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Milí přátelé,  
 
připravili jsme pro Vás listopadový elektronický Klapíkův zpravodaj s informacemi a nápady pro práci 
s dětmi a mládeží. Přejeme Vám příjemné čtení. 

 

¨ 
 

Jaký je rozdíl mezi Halloweenem a Dušičkami? Tyto svátky mají kořeny stejné, jen v každé zemi se 
zachovaly jiné zvyky a tradice. Využijte k tomuto článku i demonstrační OBRÁZKY a vyrobte si třeba 
lucerničku. 
https://od-berusi.wixsite.com/blog/post/halloween-
dusicky?fbclid=IwAR2g91cF4QeOj0VXg_Ba3t3l8NBSmwOnSDiWKK3jAtv3IjDA2-_xN_2wp9c 
 
Svátek Dušiček 2. 11.  
Pokud si jej budete chtít s dětmi přiblížit, doporučujeme videa 

ČT: https://edu.ceskatelevize.cz/video/2298-dusicky 

Pro menší děti Chaloupka na vršku: https://decko.ceskatelevize.cz/video/e211543116010007 

 
Informace o činnosti RADAMBUKu, z kroniky akcí… 

 
15. 10. 2021 – Uklidíme Branišovský les – 72 hodin 

V pátek 15. 10. 2021 se zapojil 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského 
kraje z.s. akcí Uklidíme Branišovský 
les do celorepublikového dobrovolnického 
 projektu ČRDM s názvem 72 hodin.  72 hodin jsou 
tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR 
konaly v letošním roce v termínu od 14. do 
17. října. Kdykoli během těchto 72 hodin se 
dobrovolníci po celém Česku pustili do aktivit, 
které pomohly druhým, přírodě či okolí.  
 

http://www.radambuk.cz/
https://od-berusi.wixsite.com/blog/post/dusicky-x-halloween-obrazky
https://od-berusi.wixsite.com/blog/post/lucerni%C4%8Dka
https://od-berusi.wixsite.com/blog/post/halloween-dusicky?fbclid=IwAR2g91cF4QeOj0VXg_Ba3t3l8NBSmwOnSDiWKK3jAtv3IjDA2-_xN_2wp9c
https://od-berusi.wixsite.com/blog/post/halloween-dusicky?fbclid=IwAR2g91cF4QeOj0VXg_Ba3t3l8NBSmwOnSDiWKK3jAtv3IjDA2-_xN_2wp9c
https://edu.ceskatelevize.cz/video/2298-dusicky?fbclid=IwAR1QE1hYgfjznUtFIgRtzEoyFbc7kEdcNrbl3dpxN6H9OPT90IXMNK5DFmY
https://decko.ceskatelevize.cz/video/e211543116010007?fbclid=IwAR0D4_aCj2d_2fdh6Jt2jTa9sFNWmOS4sweK6IuUGsFUVveE3wRR4Gu4JvE
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Akce Uklidíme Branišovský les se konala v lese za sídlištěm Máj v Českých Budějovicích od 15,30 do 
18 hodin za podpory ČRDM, Statutárního města České Budějovice a Jihočeského kraje. Celkem 111 
dobrovolníků vybavených pytli a rukavicemi  vyčistilo prostory konečné zastávky autobusů na sídlišti 
Máj a Branišovský les. Zúčastnily se nejen organizace dětí a mládeže (M-centrum pro mladou rodinu 
z.s., Turistický oddíl Ježci z.s., přípravka HC Motor, Ekotým Biskupského gymnázia….), ale také 
obyvatelé Českých Budějovic, kterým není okolí jejich bydliště lhostejné. Odvoz odpadu a pytlů s 
odpadky zajistilo Statutární město České Budějovice. Účastníky akce odměnil RADAMBUK drobnými 
dárečky.  
Po 18. hodině se dobrovolníci rozešli domů s dobrým pocitem, že pomohli přírodě, podpořili  
myšlenku dobrovolnictví a ukázali, že jim není cizí nezištná pomoc svému okolí. RADAMBUK- Rada 
dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. děkuje všem účastníkům i  partnerům akce  za to, že  pomáhali, 
protože chtěli!!!!  
 
Fotografie z akce 15.10.2021 

 

 

 
 
 

http://www.radambuk.cz/
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8. - 13. 10. 2021 – Distribuce stromů a keřů 72 hodin 
 
Ve dnech 8. - 13. 10. 2021 se stal RADAMBUK distribučním 
místem v Jihočeském kraji, kde si  organizace zaregistrované 
v projektu 72 hodin vyzvedávaly stromy a keře, které pro 
projekt zakoupila Česká rada dětí a mládeže. Dobrovolníci 
stromy a keře vysazovali v rámci akcí projektu 72 hodin ve 
dnech 14. - 17. 10. 2021. 

