmého, neautomatického rozvoje, své o něm ví i předseda České 
rady dětí a mládeže Aleš Sedláček z Ligy lesní moudrosti. V rozhovoru s ním, nazvaném Udržet chod 
Rady, se můžete kromě jiného dočíst: „Zajímavé je sledovat i změnu života vedoucích. Vidím to 
na sobě. Najednou mohu být o víkendu doma s rodinou – a teď, nevídáno, ani nikam nejedeme. 
Jdeme jen na procházku po okolí. Už ani nepamatuji, kdy jsme měli na sebe tolik času. Toho času, 
který bych trávil s oddílem na našem tábořišti, na vzdělávacích kurzech nebo na jiných pracích 
pro naši organizaci. Myslím, že i mnohým dalším vedoucím bude proti srsti se skokově opřít 
do tempa, v němž jeli, než přišla doba covidová. Myslím ale, že se to všechno za čas srovná. Tahle 
práce přitahuje určitou skupinu lidí a ti dělají věci naplno a nechávají se pohltit. Asi to jinak nejde. 
Kdyby z nich nebylo cítit vlastní zapálení, nešli by za nimi ostatní, ani by nebyli důvěryhodní pro děti, 
které vedou.“ 
Teď z trochu jiného soudku: Českou radou dětí a mládeže byl do Rady České televize bezúspěšně 
nominován Lee Louda – škoda, Rada ČT přišla hlasováním příslušného sněmovního výboru o možnost 
postupu kvalitního kandidáta do užšího výběru (viz článek Děkujeme, Lee). Petr Stýblo z Českého 
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svazu ochránců přírody okořenil „dvojku“ Archy ekologicky zaměřenými texty (Stáhněte invazní 
novelu, pane ministře!, Na pomoc žábám a čolkům) a iniciativa Za bydlení textem sociálně kritickým 
(Proti krácení ESF+). Anketa Archy se tentokrát zeptala dvou kreativních dam: Pracujete nějak 
na rozvoji svých vloh, znalostí, schopností? Díky jejich ochotě si můžete přečíst odpovědi klavíristky 
Slávky Vernerové a herečky Národního divadla Brno Petry Lorencové. 
 

Proběhlo 53. Valné shromáždění ČRDM a její 10. Kongres 
K členským organizacím České rady dětí a mládeže se od 15. dubna 2021 může počítat i Rada dětí a 
mládeže Pardubického kraje a organizace CIRQUEON. Rozhodlo o tom 53. Valné shromáždění ČRDM, 
konané téhož dne.  
Delegátky a delegáti 10. Kongresu ČRDM, jenž valnému shromáždění bezprostředně předcházel, mj. 
vyslechli také Závěrečnou zprávu kontrolní komise a zvolili novou na další období. V rámci kongresu 
se rozproudila věcná diskuse ohledně možné šíře záběru aktivit České rady a její reprezentace. 
Vyústila v usnesení, jež výslovně uvádí občanské svobody, udržitelný rozvoj a demokratické vládnutí 
mezi tématy, k nimž může ČRDM při hájení zájmů svých členů aktivně vystupovat. Usnesení bylo 
přijato drtivou většinou hlasů. Plénum VS se pak seznámilo s informacemi Představenstva (a 
Kanceláře) ČRDM včetně hospodářských. Schválilo rovněž Hospodářskou a Výroční zprávu ČRDM za 
rok 2020. 
Podrobně o průběhu informuje zpravodajský server ADAM.cz:  
http://www.adam.cz/clanek-2021040038-at-crdm-haji-nejen-zajmy-svych-clenskych-organizaci-ale-i-
hodnoty-vstepovane-detem.html 
 

Letní tábory dostaly zelenou!  
Dnes jsme se sešli s hlavní hygieničkou ohledně pořádání táborů. „Předběžně jsme dostali skvělou 

zprávu, že tábory budou povoleny! Ladíme 
podmínky a samozřejmě se nesmí zásadně 
zhoršit epidemiologická situace,“ prozradil ředitel 
kanceláře Ondřej Šejtka, který se schůzky 
zúčastnil za ČRDM. 
Co na jednání zaznělo... 

Podmínky pro rok 2021 budou vycházet z 
loňských pravidel pro pořádání táborů. 

Pravděpodobně se však dočkáme povinného 
testování dětí min. 72 hodin před odjezdem a to 
na oficiálních testovacích místech. Kapacita 
testovacích míst je dle statistik dostatečná. 

U menších táborů jednáme o možnosti 
přípravy stravy a mytí nádobí dětmi bez omezení. 

Děkujeme senátorovi  
Lumír Kantor 

za zprostředkování této schůzky! DÍKY MOC!  
foto:  
Marie Maňule Konečná 
https://www.facebook.com/crdm.cz/  
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Kdo objeví první jarní vážky? 
Rok 2021 byl vyhlášen Českým svazem ochránců přírody jako Rok vážek. 
Drtivou většinu našich vážek můžeme v přírodě kolem vodních ploch pozorovat až od května, protože 

vážky přezimují pod vodou v podobě larev. Vzhledem k současné 
epidemiologické situaci Vás zatím nemůžeme pozvat na společnou 
procházku přírodou, vydat se po svém okolí za vážkami může ale zkusit 
každý samostatně. „Pokud vážku v této době opravdu objevíte, zkuste 
nám ji i vyfotit a spolu s datem a lokalitou poslat na e-mail 
info@csop.cz,“ zní z ČSOP. 
Více 
 
 
 
 
 

Sčítání táborového lidu 
Autor: Jiří Majer  
Rozhovor s Vlastimilem Jurou z Analytického centra České rady dětí a mládeže 

 
Podobně jako loni tak také letos se Česká 
rada dětí a mládeže (ČRDM) zabývá 
kromě jiného i systematickým sbíráním 
a tříděním údajů týkajících se dětských 
letních táborů. Spolupracuje při tom se 
stovkou svých členských organizací. 
A nejen s nimi. 
 