 
 

24. 10. 2021 – Turnaj ve vybíjené o pohár RADAMBUKu 

V neděli 24. 10. 2021 uspořádal RADAMBUK pro 
organizace dětí a mládeže Turnaj ve vybíjené o pohár 
RADAMBUKu. Tuto tradiční akci jsme bohužel z důvodu 
Mimořádných opatření Vlády ČR v souvislosti 
s epidemií COVID 19 nemohli v roce 2020 uspořádat. 
Turnaje se zúčastnily nejen děti z členských organizací 
RADAMBUKu, DDM ČB, ale také právě ze ZŠ 
Bezdrevská, kde turnaj probíhal. V letošním roce se 
turnaje bohužel zúčastnil menší počet družstev než 
v předchozích letech, protože z důvodu epidemie 
COVID 19 bylo hodně dětí nemocných nebo 

v karanténě a družstva musela svoji účast zrušit. Ve věkově smíšených družstvech po 6 členech hrálo 
48 hráčů, kteří sehráli turnaj ve vybíjené. Doplňkovou aktivitou pro hráče, kteří zrovna nehráli 
vybíjenou, byla hra s velkým míčem KIN BALL. Děti strávily den aktivním pohybem v kolektivu 
kamarádů. Akce přispěla k zdravému životnímu stylu dětí a mládeže, týmové hře v duchu fair play a 

prohloubení přátelství mezi dětmi a mládeží z různých 
organizací. 
Děkujeme vedení ZŠ Bezdrevská za poskytnutí zázemí 
pro akci a Jihočeskému kraji za finanční podporu akce, 
která pomohla k aktivnímu využití volného času dětí a 
mládeže. Děti strávily den aktivním pohybem 
v kolektivu kamarádů. Akce přispěla k zdravému 
životnímu stylu dětí a mládeže, týmové hře v duchu fair 
play a prohloubení přátelství mezi dětmi a mládeží 
z různých organizací.  

 
18. - 22. 10. 2021 - Barvy pro členské 

organizace 

Pro výtvarné aktivity s dětmi v členských organizacích 

RADAMBUK distribuoval zdarma barvy Creative, které 

získal jako sponzorský dar. Zástupci organizací si 

mohli barvy vyzvednout v kanceláři RADAMBUKu.  

 

 

http://www.radambuk.cz/
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Přání Radě dětí a mládeže kraje Vysočina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. ROČNÍK BAMBIFEST - 13. - 14. 5. 2022 
RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 
připravuje 22. ročník akce BAMBIFEST v termínu 13. - 
14.5.2022. Zapište si termín do svých diářů!!! 

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

Na webu www.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/ 

 

Nápady pro tvoření s dětmi  

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

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

https://www.radambuk.cz/tvoreni-s-detmi-podzim/  

https://www.radambuk.cz/tvoreni-s-detmi-carodejnice/  

 

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


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 11 - 2021 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 

5 
 

 

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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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 
 

ČRDM – Základy sexuální výchovy 20.11.2021 
Místo konání: Praha - bude upřesněno 
Trvání: 8 h, začátek v 9,00 hodin 
Program seznamuje pedagogické pracovníky s lidskou 
sexualitou a jejími aspekty ve výchovně-vzdělávacích 
oblastech a na základě těchto vědomostí rozvíjí jejich 
schopnosti a postoje během výchovně-vzdělávací 
činnosti, jež jsou nezbytné pro sexuální vývoj každého 
jedince. Kurz slouží k poznání a pochopení pedagogicko- 

didaktické komunikace s dětmi a mládeží ve vztahu k jejich sexualitě. Teoretická rovina je v kurzu 
stejně jako v běžném životě permanentně prolínána příklady z praxe. 
Vzdělávací kurz akreditovaný MŠMT (v rámci DVPP) je určen široké cílové skupině pracovníků s dětmi 
a mládeží (od metodiků prevence, učitelů, přes pedagogy volného času a vychovatele až po 
pracovníky s dětmi a mládeží v NNO). 
Hodinová dotace 8h. 
Kurz je prezenční, v případě vyhlášených opatření bude realizován po domluvě s účastníky online. 
Účastníci po absolvování kurzu obdrží osvědčení. 
Pro vedoucí z členských organizací RADAMBUKu nabízíme spolufinancování účastnického poplatku 
z projektu OPVVV, kontaktujte kancelář RADAMBUKu. 
 

 

Dále nabízíme možnost využít vzdělávacích kurzů BP sportu, v případě zájmu nás kontaktujte, zašlu 

bližší info, RADAMBUK s BP Sportem spolupracuje a využívá zvýhodněných účastnických poplatků.  

Kurz instruktora lyžování – instruktor lyžování 

Místo konání: Pec pod Sněžkou 

Termíny konání: 10. – 15.12.2021, 15. – 20.12.2021, 3. – 8.1.2022, 8. – 13.1.2022, 20. – 25.3.2022, 
25. – 30.3.2022 

Kurz instruktora snowboardingu 
Místo konání: Pec pod Sněžkou 

Termíny konání: 10. – 15.12.2021, 15. – 20.12.2021, 3. – 8.1.2022, 8. – 13.1.2022, 25 . – 30.3.2022 

Kurz instruktora lezení na umělých stěnách kurz 
Termín a místo konání kurzu II.: 13.11. – 14.11.2021 a 27.11. – 28.11.2021 v Brně. 

– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 

Termín a místo konání kurzu III.: 4.12. – 5.12.2021  a 11.12. – 12.12.2021 v Písku. 

– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 

 

http://www.radambuk.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  
 

Projekt Za dovednostmi našich předků – 19.10.2021 Práce se dřevem 
V sobotu 19.10. 2021 proběhl druhý ze série zážitkových dnů projektu Za 
dovednostmi našich předků. Tématem byla práce se dřevem. Celkem 34 
dětí si osahalo tradiční tesařské nářadí a seznámily se jeho použitím. 
Měly možnost si vyrobit nějaký výrobek. Většina dětí se rozhodla pro 
ptačí budku a tak v okolí Řepice vzniklo 16 různých ptačích obydlí. Někteří 
se pustili do výroby kuchyňských prkének nebo vařečky. Celá akce měla u 
dětí velký úspěch i proto, že každý měl svůj vlastní výrobek. 

 
 
Projekt Charitativní vánoční 
jarmark 28.11.2021 
Z výtěžku podpoříme vybranou 
neziskovou organizaci.  
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://jihocesky.mladezkraji.cz/
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Projekty Staň se na den informatikem a Kde se skrývá matematika od 21.11.2021 

  

http://www.radambuk.cz/
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 

 

 
 
 
 

V nabídce služeb ICM ČB naleznete také 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 týden 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-39-tyden-2021/ 

 
 
 

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-39-tyden-2021/
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ICM ČB prodejní místo vstupenek na kulturní akce  
 
 
 

 

 

 

 
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/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.radambuk.cz/
http://www.knihobudka.cz/
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Informace z ČRDM 

 
 

Zasadili jste s oddílem pamětní lípu Anežky České?  
Je to deset let, co v listopadu 2011 ČRDM 
zorganizovala výsadbu pamětných lip u příležitosti 
osmistého výročí narození Sv. Anežky České. Projekt 
vzbudil velký zájem – sázelo sto jedenáct oddílů, 
kroužků, klubů, sdružení či škol. Svatoanežské lipky 
vysadili třeba skauti, tomíci, pionýři, woodcrafteři, 
mladí chovatelé, členové sdružení Boii, Sdružení 
evangelické mládeže nebo členové z krajských 
mládežnických rad. Někteří je sázeli na návsi, u 
klubovny, u školy… Jiní je zasadili třeba na tábořišti, v 
městském parku nebo u kostela…  

Uplynulo deset let – a autory projektu zajímá, jak se Vaší lípě daří? Jaký příběh mají Vaše lipky? 
Napište a pošlete fotky, jak se krásně zelenají jejich dnes už bujné koruny. Prosíme, posílejte na 
sona.polak@crdm.cz. Děkujeme. 
 

Údaje v rejstříku spolků 
Jak jistě víte, snažíme se, aby (nejen) naše spolky měly v pořádku splněnou zákonnou povinnost 
zveřejnění údajů v rejstříku spolků. Většina z našich spolků má vše v pořádku a většinu základních 
údajů zveřejněnou. Některým však stále chybí některý z údajů, který je ze zákona vyžadován (např. 
účel, způsob jednání statutárního orgánu, počet členů statutárního orgánu nebo název nejvyššího 
orgánu).  
Má-li spolek pobočné spolky, měl by zápis v rejstříku obsahovat kromě názvu, sídla a IČ pobočného 
spolku také rozsah jeho práv a povinností podle stanov hlavního spolku, jakož i rozsah ručení 
hlavního spolku za dluhy pobočného spolku podle stanov hlavního spolku. To samé by mělo být u 
zápisu pobočného spolku. 
 
Ve sbírce listin by měly být zveřejněné mj. zejména stanovy, zápis o rozhodnutí nejvyššího orgánu o 
jmenování nebo odvolání člena statutárního, účetní závěrky. 
 
Podrobnější informace o tom, co je ze zákona povinné zveřejnit, najdete v Poradně 
ČRDM v kategorii Rejstřík spolků. Případně můžete potřebné informace vyhledat také přímo na 
stránkách justice.cz.  
 
Prosíme, podívejte se do rejstříku spolků a zkontrolujte si, zda Vám v zápisu u Vaší organizace něco 
nechybí, a pokud ano, co nejdříve to doplňte. Máte-li k tomu dotazy, neváhejte se na nás obrátit, 
rádi poradíme.  
 