Co má být cílem sběru dat o letních 
táborech? Co si od něj slibuje ČRDM a jak 
by mohl posloužit jejím členským 

organizacím? 
ČRDM by se v budoucnu ráda stala organizací, která pracuje s daty za pokud možno co nejširší oblast 
dětí a mládeže v České republice. Chce být místem, kde se budou scházet a spojovat data i ze 
středisek volného času (SVČ) a domů dětí a mládeže (DDM), a třeba i od pořadatelů táborů 
z komerční sféry. Již nyní je totiž Česká rada oslovována Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy (MŠMT), aby mu poskytovala potřebné informace nebo svá stanoviska. K tomu 
potřebuje mít co nejširší přehled o tom, co se vlastně s dětmi a mládeží děje. Dbáme na to, aby se 
našim členským organizacím dařilo dobře, a zastupujeme je. Ale k tomu, abychom to mohli dělat 
efektivně, se musíme rozhlížet i vně České rady, musíme být schopni reflektovat, co se děje kolem 
nás. A věříme, že do táborového průzkumu se zapojí všechny naše organizace – jak členské přímo 
pod „střechou“ ČRDM, tak pod krajskými radami. Budou pak moci porovnat statistický průměr v ČR 
se svými konkrétními daty, která budou znát jenom ony, a vyhodnocovat si z toho případné rozdíly 
v závislosti na specifických podmínkách, které ta která organizace, ten který spolek jako pořadatel 
tábora má. Což může být velmi prospěšné, protože, jak známo, když dva dělají totéž, není to vždy 
totéž. 
 
 
Jak rozsáhlý má být zmíněný sběr, pokud jde řekněme o množství otázek či ukazatelů – třeba 
v porovnání s právě probíhajícím Sčítáním lidu? (Na monitoru stolního počítače jsou Vlastimilu Jurovi 
předestřeny příslušné soubory otázek ke Sčítání lidu 2021.) Bavíme se o nějakých pětadvaceti 
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otázkách… 
Jde o osmnáct otázek, tedy méně oproti stávajícímu sběru dat pro Český statistický úřad. 
 
Mohl bys uvést příklad toho, nač se ptáte?  
Jedna z věcí, které nás zajímají, je třeba zaměření tábora. V tomto ohledu máme už data sesbíraná 
za posední dva roky, letos se už utvoří určitá řada, docela dobře sledovatelná. Po debatě s ostatními 
pořadateli z našich organizací tu pracujeme s pojmy všeobecný tábor, potom turistický – ten je 
zaměřený na pěší výlety a poznávání blízkého okolí a různých turistických zajímavostí nad rámec 
tábora všeobecného; samostatnou kategorií jsou pak i tábory vodácké, často putovní. 
Tím se dostáváme s typu ubytování, rozčleněného námi do tří kolonek. Zaprvé ubytování ve stanech 
– jde o stany, stany s podsadou a týpíčka (tee-pee) – zadruhé jsme sjednotili chatky a budovy coby 
pevné konstrukce, no a to, co zbývá, je zatřetí vlastně „pod širákem“, včetně zmíněných putovních 
táborů. 
Jakou formou budou údaje sbírány? Půjde o dotazníky, kde budou mít respondenti přednastavené 

možnosti k zaškrtnutí, nebo budou muset něco svými slovy vypisovat?  
Postavené to máme tak, aby sběr byl co nejjednodušší pro respondenty. 
Po vyhodnocení připomínek od našich členských organizací jsme dospěli 
ke dvěma možným způsobům sběru dat. Může jít o tabulku, kterou si 
respondenti zkopírují, vyplní ji za svoje sdružení, za svůj spolek. Anebo – 
což může být zajímavé pro tu část organizací, která si bude chtít 
schraňovat získaná data i pro sebe, nebo má své pobočné spolky, které 

se jejich zmocněncům nebude chtít obtelefonovávat – máme k dispozici Google-formulář. Pořadatel 
tábora na něj obdrží link od vedení svého spolku a formulář vyplní – tak, aby se data vygenerovala 
do nějaké výsledné spolkové tabulky určené nám. V tu chvíli už taková organizace dostane první 
„zpětnou vazbu“: bude moci porovnat tábory mezi sebou, pokud to již dříve nedělala. 
Tím vyplňováním by se měli zabývat vedoucí přímo na místě v době konání tábora, anebo se 
k tomu můžou vrátit někdy později?  
Určitě bude jenom na nich, kdy se tomu budou věnovat. To necháme na možnostech jak těch táborů, 
tak jejich mateřských a střešních organizací. Věříme ale, že sběr bude tak jednoduchý, že kdykoli 
po skončení tábora by nám měli být jejich vedoucí schopni kompletní data poskytnout. 
Jde v zásadě o dobrovolnou aktivitu oněch pořadatelů? 
Přesně tak. Vyplnění je dobrovolné, nicméně z předešlého sběru víme, že devadesát devět procent 
organizací nám poptávané údaje vyplnilo. Je samozřejmě jenom na nich, jak svědomitě a jak přesně 
je vyplní. 

Co se s těmi daty stane poté, co jsou sebrána a odeslána formulářem či nějak jinak 
do ČRDM? Jinými slovy: ČRDM s nimi bude dále pracovat jako s konkrétními daty té 
které organizace, nebo je bude zobecňovat?   
Ve chvíli, kdy data od dané organizace obdržíme, je to naposledy, kdy by se k ní dalo 
říct něco konkrétního. Vzápětí se totiž přidávají k balíku dat dalších, anonymizují se 
a není už pak možné z nich určovat, kde který tábor byl, kdo ho pořádal a tak dále. 
Pak jsou už ve statistice zcela anonymní. 
 

Napadá Tě nějaký konkrétní způsob využití už sebraných dat – dále zprostředkovaných ministerstvu 
školství či jinému subjektu – jenž by pomohl následně zlepšovat podmínky pro pořádání táborů?  
MŠMT určitě sbírá data o táborech. Nicméně pokud víme, tak je sbírá od organizací, kterým 
poskytuje nějaké finanční dotace. Což v praxi znamená, že zdaleka nejde o tak komplexní soubor dat, 
jímž disponuje a měla by nadále disponovat ČRDM. Určitě se dají některá ministerská data 
porovnávat, jenže pokud někdo někomu dá peníze, tak samozřejmě ovlivní nejen výkon daných 
činností, ale třeba i kvalitu, délku pobytu na táboře a podobě. My při sběru dat nebudeme rozlišovat 
organizace, které mají nějakou podporu od MŠMT, a ty, které ji nedostávají. My se zaměřujeme čistě 
na tábory jako takové, ať už konané s finanční podporou mateřských organizací, nebo bez ní. Pro nás 
je důležité dostat se k tvrdým datům o konečných účastnících a organizátorech. 

http://www.radambuk.cz/
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Dalo by se odvolat na sesbíraná data při vyjednávání podmínek důležitých pro činnost dětských 
a mládežnických organizací, například za složitých epidemiologických okolností typu covid-19? 

Určitě. Už se tak i stalo. Můžeme říct, že ačkoli se jednalo o prvotní data sbíraná loni 
vlastně za rok 2019, tak už ta jsme díky jejich komplexnosti byli schopni použít 
při vyjednávání s ministerstvem zdravotnictví, školství nebo s hlavní hygieničkou 
před loňskými prázdninami. A byla to nejkomplexnější data za tábory, která do té 
doby byla v Česku sesbírána. Určitě to tedy tenhle smysl 
má – a situace v letošním roce bude obdobná, ne-li 
složitější a náročnější. Po přidání dat od středisek 
volného času (SVČ), domů dětí a mládeže (DDM) a pak 

i od skupiny pořadatelů komerčních táborů můžeme ovšem říci, že máme 
celý sektor pořadatelů letních táborů v České republice statisticky 
pokrytý. A vypovídací hodnota dat tomu také odpovídá. Dá se o ně potom opřít při vyjednávání velmi 
dobře. Myslím si, že právě toto může být přidanou hodnotou i pořadatelům komerčních táborů či 
domů dětí a mládeže, které my sice nezastupujeme – mají vlastní asociaci – ale v konečném důsledku 
jsme všichni na stejné lodi. Některé aspekty se třeba v loňském roce změnily v závislosti na počtu 
účastníků na táborech. Víme to, máme celkem dobrý přehled o tom, co se odehrávalo. A jsme 
schopni odpovídat jak hygieně, tak případně i novinářům na jejich tematické otázky. Naše členské 
organizace nám k datům dávají ještě nějaké informace navíc, za ně jsme také velmi vděční. Díky nim 
jsme mimo jiné schopni novináře v případě potřeby navigovat na konkrétní organizaci; vhled ČRDM 
do problematiky letních táborů je myslím velmi dobrý. 
 

Jaké jsou dosavadní zkušenosti s ochotou organizací pomoci při sběru 
statistických dat? 
Všichni pracujeme s dobrovolníky. Naše členské organizace jsou 
dobrovolnické, máme dost svých jiných činností na starosti. V minulosti 
jsme po nich chtěli něco, na co nebyly zvyklé; vesměs předem ani 
nevěděly, co po nich budeme požadovat. Po četných jednáních se 
zástupci hlavně větších členských organizací jsme se už domluvili na tom, 

jaké údaje má smysl sbírat, tak aby to pro ně nebylo nějak zásadně časově náročné. A také aby nešlo 
o informace, které by je nějak obtěžovaly nebo zatěžovaly jejich nejnižší články – pořadatele. 
Předpokládáme, že sběr by měl být pružný, neboť velké organizace si díky svým databázím dokáží 
mnohé údaje velmi rychle vytáhnout. 
Dokázal bys odhadnout, kolik času může pořadatel nad odpověďmi 
strávit? 
Můžu být docela konkrétní – jakožto Mladí chovatelé zvířat totiž taky 
pořádáme tábory, taky jsme dobrovolníci. Když si po skončení tábora 
vezmu k ruce jeho vyhodnocení, tak vím velmi přesně, kolik mě co stálo, 

kolik jsem měl kde účastníků a podobně. 
Jsem schopen za nějakých pět, osm, deset 
minut vyplnit příslušnou tabulku nebo 
Google-formulář. Pokud by to mělo trvat déle, půjde spíš o to, jak snadno 
a rychle si ten, kdo bude tabulku vyplňovat, ujasní, co přesně po něm 
chceme. Rozhodně nemáme v úmyslu zatěžovat pořadatele během 

konání tábora. Předpokládáme, že po jeho skončení – někdy koncem srpna – by měli být schopni 
řekněme těch deset minut věnovat vyplnění formuláře. Informace tím poskytnou své mateřské 
organizaci a ta pak následně nám. Myslím si, že začátkem podzimu bychom tudíž měli již všechna 
potřebná data mít. 
 
O kolik sad odpovědí – tabulek či formulářů – se dohromady zhruba jedná? 
Pokud bych do toho měl započítat pobočné spolky – jejich rozdělení bývá v každé organizaci jiné – 

http://www.radambuk.cz/
http://www.adam.cz/img/202104200921_Junak-tabory-1.jpg
http://www.adam.cz/img/201907101658_SVC-TYMY-trabor-2019-indiani.jpg
http://www.adam.cz/img/202104201015_Pionyr-tabory-2.jpg
http://www.adam.cz/img/201907222218_tomici-tabory-2019-Chippewa-6.jpg
http://www.adam.cz/img/201807021020_skauti-tabor-foto-Junak.jpg
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budou jich tisíce. Některé skupiny dělají i více táborových běhů, třeba kratších, a za každý ten tábor 
vyplňují odpovědi zvlášť. Nám jde o každý tábor, ne o jeden vybraný. 
 
Máš na závěr nějaký vzkaz pro pořadatele letošních letních táborů? 
Vyplňujte, má to smysl. Nebojte se sběru dat, vždyť jde jen o chvilku. 
A věřte, že nám všem to v těchhle složitých časech pomůže. 
Děkuji za rozhovor. 
http://www.adam.cz/clanek-2021040045-scitani-taboroveho-lidu.html 
 

Online informační a tematický seminář pro pracovníky s mládeží, 14.–15. 
května 2021 
Zveme zájemce z řad pracovníků s mládeží z Česka a z Německa na online seminář, zaměřený na 
využití témat historicko-politického vzdělávání v česko-německé spolupráci. Seminář odborně 
zastřešuje partnerská instituce DoKuPäd – Pädagogik rund um das Dokumentationszentrum 
Reichsparteitagsgelände Nürnberg. Součástí programu je interaktivní workshop na téma „konspirační 
teorie“ a představení virtuální platformy DINA.international, vytvořené pro mezinárodní výměny 
mládeže v online prostoru. Dále se můžete těšit na informace o nabídce Tandemu a o možnostech 
financování česko-německých výměn, a sdílení zkušeností mezi českými a německým účastníky. 
Celá akce bude simultánně tlumočena. 
Více 

 
Domácí úkoly 2021 – výzva pro české politiky a také cesta českého školství do 
21. století… 
Doporučit konkrétní kroky pro zlepšení školství v následujícím volebním období má za cíl výzva 
neziskových organizací s názvem Domácí úkoly 2021. Díky otevřené a široké spolupráci učitelů, 
akademiků, veřejné správy, neziskových organizací a zájmových uskupení vznikl komplexní dokument 
50 opatření přiřazených k pěti dílčím cílům. Těmi mají být stabilní politika vycházející ze strategického 
řízení, pravidelné vyhodnocování učiněných kroků, systémový přístup, zajištění kvalitní přípravy 
učitelů a jejich systematické podpory.  
 