V této souvislosti též upozorňujeme, že MŠMT při kontrole žádostí o dotaci přihlíží k tomu, zda jsou 
podmínky zveřejňování údajů ve veřejném rejstříku splněné, a to včetně zveřejňování účetní závěrky. 
V případě, že nebude vše v pořádku, je pravděpodobné, že případná žádost o dotaci MŠMT bude z 
formálních důvodů vyřazena. 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/AsociaceTOM/photos/a.438582276215211/6239606629446051/?__cft__%5b0%5d=AZXeUyE2BEAl6rnskVzFLybR4TlfBtre2xnLD3hL2LwKxyY8wKsXhqgOgx-J7mA-tVMmm-mWR32Na4HLJN0kcz5r3fTxJ6WYLX_9DE8eWjTf5dY--CGPn8Xea3OMUmT5hwzXdg2aUghmh3JvdU2XgwUf4hrxdY_AJJXneK32G2dYBQeM5CrXT_L6WRALQQ5kBG0&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/AsociaceTOM/photos/a.438582276215211/6239606629446051/?__cft__%5b0%5d=AZXeUyE2BEAl6rnskVzFLybR4TlfBtre2xnLD3hL2LwKxyY8wKsXhqgOgx-J7mA-tVMmm-mWR32Na4HLJN0kcz5r3fTxJ6WYLX_9DE8eWjTf5dY--CGPn8Xea3OMUmT5hwzXdg2aUghmh3JvdU2XgwUf4hrxdY_AJJXneK32G2dYBQeM5CrXT_L6WRALQQ5kBG0&__tn__=EH-R
http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku
https://or.justice.cz/ias/ui/podani
https://www.facebook.com/AsociaceTOM/photos/a.438582276215211/6239606629446051/?__cft__%5b0%5d=AZXeUyE2BEAl6rnskVzFLybR4TlfBtre2xnLD3hL2LwKxyY8wKsXhqgOgx-J7mA-tVMmm-mWR32Na4HLJN0kcz5r3fTxJ6WYLX_9DE8eWjTf5dY--CGPn8Xea3OMUmT5hwzXdg2aUghmh3JvdU2XgwUf4hrxdY_AJJXneK32G2dYBQeM5CrXT_L6WRALQQ5kBG0&__tn__=EH-R
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Fokusní skupiny na téma výzvy a dopady manuální dobrovolnické pomoci 
Zapojujete do činnosti Vaší organizace i dobrovolníky na pomoc s manuální prací nebo byste rádi 
začali? Zajímá Vás, jak takovou pomoc efektivně koordinovat? Přemýšlíte, jak sledovat a 
vyhodnocovat skutečný dopad těchto dobrovolníků na rozvoj Vašich neziskových organizací? 
Zapojte se do série celkem šesti on-line fokusních skupin, které na podzim pro různorodé neziskové 
organizace z celé ČR chystá organizace Tamjdem. Buďte součástí výzkumu a pomozte toto téma 
detailněji zmapovat. 
„S Tamjdemem už od roku 2013 díky dobrovolníkům na pomoc s manuální prací pomáháme 
neziskovkám po celé ČR růst. Výpadek této pomoci během pandemie ukázal, jak je v mnoha 
organizacích pro jejich další rozvoj důležitá. Vlna dobrovolníků na jižní Moravě pak zase ukázala 
zájem a vůli veřejnosti se takto zapojit, ale i potřebu kvalitní koordinace,“ říká Markéta de Almeida 
Marques, ředitelka organizace. 
 
Termíny a rozdělení do fokusních skupin 
Organizace s žádnými nebo malými zkušenostmi s manuálním dobrovolnictvím působící v oblastech: 

• 11. 11. 2021, 9:00 – 11:00 – občanská iniciativa a osobní rozvoj 
• 11. 11. 2021, 12:00 – 14:00 – kultura a památky 
• 12. 11. 2021, 9:00 – 11:00 – děti a mládež  
• 12. 11. 2021, 12:00 – 14:00 – lidé se znevýhodněním a menšiny 
• 26. 11. 2021, 9:00 – 11:00 – příroda a zvířata 

 
Organizace s vlastními četnými zkušenostmi se zapojováním manuálních dobrovolníků, ale za to bez 
ohledu na tematické zaměření a oblast působení: 

• 26. 11. 2021, 12:00 – 14:00 
 
Detailní popis fokusních skupin, přínos, specifikace témat a míry zkušeností, ale i jak a kde se 
registrovat najdete zde 
 

Vrcholí migrace ptáků – pomozme jim v jejich letu o život 
Září a říjen jsou nejen měsíci dech beroucích pohledů na barevné stromy, ale i měsíci přesunů milionů 
stěhovavých ptáků.  Ohromná hejna čítající stovky až tisíce kachen a dalších mokřadních ptáků na 
vodních plochách, řady vlaštovek sedící na drátech, husy letící ve tvaru písmene V. Podzim je zkrátka 
ideálním obdobím pro pozorování ptáků. Vezměte dalekohled a jděte prozkoumat okolí – především 
louky, podmáčená pole a větší vodní plochy.  
Podrobnosti 

 

Archa číslo 5/2021 ukazuje, že prázdniny prázdné rozhodně nebyly 
 
Prázdninová škola Lipnice, Česká tábornická 
unie, Royal Rangers, Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, Vodáci Odry a Olše, Asociace 
debatních klubů, CoderDojo Česká republika, 
Pionýr, Asociace TOM, Hutí Brontosaurus, Junák 
– český skaut… Tematika letních prázdnin a jejich 
smysluplné náplně, zrcadlící se ve stěžejním 
námětu Archy číslo 5/2021, zkrátka našla mezi 
organizacemi pracujícími ve prospěch dětí a 
mládeže vcelku předvídatelný ohlas v podobě 
jejich příspěvků. 

 