 
 
Záleží nám na tom, aby se propojování formálního a neformálního vzdělávání, o které dlouhodobě 
usilujeme, dostalo i do budoucích volebních programů politických stran. I my jsme se proto zapojili 
do tvorby Domácích úkolů. Za DÚ č. 3 – Systémový přístup k řešení problémů, zejména nerovností 
– si stojíme nejvíce, spolu s EDUin a Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání jsme jeho 
garantem.  
Všechny domácí úkoly najdete zde 
 
Autory výzvy jsou Česká rada dětí a mládeže, EDUin, Nadační fond Eduzměna, Otevřeno, Učitel 
naživo, Učitelská platforma a Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. Iniciativu podle 
Fürsta hned v zárodku podpořily také Česká středoškolská unie, České priority, Ředitelská akademie a 
Výluka. Odbornou oponenturu výzvě poskytlo 19 externích expertů z praxe a akademiků včetně 
Radko Sáblíka, spoluautora Strategie 2030+, nebo Václava Korbela, analytika PAQ Research a 
Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při CERGE-EI. Koordinátorem projektu je 
spolek Frank Bold Society. 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
http://www.adam.cz/clanek-2021040045-scitani-taboroveho-lidu.html
http://zahranici.crdm.cz/aktualni-nabidky/aktualni-nabidky-v-zahranici/online-informacni-a-tematicky-seminar-pro-pracovniky-s-mladezi-14-15-kvetna-2021/
http://du2021.cz/
http://www.adam.cz/img/202104200938_53-VS-CRDM-PrtScr-Vlastimil-Jura.jpg
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Evropa pro školy 
Autor: Sabina Drastikova, ICF Next  

 
V dnešní době, zejména od propuknutí pandemie 
onemocnění covid-19, stále více učitelů a žáků 
využívá k výuce a vzdělávání on-line nástroje. 

 
Rádi bychom upozornili na zajímavý zdroj 
vzdělávacích informací, jímž je Evropa pro školy. Jen 
v roce 2020 navštívilo tuto on-line 
interinstitucionální platformu EU, která je dostupná 
ve všech 24 oficiálních jazycích EU, více než 1,7 

milionu Evropanů. 
Evropa pro školy nabízí stovky interaktivních vzdělávacích materiálů o EU, které jsou připraveny 
pro děti ve věku od 5 do 18 let, jejich učitele a rodiče. Evropa pro školy se zabývá 12 zájmovými 
oblastmi v EU, včetně životního prostředí a klimatických změn, potravin, živočišné výroby, rybolovu 
a historie EU. Studenti, učitelé a rodiče jsou vítáni, aby tato témata využívali různými způsoby – 
od výukových materiálů až po hry, od sdílení materiálů mezi učiteli až po soutěže a mnoho dalšího. 
Mezi nejpopulárnější vzdělávací materiály zaměřené na přírodu a životní prostředí patří: 
• Ekologická výzva: Vzdělávací balíček s podkladovými informacemi a zajímavými nápady pro výuku 
o otázkách udržitelnosti pro učitele středních škol. Materiály byly vytvořeny v rámci kampaně Green 
Trip, která měla za cíl propagovat udržitelné projekty a ekologický životní styl mezi mladými 
Evropany. 
• 52 kroků k zelenějšímu městu: Výukový materiál, ve kterém najdete 52 návrhů, jak lze přispět 
k zachování a rozvoji městské biodiverzity po celý rok. 
• Kvíz o klimatických otázkách: Kvíz je vhodný pro děti mezi 9 a 12 lety a zabývá se životním 
prostředím, klimatem a energetikou. 
• Evropský atlas moří: Atlas poskytuje informace o evropských mořích a pobřežích, o jejich životním 
prostředí, o souvisejících lidských činnostech a evropských politikách. 

 
Evropa pro školy je vzdělávací platforma, která nabízí řadu příležitostí pro mladé lidi učit se, hrát si 
a objevovat, co EU je a co dělá – vše najednou. 
http://www.adam.cz/clanek-2021040058-evropa-pro-skoly.html 
 

Čtvrtá letošní Archa, ta „s evropským přesahem“, se těší na Vaše příspěvky 
Téma časopisu Archa č. 4/2021 zní: „S evropským přesahem“. A co Vy s tím? Možná, že jde o 
příležitost právě pro Vás, pro Váš spolek, oddíl… Nemálo aktivit podnikaných nejen Českou radou dětí 
a mládeže jako takovou, ale i jejími organizacemi má totiž evropský záběr. Dát o něm vědět, to není 
vůbec nic těžkého. Text nemusí být nijak dlouhý, stačí klidně i dva, tři odstavečky, k tomu pár fotek v 
tiskové kvalitě (= CO NEJVĚTŠÍCH), a příspěvek je na světě… Uvítáme, pokud nám své příhody, 
postřehy, zkušenosti atd. (byť staršího data) týkající se tématu zašlete na e-mailovou adresu redakce: 
archa@crdm.cz. Uzávěrka je 14. května. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://europa.eu/learning-corner/home_cs
https://europa.eu/learning-corner/ready-for-the-green-challenge_cs
https://dingdong-challenge.campaign.europa.eu/en
https://dingdong-challenge.campaign.europa.eu/en
https://op.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/080dffa8-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/
https://europa.eu/learning-corner/home_cs
http://www.adam.cz/clanek-2021040058-evropa-pro-skoly.html
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Asociace turistických oddílů mládeže (Asociace TOM) 

Slyšte, slyšte 
Naše (venkovní) činnost má v sedmi krajích od 3. 
května opatrnou zelenou. Tábory jsou na dobré cestě. 
 
Dobrých zpráv je nám třeba – a já věřím, že po právě 
skončeném online podvýboru pro mládež neudělám 
nic špatného, když napíšu, že: 
 
V sedmi méně rizikových krajích (Královéhradecký, 
Pardubický, Karlovarský, Plzeňský, Liberecký, 
Středočeský a Praha) je možné naši venkovní činnost 
rozjet už od 3. května. Tedy od nejbližšího pondělí. 
Platí pro nejvýše dvaceti členné skupinky. Rozestupy, 
ruce, opatrnost…už to známe. 
 
Zbylé kraje (Jihočeský, Ústecký, Olomoucký, 

Moravskoslezský, Jihomoravský, Zlínský, Vysočina) si musejí na stejnou radost počkat do 10. května. 
Poté, co začala před pár dny televize zveřejňovat obrázky mladých trénujících fotbalistů, kteří se čile 
prohánějí po hřišti, a natěšených fanoušků, kteří se zase už už hrnou na ty své tribuny, bylo jasné, že 
na nás drobně pozapomněli. Ozvali se skauti, ozvala se Česká rada dětí a mládeže, rozumný senátor L. 
Kantor…sláva, můžeme taky! 
O tom, že by se děti před účastí na těchto venkovních akcích měly prokazovat testy, nepadlo ani 
slovo. Testují se ve školách, věřme odpovědnosti rodičů, že nemocné dítko na výpravu či venkovní 
schůzku nepošlou. 

Tábory 
Asociačními pojítky už proběhla zpráva o jednání Ondry Šejtky coby zástupce ČRDM s hlavní 
hygieničkou. Týkalo se táborů a bylo přiměřeně optimistické. Dnes to na podvýboru pro mládež 
potvrdil jak zástupce ministerstva zdravotnictví, tak náměstkyně ministra školství. Tábory se 
(samozřejmě pokud se covidová situace dramaticky nezhorší) konat budou. Zřejmě se před jejich 
započetím nevyhneme testování. K tomu je třeba přistoupit věcně a racionálně, bez zbytečného 
vymezování. Podrobnosti získáme od České rady dětí a mládeže nebo z médií a nepochybuji ani na 
vteřinku, že se na kontroly testů zaměří letošní návštěvy hygieniků. 
Shrnuto a podtrženo, dobré zprávy. Přimlouvám se, vážené kolegyně a kolegové vedoucí, za 
moderato přístup, nicméně přeju, ať se vám všem podaří činnost v oddílech tomíků znovu dobře 
nastartovat. Nebude to lehké. 
 
Neodpustím si ale takovou malou reflexi. Když jsem včera sledoval Kollerovu holou hlavu a za ním ty 
desítky nadšeně pobíhajících kluků, zase mi vytanulo na mysli, že nejen ve financích a společenském 
uznání, ale i v tomhle toužebně očekávaném rozvolňování to v naší republice jede na více stupňů 
řazení. Že jsou rovní a rovnější. Mladým fotbalistům to samozřejmě přeju, ale… 
 
A pokud by vás to zajímalo: ze zákonodárců naší problematice rozumí a o praktické postupy, pro nás 
přijatelné, se v dnešní době snaží třeba pánové Marek Výborný (KDU-ČSL), Radek Zlesák (ANO). 
 
Tak to jen tak na okraj. 
 
Mnoho sil a optimismu při opatrném návratu do oddílového života, přátelé. 
 
Tomáš Novotný, předseda Asociace TOM 
  

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/AsociaceTOM/?__tn__=-UC*F
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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 

Jak vakcína funguje, očkovací strategie a další důležité informace naleznete na tomto 

odkazu  mzcr.cz 

Očkování v Jihočeském kraji na  www.kraj-jihocesky.cz/ockovani-proti-covid-19-v-jihoceskem-kraji 

Centrální rezervační systém pro rezervaci k očkování na https://crs.uzis.cz/ 

Bezplatné telefonická linka Jihočeského kraje pro pomoc s registrací 

800 100 450 

Linka hygienické služby pro informace a pomoc při registraci 1221 
 

 

 

Koronavirus - důležité informace pro veřejnost 
 

Co dělat v případě podezření na COVID-19 
 

SEBEREPORTOVÁNÍ - JSEM COVID POZITIVNÍ a chci náhlásit své kontakty 
 

 

 

 

 
https://koronavirus.mzcr.cz/  

https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/  

https://covid.gov.cz/  

 

Průvodce samotestováním  

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-
testovanim-ve-firmach--259808/ 
 
Seznam-antigenních-testů-pro-které-vydalo-ministerstvo-výjimku-podle-§-4-
odst.-8-nařízení-vlády-č.-56_2015-Sb..pdf (463,75 KB) 
https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-
vyjimku/ 

 

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://www.kraj-jihocesky.cz/ockovani-proti-covid-19-v-jihoceskem-kraji
https://crs.uzis.cz/
https://www.khscb.cz/view.php?cisloclanku=2020020016
https://www.khscb.cz/view.php?cisloclanku=2020020016
https://www.khscb.cz/view.php?cisloclanku=2020020016
https://www.khscb.cz/view.php?cisloclanku=2020100019
https://www.khscb.cz/view.php?cisloclanku=2020100019
https://www.khscb.cz/view.php?cisloclanku=2020100019
https://koronavirus.mzcr.cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/
https://covid.gov.cz/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach--259808/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach--259808/
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Seznam-antigenn%C3%ADch-test%C5%AF-pro-kter%C3%A9-vydalo-ministerstvo-v%C3%BDjimku-podle-%C2%A7-4-odst.-8-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-vl%C3%A1dy-%C4%8D.-56_2015-Sb..pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Seznam-antigenn%C3%ADch-test%C5%AF-pro-kter%C3%A9-vydalo-ministerstvo-v%C3%BDjimku-podle-%C2%A7-4-odst.-8-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-vl%C3%A1dy-%C4%8D.-56_2015-Sb..pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Seznam-antigenn%C3%ADch-test%C5%AF-pro-kter%C3%A9-vydalo-ministerstvo-v%C3%BDjimku-podle-%C2%A7-4-odst.-8-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-vl%C3%A1dy-%C4%8D.-56_2015-Sb..pdf
https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/
https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/
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Kde seženu formulář k vykázání počtu provedených testů vůči zdravotní pojišťovně? 
Na webech zdravotních pojišťoven budou zveřejněny všechny potřebné informace a formuláře včetně FAQ. Na 
webu pojišťoven (a MPO) je formulář, kde firmy uvidí, jaké údaje po nich budou pojišťovny k testování 
požadovat. Zároveň bude sloužit pro kontrolu pojišťovnami nebo hygienickou stanicí. Pojišťovny připravují 
interaktivní formuláře, které budou k dispozici v okamžiku, kdy bude moct požádat u uhrazení nákladů za 
testy, tj. od začátku dubna. 
(VZOR evidence ke stažení: Vzor přehledu o provedených testech) 
 