http://www.radambuk.cz/
https://tamjdem.cz/vyzvy-a-dopady-manualni-dobrovolnicke-pomoci-fokusni-skupiny/
https://www.adam.cz/vrcholi-migrace-ptaku-pomozme-jim-v-jejich-letu-o-zivot/
https://www.adam.cz/2021/wp-content/uploads/2021/10/Archa-5-2021-obalka-zadni.jpg
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„Nastal čas výletů – do přírody, po městech českých i zahraničních; výletů dlouhých i krátkých, 
náročných i odpočinkových. Čas letních táborů – plných kamarádství, zábavy, silných zážitků, bojovek 
a poznávání přírody. Čas cestování – ať už autem, vlakem, letadlem nebo lodí. Čas dovolených – u 
moře, v horách, v lesích, na poušti, pod stanem nebo v hotelu, na severu nebo na jihu. Prostě čas 
plný pohody, radosti, krásných chvil, nezapomenutelných zážitků, slunce a tepla, zmrzliny, úsměvů a 
štěstí. Konečně jsme po dlouhé době mohli začít naplno žít a užívat si svobody, vypnout počítače a 
těšit se z toho, co jsme přes školní rok zažívat nemohli,“ napsala ve svém úvodníku Veronika Wodere 
z České tábornická unie, jinak též členka Představenstva ČRDM. 
Kromě obvyklých, víceméně reportážně laděných článků z letních táborů se v Arše objevují i texty z 
jejich jakýchsi mimoškolně-vzdělávacích souputníků, tzv. letních kempů. Ale také z kurzu přežití, z 
mezinárodního klání v debatování, z prostředí plného programování, kódování a robotiky, jakož i ze 
světa dobrovolnictví a dobrovolníků – konkrétně těch, kteří pomáhali při obnově poničených stavení 
v moravských obcích zasažených tornádem. 
„Dovednosti, co se člověk naučí na brontosauřích táborech a akcích, se tu náramně šiknou,“ říká 
Michal Šmíd, jeden z dobrovolníků z Hnutí Brontosaurus. „Úžasné je zejména propojení dobrovolníků 
z organizací, hasičů a řemeslníků, již také přijeli zdarma pomáhat. Vznikají tak party, které jsou 
schopny pomáhat až na několika domech po obcích,“ poznamenává Libor Baláček. 
A co dalšího můžete ještě v páté letošní Arše objevit? 
Třeba to, že novým držitelem nejvyššího skautského vyznamenání se stal Tomáš Řehák – Špalek, že 
do čela Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska byla počátkem července zvolena (jako první žena) 
Monika Němečková, že se Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) již před sněmovními volbami obrátila 
na osm z kandidujících politických stran a hnutí ohledně Memoranda o podpoře dětských a 
mládežnických organizací (a s jakým výsledkem), že ČRDM prostřednictvím svého předsedy Aleše 
Sedláčka napsala v září ministru zdravotnictví kvůli mimořádným opatřením a podmínkám pro 
volnočasoví aktivity, jež tou dobou neodpovídaly podmínkám pro školy (a s jakým výsledkem)… 
Anketní otázka aktuální Archy zněla: Co Vám dalo – nebo naopak vzalo – letošní léto? 
Čas a náladu na odpovědi si našli pracovník v gastronomii Jaroslav Marek, vědkyně, korektorka, 
překladatelka a textařka Markéta Gregorová a ředitelka organizace Helppes – Centrum výcviku psů 
pro postižené, o.p.s. Zuzana Daušová. Tímto jim všem ještě jednou děkuji za ochotu… 
– a mytického „laskavého čtenáře“ odkazuji na elektronickou verzi nové Archy, uveřejněnou pod 
těmito řádky: 
Píše se v tomto čísle Archy o Vás? Chcete-li, můžete si přidat odkaz na svůj web či blog… 
Aktuální číslo Archy ve formátu PDF je ke stažení zde. 
 

V nádherné atmosféře Zrcadlového sálu v budově MŠMT proběhl kulatý stůl k 
projektu Hodnoty mladých  
Jsme rádi, že jsme mohli 27. 10. 2021 sdílet vybrané výsledky a „tvrdá data“ o hodnotách mladých lidí 
v Česku a na Slovensku se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Domu zahraniční 
spolupráce a zástupci organizací pracujících s dětmi a mládeží.  

• Obecně nejdůležitějšími hodnotami pro mladé v České republice a na Slovensku jsou 
shodně benevolence – spolehlivost, tedy spolehlivost a důvěryhodnost člověka jako 
člena skupiny. Druhou nejdůležitější je benevolence – péče, tedy péče o blaho členů 
skupiny a dobrá vůle pro blaho svých blízkých. Třetí nejvýznamnější hodnotou je poté 
sebeurčení v jednání, tedy svoboda v určování vlastních činů, nebo chcete-li 
samostatnost. Další pořadí se již v České republice a na Slovensku mírně liší. Mladí Češi 
dále více preferují vlastní svobodomyslnost (sebeurčení v myšlení), zatímco mladí na 
Slovensku na čtvrté pozici mají osobní bezpečnost. Za zmínku jistě stojí ještě o něco 
větší preference hédonismu či stimulace u mladé generace v České republice a o něco 
větší důraz na hodnoty spojené s bezpečností u mladých na Slovensku.  

• Při celkovém zhodnocení je zřetelné, že jak v Česku, tak na Slovensku mladí lidé, kteří 
mají zkušenost s aktivitou či členstvím v některé z organizací dětí a mládeže, mají také 

http://www.radambuk.cz/
http://crdm.cz/wp-content/uploads/archa-2021-5.pdf
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výraznější hodnotové ukotvení než mladí lidé, kteří aktivitami organizace dětí a 
mládeže nikdy neprošly. Především u hodnot spojených se sebeprosazováním si 
můžeme všimnout, že vliv zkušenosti s organizací je výrazný. Stejně tak česká i 
slovenská data potvrzují, že mladí lidé se zkušeností z organizací dětí a mládeže mají 
výrazně silnější hodnotu společenského univerzalismu – tedy vyšší míru zaměření na 
blaho společnosti.  