Jak za testy platit – má firma zaplatit ze svého a potom to nějak přeúčtovat zdravotní pojišťovně – prosím o 
konkrétní postup? 
Ano, pojišťovny vyplatí příspěvek zpětně. Viz průvodce bod č. 10. 
https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-
opatreni-proti-sireni-koronaviru/#kd-samotestovani 
https://www.businessinfo.cz/clanky/pruvodce-testovanim-ve-firmach-prostrednictvim-samotestovani-postup-
platny-od-1-3-2021/ 
 

Testování ve firmách bude pokračovat celý červen, rozhodla vláda. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3304709-predstavte-scenar-dalsiho-testovani-ve-firmach-vyzval-
vladu-svaz-prumyslu?fbclid=IwAR2z-W3IP3KLdip8-qRivtH-bmPMViHRM6gfJoY_nHYRcWq_UBidWRRl034  
 

 
 
 

Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti 
vydaných opatřeních vlády a ministerstev na jednom místě. 
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ 
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-
aktualne-plati-180234/ 
 
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/od-3--kvetna-se-otevrou-kadernictvi-a-dalsi-sluzby-pece-o-
telo--ve-trech-krajich-se-vrati-do-skol-dalsi-zaci-188003/  
 
 

Jihočeský kraj – výsledky dotací podpora činností s dětmi a mládeží 2021  
 
 
https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/schvalene#841 
 
 

 
 
 

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-dalsi-upravy-maturitnich-zkousek 

• Mimořádné opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 3. 5. 2021 

• Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. 5. 2021 

• Dopis k doplnění údajů v souvislosti s první fází otevírání škol 

http://www.radambuk.cz/
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/2021/2/Testovani-antigenni-test-COVID-19-pritomnost-SARS-COV_2.xlsx
https://www.businessinfo.cz/clanky/pruvodce-testovanim-ve-firmach-prostrednictvim-samotestovani-postup-platny-od-1-3-2021/
https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/#kd-samotestovani
https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/#kd-samotestovani
https://www.businessinfo.cz/clanky/pruvodce-testovanim-ve-firmach-prostrednictvim-samotestovani-postup-platny-od-1-3-2021/
https://www.businessinfo.cz/clanky/pruvodce-testovanim-ve-firmach-prostrednictvim-samotestovani-postup-platny-od-1-3-2021/
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3304709-predstavte-scenar-dalsiho-testovani-ve-firmach-vyzval-vladu-svaz-prumyslu?fbclid=IwAR2z-W3IP3KLdip8-qRivtH-bmPMViHRM6gfJoY_nHYRcWq_UBidWRRl034
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3304709-predstavte-scenar-dalsiho-testovani-ve-firmach-vyzval-vladu-svaz-prumyslu?fbclid=IwAR2z-W3IP3KLdip8-qRivtH-bmPMViHRM6gfJoY_nHYRcWq_UBidWRRl034
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/od-3--kvetna-se-otevrou-kadernictvi-a-dalsi-sluzby-pece-o-telo--ve-trech-krajich-se-vrati-do-skol-dalsi-zaci-188003/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/od-3--kvetna-se-otevrou-kadernictvi-a-dalsi-sluzby-pece-o-telo--ve-trech-krajich-se-vrati-do-skol-dalsi-zaci-188003/
https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-dalsi-upravy-maturitnich-zkousek
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-3-5-2021-do-odvolani.pdf
https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-35.pdf
https://koronavirus.edu.cz/files/dopis-znm-beran-mis-covid-2-v3.pdf
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2021/01/vl%C3%A1da.png
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• 1. fáze návratu do škol - tabulka 

• Dodatek opatření obecné povahy týkající se maturitních zkoušek 

https://koronavirus.edu.cz/odkazy 
 

VÝSLEDKY VÝZEV NA PODPORU SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK V ZÁJMOVÉM 

VZDĚLÁVÁNÍ 

MŠMT schválilo rozdělení finančních prostředků v rámci Výzev k podávání žádostí o 
poskytnutí dotace na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 
distanční formou v roce 2021 a k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu ústředních a 
mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021. 
K podpoře ve Výzvě na ústřední a mezinárodní kola je navrženo 33 projektů v celkové částce 5 255 527,00 Kč. 
Výsledky_ústřední a mezinárodní kola 
K podpoře ve Výzvě na okresní a krajská kola je navrženo 50 projektů v celkové částce 9 828 756,00 Kč. 
Výsledky_Výzva okresní a krajská kola 
  
MŠMT upozorňuje, že materiál má povahu čistě informativního charakteru a nárok na dotaci vzniká příjemci 
až vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Všechny organizace, kterým byla schválena státní dotace pro rok 2021 s rozpočtem sníženým oproti 
požadavku, musí projít procesem „úpravy žádosti“. K tomuto kroku budou vyzváni v následujících dnech, včetně 
upřesňujících informací. 
Doporučujeme průběžně sledovat stav projektu v ISPROM. 
 