 
„Těší nás, že pozitivní výsledky dokládají smysl činnosti a podpory organizací mládeže i na úrovni 
hodnotového vzdělávání a podpory celospolečenské a mezigenerační solidarity. Stejně jako jsou 
jasnou výzvou pro MŠMT, aby se dále věnovalo zlepšení podpory organizacím pracujícím s dětmi a 
mládeží, společným procesům spolupráce. Osobně si vážím vyjádření zástupců MŠMT, že nemusíme 
přesvědčovat přesvědčené, a chtěl bych jim poděkovat za jejich podpůrnou práci, ve které budeme 
rádi, pokud naše výsledky budou dále využívat, a napomohou tak postupné evoluci vzdělávacího 
systému v ČR ve školách i mimo ně," doplnil Jan Husák, vedoucí analytik z České rady dětí a mládeže. 
 
Celé šetření najdete zde 
 

Přenesme se do Nizozemí – náš předseda byl na studijní cestě po holandských 
školách 
Co ho oslovilo, nadchlo, zaujalo? 

• Hodně otevřené prostory, společná centra dění.  
• Děti pracující samostatně na úkolech, které vědí, že musejí udělat, ale mohou se 

rozhodnout, kdy je udělají.  
• Učitelé a děti podílející se na projektech rekonstrukcí, které ve školách proběhly.  
• Děti hodnotí své vyučující, jistěže úměrně svému věku.  
• Učitelé a ředitelé, kteří si nestěžují, ale vysvětlují, jakým směrem jejich škola jde, a vědí, 

jak k tomu oni přispívají.  
• Byli jsme ve školách, kde nastupuje spousta dětí, které neumějí slovo holandsky. I s tím 

se umějí vypořádat.  
• Zajímáme se o dvě hlavní témata. O organizace jejich vzdělávacího systému a o to, jak se 

dětem ve školách líbí, jak jsou motivované a jak rády do škol chodí, protože věříme, že to 
jednoznačně souvisí s jejich duševním zdravím i studijním úspěchem.  

• Mě zajímá i architektura rekonstrukcí a 
nových škol. 

• Pár hezkých školních dvorků…   
 
Díky Partnerství pro vzdělávání 2030+ za excelentní 
zajištění cesty. Velká inspirace. 
 
Projděte si fotogalerii na FB ČRDM 
 

Do konce roku máš jedinečnou možnost 
získat elektronickou verzi karty EYCA s 
platností na jeden rok jen za pětku!  
Akce platí pro mládež do 30 let sdruženou v 
organizacích v rámci Česká rada dětí a mládeže Na 
www.eyca.cz/online-objednavka-karty zadej slevový 
kód: 90EYCA2021 a pak už si jen užívej 60 000 slev ve 36 
evropských zemích! 

 

http://www.radambuk.cz/
http://crdm.cz/download/publikace/hodnoty-mladych-publikacia.pdf
https://www.facebook.com/crdm.cz
https://www.facebook.com/crdm.cz/?__cft__%5b0%5d=AZXKtwGw7uuKt3O0Py2vR05PhxkF1_XuSyyUAIB0nCsrVM-nj10cRmsFMDhBr_fbI84ByWu8YZZBdNXx6Zjr8QKWs_YMJRqe_KIN-ooXlZIieD3TCvBBjO_IVtnqGFseY0vMQqX2uD_2s9-V5Vr0S7LFH7xrDfrU-VHqG8Fo6LS78g&__tn__=kK-y-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.eyca.cz%2Fonline-objednavka-karty%3Ffbclid%3DIwAR3OOydcsRLLg9tHBd0R37syxRDZ9S0qZE_frZknkaAOMcbQJc_QA_T4_RA&h=AT1NnN2rQZAIVpfwB1tfEAh6Y6y0VkV_OsAXsQLJnouuKx8YsJrY7xEqI1or1yM9iVsD6KNnG0ERUUT9lrTzoVYiZkY1Gfluk-Jq8mSKQ1-1gNWMUhlyBMHxqs19fKrCW65H&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT05KiPPUtLsaoe48jRP_1KFnNU_Bo9DDLldODE2Ih49ONBzxXGJaL4cj7mKgXYQZHbF06XMWfHTns32IJTqsNxpXg0rjOMWWIfVEdbSGGXJHRJXOxyUQpUQQ7OOfl93jqJ4dwwAcRZc2XFYhPFNJnP5u9J7rpE7D0My6ZJgdlMsmAUJrHm3RTIgJ_ZEA5mSsv9PzlM
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Další informace 
 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 

https://www.khscb.cz/index.php  

 
 

 
Mimořádná a ochranná opatření – co aktuálně platí 
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-
_-co-aktualne-plati-180234/ 
 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/prehledne-jaka-pravidla-se-meni-

40375568#dop_ab_variant=630840&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=hNL

qhNgzIfn-

202110210541&dop_id=40375568&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-

boxiku&utm_source=www.seznam.cz 

Vláda  schválila ve středu 20.10.2021několik nových koronavirových opatření. 

od 25. října 
• Nově budou muset lidé nosit na pracovištích respirátory. Výjimku budou mít ti, kteří sedí v 

kanceláři sami. 
• Zkrátí se doba karantény na 7 dní pro ty, kteří přišli do kontaktu s někým nakaženým. 

Ukončit ji ale musí negativním PCR testem. Dosud musí být lidé s podezřením na nákazu v 
karanténě dva týdny. 