Počínaje rokem 2023 bude Český statistický úřad provádět pravidelná šetření 
dobrovolnické činnosti v České republice 
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/pocinaje-rokem-2023-bude-cesky-statisticky-urad-
provadet-pravidelna-setreni-dobrovolnicke-cinnosti-v-ceske-republice--187773/ 
Vláda na svém jednání dne 12. dubna 2021 schválila návrh na zajištění pravidelného šetření 
dobrovolnické činnosti v České republice. Od roku 2023 ho bude každé čtyři roky provádět Český 
statistický úřad v rámci výběrového šetření pracovních sil. 
Znalost počtu a charakteristik lidí, kteří se věnují dobrovolnickým aktivitám, stejně tak jako objemu 
hodin, které odpracují a jejich ochoty k účasti na dobrovolnické činnosti, jsou důležitým podkladem 
nejen pro definování politik státu, ale i pro řadu rozhodnutí dalších subjektů. V České republice 
nebyly relevantní informace o celkovém rozsahu dobrovolnické činnosti až doposud k dispozici. 
Z tohoto důvodu vláda rozhodla o zajištění pravidelného šetření dobrovolnické činnosti v České 
republice, které se uskuteční vždy ve čtyřletých intervalech od roku 2023 v rámci výběrového šetření 
pracovních sil na vzorku přibližně 13 560 domácností. Do té doby bude již vyhodnocen projekt 
Ministerstva vnitra, který pod názvem „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s 
akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických 
center“ probíhá do 30. června 2022. Součástí projektu je i jednorázové statisticko-sociologické 
šetření na menším vzorku přibližně 3 000 respondentů, díky kterému bude mít Český statistický úřad 
k dispozici informaci o vhodnosti zvolené metodiky i otázek a bude je moci pro potřeby svého 
vlastního šetření upravit a předejít tak možným chybám.  
Výsledky šetření Českého statistického úřadu budou sloužit Radě vlády pro nestátní neziskové 
organizace k formulaci politik týkající se dobrovolnictví. Využijí je i resorty podporující dobrovolnictví 
při tvorbě relevantních strategických materiálů a koncepcí a také nestátní neziskové organizace 
působící v oblasti dobrovolnictví, mezi které patří např. Česká Rada dětí a mládeže, Zelený kruh, 
HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú., Národní asociace dobrovolnictví z. s., ADRA, o. p. s. a 
Charita Česká republika. 

http://www.radambuk.cz/
https://koronavirus.edu.cz/files/tabulka-faze1.pdf
https://koronavirus.edu.cz/files/oop-dodatek-ostatni-formy-vzdelavani-zdrav-a-soc-oboru.pdf
https://koronavirus.edu.cz/odkazy
https://www.msmt.cz/file/55244_1_1/
https://www.msmt.cz/file/55245_1_1/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/pocinaje-rokem-2023-bude-cesky-statisticky-urad-provadet-pravidelna-setreni-dobrovolnicke-cinnosti-v-ceske-republice--187773/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/pocinaje-rokem-2023-bude-cesky-statisticky-urad-provadet-pravidelna-setreni-dobrovolnicke-cinnosti-v-ceske-republice--187773/
https://www.mvcr.cz/clanek/rozvoj-dobrovolnictvi.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/rozvoj-dobrovolnictvi.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/rozvoj-dobrovolnictvi.aspx
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Nadace Via- Dobro- družné mikrogranty 
Víte ve svém okolí o dětech, které nebaví 
sedět pořád u počítače? Chybí jim kamarádi? 
Láká je možnost udělat něco hezkého pro sebe 
i pro druhé? Řekněte jim o Dobro-družných 
mikrograntech! Výzvou reagujeme na aktuální 
situaci, kdy děti a mladí lidé tráví dny před 
obrazovkou izolovaní od svých vrstevníků. To 
se může podepsat na jejich zdraví i duševní 
pohodě. Proto chceme děti a mládež podpořit 

k venkovním aktivitám a zároveň je povzbudit k péči o druhé a zájmu o místo, kde žijí. 
  

 

Prostřednictvím malých grantů do výše 2 000 Kč mohou žáci druhého stupně základních škol 
a studenti středního stupně vzdělávání realizovat venku se odehrávající projekty dle vlastního 
výběru, a potěšit tak své kamarády, vrstevníky nebo sousedy. O podporu je možné žádat 
od dubna do listopadu letošního roku.  

 

Mám zájem o Dobro-družné mikrogranty  

 

 

Rádi byste se přihlásili, ale nenapadá vás, jaké venkovní aktivity byste mohli realizovat? 
Inspirujte se na našich stránkách! 

 

 

TIP pro Dobro-druhy: V řadě obcí ubývá přirozených míst k hnízdění ptáků. Můžete si proto 
vytipovat vhodná místa, kam umístit ptačí budky nebo krmítka. Můžete se poradit i 
v záchranné stanici, která u vás sídlí. Z grantu objednáte materiál na stavbu budek, možná 
sáhnete po předpřipravené „stavebnici“. Pokud je to možné, zeptejte se kamarádů, jestli se 
nechtějí přidat. 

 

 
 

  