Od 1. listopadu  
• Zdravotní pojišťovny již nebudou hradit preventivní testy na koronavirus. Výjimku budou mít 

například děti do 18 let. Hradit budou pojišťovny testy také těm, kteří mají příznaky 
koronaviru a k testu je indikuje lékař nebo je na něj pošle hygiena. Zdarma je budou mít i ti, 
kteří se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat a lidé plně očkovaní či rozočkovaní. 
Cena testů je zastropovaná na 814 korun za PCR test a 201 korun za antigenní test. 

• Testy budou mít současně kratší platnost. PCR testy tři dny místo dosavadního týdne a 
antigenní test jeden den místo dosavadních tří dnů. 

• Děti do 12 let nebudou potřebovat doklad bezinfekčnosti. K návštěvě kroužků nebo 
například restaurace či divadla tak nepotřebují test ani doklad o prodělání nemoci. Dosud 
toto pravidlo platilo pro děti do 6 let. 

• Provozovatelé restaurací či barů budou kontrolovat potvrzení o bezinfekčnosti. Mezi to se 
počítá potvrzení o testu, očkování či prodělání koronaviru. Pokud certifikát nebude platný, 
restaurace by neměla službu poskytnout. Hosta není třeba kontrolovat u vchodu, stačí, až 
když se usadí. Bezinfekčnost nebude třeba kontrolovat při odběru jídla s sebou a ani v 
restauracích v obchodních centrech. 

 
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-20--rijna-
2021-191273/ 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.khscb.cz/index.php
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.novinky.cz/domaci/clanek/prehledne-jaka-pravidla-se-meni-40375568#dop_ab_variant=630840&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=hNLqhNgzIfn-202110210541&dop_id=40375568&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/prehledne-jaka-pravidla-se-meni-40375568#dop_ab_variant=630840&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=hNLqhNgzIfn-202110210541&dop_id=40375568&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/prehledne-jaka-pravidla-se-meni-40375568#dop_ab_variant=630840&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=hNLqhNgzIfn-202110210541&dop_id=40375568&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/prehledne-jaka-pravidla-se-meni-40375568#dop_ab_variant=630840&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=hNLqhNgzIfn-202110210541&dop_id=40375568&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/prehledne-jaka-pravidla-se-meni-40375568#dop_ab_variant=630840&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=hNLqhNgzIfn-202110210541&dop_id=40375568&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-20--rijna-2021-191273/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-20--rijna-2021-191273/
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Shrnutí k 21. 10. 2021 
Opatření platná s účinností od 25. 10. 2021 

• Povinné roušky ve všech vnitřních prostorách. V klubovně nasadit respirátor. 
Opatření platná s účinností od 1. 11. 2021 

• Končí hrazení antigenních testů či PCR pro osoby starší 18 let. Testy zůstávají hrazené pro: 
osoby do 18 let věku; osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění COVID-
19 podrobit; osoby očkované proti onemocnění COVID-19 alespoň jednou dávkou očkovací 
látky. 

• Děti do 12 let nemusí prokazovat bezinfekčnost dle I/16 (prodělaná nemoc, očkování, 
PCR/antigen). 

• Na zotavovacích akcích se bude prokazovat bezinfekčnost každých 7 dní. 
https://pionyr.cz/epidemie/  

Bod I/16 (s účinností od 1. 11. 2021): 
• negativní PCR test, který není starší 72 hodin, 
• negativní rychlý antigenní test (RAT), který není starší 

24 hodin, 
• národní certifikát o očkování – 14 dní po druhé dávce 

v případě dvoudávkového schématu, 14 dní po dávce 
jednodávkového schématu, 

• 180 dní po prodělání covidu (od 1. pozitivního testu), 
• provedení rychlého antigenního samotestu (RAT) na místě. 

S účinností od 1. 11. 2021 končí hrazení antigenních testů či PCR pro 
osoby starší 18 let. Testy zůstávají hrazené pro: 

• osoby do 18 let věku; 
• osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění COVID-19 podrobit; 
• osoby očkované proti onemocnění COVID-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky. 

Důležité je rovněž připomenout, že je nám nařízeno kontrolovat stanovená pravidla a účastníci mají 
povinnost prokázat jejich splnění 
Organizátorovi vícedenní akce se nařizuje v případě zjištění pozitivního výsledku preventivního 
(opakovaného) antigenního testu nebo po oznámení pozitivního výsledku PCR testu u účastníka nebo 
jinak přítomné osoby zajistit oddělení této osoby od ostatních osob. Osobě starší 18ti let se nařizuje 
akci neprodleně opustit, v případě osoby mladší 18ti let se nařizuje bezodkladně kontaktovat 
zákonného zástupce, který zajistí odvoz a dále bezodkladně kontaktovat orgán veřejného zdraví 
příslušný podle místa konání. 
Ochrana dýchacích cest 

• platí ve všech vnitřních prostorách 
• se v žádné případě nevztahuje na děti, které ještě nezahájily povinnou školní docházku 

Výjimka z ochrany dýchacích cest platí navíc pro účastníky pobytových i nepobytových akcí pro osoby 
do 18 let, podobné zotavovacím akcím. To znamená, že se to týká i jednodenních či vícedenních 
výprav, vzdělávacích akcí pro účastníky do 18 let, ale pozor! Platí to pouze v případě, že je akce 
v místě konání sama. 