http://www.radambuk.cz/
https://u2582286.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=s8lNN4dyc2z-2BQZ-2F3jdDNie-2BJ-2BTC5n903x1hUhykREjO0UzrKtSFtn5iGKL7ir1G1xsXNsWwqQNA5kHV6rqmlHzywOhdN-2B3xzDCM3kyj-2FS-2BAQkgiqqTC5-2Bl3Qx-2BJYoAIyUBr2_SagFkOhsOrs0Pmx1z8eWNy9Cq247zCN8oqNJtC5iIphbqToQ2d-2BzfS9tv14CEg-2BPekXQX-2FfJEvJy6Xes7mPtMd-2FKMt0ILu5NOtvL2gWtOkHdeGNn889Buaq3Jg444yABJw4EtpjzFJVGagQc93v-2FWI-2BLyg3UcWdWRQtJvcNVH2h-2B-2Bl-2B2wQ91SKj-2B7hvlaEyz6NHosZVWTpKsbiUn6SVoDm3iVLCzqGmFdqqbo2qn6-2Fc-3D
https://u2582286.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=s8lNN4dyc2z-2BQZ-2F3jdDNie-2BJ-2BTC5n903x1hUhykREjO0UzrKtSFtn5iGKL7ir1G1xsXNsWwqQNA5kHV6rqmlHzywOhdN-2B3xzDCM3kyj-2FS-2BAQkgiqqTC5-2Bl3Qx-2BJYoAIyUBr2_SagFkOhsOrs0Pmx1z8eWNy9Cq247zCN8oqNJtC5iIphbqToQ2d-2BzfS9tv14CEg-2BPekXQX-2FfJEvJy6Xes7mPtMd-2FKMt0ILu5NOtvL2gWtOkHdeGNn889Buaq3Jg444yABJw4EtpjzFJVGagQc93v-2FWI-2BLyg3UcWdWRQtJvcNVH2h-2B-2Bl-2B2wQ91SKj-2B7hvlaEyz6NHosZVWTpKsbiUn6SVoDm3iVLCzqGmFdqqbo2qn6-2Fc-3D
https://u2582286.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=s8lNN4dyc2z-2BQZ-2F3jdDNie-2BJ-2BTC5n903x1hUhykREjO0UzrKtSFtn5iGKL7ir1G1w9iL766oQeWwcy-2FqYsOAlHb9T47iwM-2BCX-2FHNFnhcJhs5haVM7PirkJC2wCi2vFpXqQzOBSa30SwFJZBmj6B4Kg-3D-3DKDZ8_SagFkOhsOrs0Pmx1z8eWNy9Cq247zCN8oqNJtC5iIphbqToQ2d-2BzfS9tv14CEg-2BP5FWvBZXBa23McvHbd1a16V9CmgVhMajY6UDy90Qi87RbKs01G1Ij6hw4Bo49QVZp9CxUAwi9ft5BBs-2F4kgxeYqEXXiovM6OAbw6Wf3XDvcHh1DTNLLQbQxK9iXTef-2B8-2BhUECKGq5s6qOemEHMIeqDgsU69-2BRjvqDDv5RUbOgFXM-3D
https://u2582286.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=s8lNN4dyc2z-2BQZ-2F3jdDNie-2BJ-2BTC5n903x1hUhykREjO0UzrKtSFtn5iGKL7ir1G1xsXNsWwqQNA5kHV6rqmlHzywOhdN-2B3xzDCM3kyj-2FS-2BAQkgiqqTC5-2Bl3Qx-2BJYoAIy5U5P_SagFkOhsOrs0Pmx1z8eWNy9Cq247zCN8oqNJtC5iIphbqToQ2d-2BzfS9tv14CEg-2BP5l3Xki88PgbXZNTCzwFIUF-2FQ6R68Nys-2FwiN-2BBY-2Fa1V4d-2FrFq7YSW5Dn7R3yWhFjMJrnXGhP8pdtIWJRxSB0H9a6C-2BigZ8xvp-2BKehaJTObeU9DARr4ShnJqb6BwPJrJdAc9iGLdxQ-2FLIx-2B0n4Qcy9KTvxx2Tu0POwmp0djLxlz8A-3D
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Tvoření s dětmi 

 
 
 

 
 

Omalovánková přáníčka pro všechny maminky už se těší na vaše pastelky, fixky i vodovky 
 https://www.kukando.cz/den-matek 

http://www.radambuk.cz/
https://www.kukando.cz/den-matek?fbclid=IwAR3JCSjASJPCD9hgsbNEhJihje2XBVDzPsosvaVZz17CbahS8KoDbFZTBOM
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pracovní listy ke Dni maminek. 

Zájemci mohou stáhnout zde https://drive.google.com/.../1guJawihoYwKMbsHXx1O.../view.. 

  
http://krokotak.com/2019/05/bee-craft-for-kids/ 

 

http://www.radambuk.cz/
https://drive.google.com/file/d/1guJawihoYwKMbsHXx1OoPAc5W10AW59m/view?usp=sharing&fbclid=IwAR3faQPZQV28E4rhtHPs1vAtckE4GBNqztEvNUpNi9XTuv_hYIB-GksV5lU
http:/krokotak.com/2019/05/bee-craft-for-kids/


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 5 - 2021 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 

30 
 

  
https://cz.pinterest.com/pin/303078249930198997/  

 

 
https://cz.pinterest.com/pin/452119250095002759/ 

http://www.radambuk.cz/
https://cz.pinterest.com/pin/303078249930198997/
https://cz.pinterest.com/pin/452119250095002759/
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 http://krokotak.com/2018/04/daisy-
craft/?fbclid=IwAR2cKhgUF_OK2Rwem4H-TLoOYaJ7lcKr4l8YNe8JAR07H_a6QLRKK9Q0D04 

 

  

  

http://www.radambuk.cz/
http://krokotak.com/2018/04/daisy-craft/?fbclid=IwAR2cKhgUF_OK2Rwem4H-TLoOYaJ7lcKr4l8YNe8JAR07H_a6QLRKK9Q0D04
http://krokotak.com/2018/04/daisy-craft/?fbclid=IwAR2cKhgUF_OK2Rwem4H-TLoOYaJ7lcKr4l8YNe8JAR07H_a6QLRKK9Q0D04
http://krokotak.com/2018/04/daisy-craft/?fbclid=IwAR2cKhgUF_OK2Rwem4H-TLoOYaJ7lcKr4l8YNe8JAR07H_a6QLRKK9Q0D04
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Hry s dětmi 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/groups/290632228907/user/100001893711406  

 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/groups/290632228907/user/100001893711406
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Nabídka nápadů pro online schůzky se v současné době 
rovná tomu nejvzácnějšímu koření. V této době není možné 
chodit na schůzky, není možné jezdit na výpravy, co tedy 

můžeme s dětmi dělat? Na webu Ostrov nápadů najdete náměty na činnosti, které jsou vhodné pro 
nouzový program.  

 

KVĚTINOVÉ ONLINE KVÍZY 
Pro pravidelné schůzky a také pro online schůzky se zvláště 
na jaře hodí kvíz s květinami na osvěžení znalostí. Z pohledu 
dětských oddílů jsme pro vás vyzkoušeli několik kvízů 
nabízených volně na internetu. 
 
 
http://ostrovnapadu.cz/kvetinove-online-kvizy/  
 
 
 
 

 

PTAČÍ HLASY ONLINE 
Před delším časem jsme uveřejnili recenzi online hry „Poznáváme hlasy ptáků“. Využijte hru pro svoji 

družinu nebo oddíl v době online schůzek. 
http://ostrovnapadu.cz/hry/ptaci-hlasy-online/  
 
 
 
 
 
 
 
 

KRYCÍ JMÉNA ONLINE 
 Společenskou hru Krycí jména asi není potřeba podrobněji představovat. Vyzkoušejte zdarma její 

online verzi. Hrát je možné vzdáleně ve webovém 
prohlížeči, třeba během online schůzek v době 
koronavirové. 
http://ostrovnapadu.cz/hry/kryci-jmena-online/  
 
 
 

 

 

 

 

 
 

http://www.radambuk.cz/
http://ostrovnapadu.cz/
http://ostrovnapadu.cz/kvetinove-online-kvizy/
http://ostrovnapadu.cz/hry/ptaci-hlasy-online/
http://ostrovnapadu.cz/hry/kryci-jmena-online/
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