 

http://www.radambuk.cz/
https://pionyr.cz/epidemie/
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PODPORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2022 V OBLASTI 
PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvy PRÁCE 
S DĚTMI A MLÁDEŽÍ k podání žádostí o poskytnutí dotace na rok 
2022. 
Žádosti pro rok 2022 se vkládají prostřednictvím elektronického 
informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz. 
ISPROM bude otevřen postupně pro jednotlivé výzvy. 

Termín pro podání žádostí je uveden u jednotlivých výzev. Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí 
být žádost tento den již doručena na MŠMT! 
 
Výzva PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro osvědčené organizace 
Termín pro podání žádostí: do 22. 11. 2021 
Předběžný termín otevření ISPROMu pro vkládání žádostí: od 8. 11. 2021 
Výzva pro osvědčené organizace (pdf) 
Příloha ke stažení: 
Příloha č.3_avízo o vratce (doc) 
V této výzvě došlo oproti roku 2021 k některým změnám. Blíže viz níže uvedený soubor. 
Změny ve výzvě PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ - osvědčené organizace (doc) 
  
Výzva PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro střešní organizace 
Termín pro podání žádostí: do 15. 11. 2021 
Předběžný termín otevření ISPROMu pro vkládání žádostí: od 29.10.2021 
Výzva pro střešní organizace (pdf) 
Přílohy ke stažení: 
Příloha č. 3_avizo o vratce (doc) 
Příloha č. 5_rozpočet projektu po aktivitách (xls) - povinná příloha 
  
Výzva č. 3 PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ je nyní v přípravě. 

 
VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA SYSTÉMOVÝ ROZVOJ 
ČESKO-NĚMECKÉ SPOLUPRÁCE V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A MLÁDEŽE (NA ROK 
2022) 
MŠMT vyhlašuje Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na systémový rozvoj Česko-německé 
spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. 
Žádosti pro rok 2022 se podávají výhradně na formuláři, který je přílohou této Výzvy (Příloha č. 1), a 
to nejpozději do 25. listopadu 2021. 
Výzva Č-N spolupráce.pdf 
Příloha č. 1 - Žádost.docx 
Příloha č. 2 - Projekt.doc 
Příloha č. 3 - Rozpočet.xlsx 
Příloha č. 4 - Hodnotící kritéria.docx 
Příloha č. 5 - Avízo o vratce.docx 

LETNÍ KEMPY SE ZAMĚŘILY NA DOUČOVÁNÍ I POHYBOVÉ 
AKTIVITY 
Praha, 26. října 2021 - Celkem 5169 letních kempů ve všech krajích ČR se 
v červenci a srpnu letošního roku zúčastnilo 89 328 žáků plnících povinnou 
školní docházku.  

http://www.radambuk.cz/
https://isprom.msmt.cz/
https://www.msmt.cz/file/56350_1_1/
https://www.msmt.cz/file/56349_1_1/
https://www.msmt.cz/file/56351_1_1/
https://www.msmt.cz/file/56313_1_1/
https://www.msmt.cz/file/56314_1_1/
https://www.msmt.cz/file/56315_1_1/
https://www.msmt.cz./file/56343_1_1/
https://www.msmt.cz./file/56344_1_1/
https://www.msmt.cz./file/56345_1_1/
https://www.msmt.cz./file/56346_1_1/
https://www.msmt.cz./file/56347_1_1/
https://www.msmt.cz./file/56348_1_1/
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Program kempů se soustředil na pohyb dětí i na cílené doučování. V hodnocení účastníků i jejich 
rodičů převažují kladné ohlasy. Všechny kempy byly realizovány v souladu s účelem dotace.  
Informace vyplývají ze zpráv o realizaci kempů, které jejich pořadatelé měli za úkol předložit MŠMT 
do poloviny září. 
Velká část realizovaných kempů měla součástí programu cílené doučování látky, kterou účastníci 
probírali v rámci distanční výuky v průběhu pandemie covid-19. Potřeby doučování u konkrétních 
žáků pomáhaly identifikovat základní školy. Menší část z těchto kempů byla zaměřena na doučování 
cizího jazyka, kdy část programu byla vedena například v anglickém jazyce. Všechny kempy měly ve 
svém programu pohybovou složku, díky které kompenzovaly absenci sportu a volnočasových kroužků 
u cílové skupiny v době pandemie. 
Většina kempů byla tematicky zaměřena, čímž děti zaujaly a povzbudily jejich motivaci. Mezi 
nejčastější témata patřil například Harry Potter, čtyři elementy (oheň, voda, vzduch, země), technicky 
zaměřené kempy nebo kempy, kde se děti proměnily v cestovatele či detektivy a při plnění úkolů 
získávaly nové znalosti. 
Kempy byly organizovány jak celorepublikovými organizacemi jako ATOM, JUNÁK, SKAUT, ČRDM, 
AŠSK, tak lokálními spolky nebo domovy dětí a mládeže. V rámci předložených zpráv o realizaci a ze 
zpětné vazby, která byla zaslána přímo pracovníkům MŠMT, převládala mezi rodiči a zejména 
účastníky kempů spokojenost s absolvováním dotovaných kempů, jejich formou i programem. 
Všechny kempy byly realizovány v souladu s účelem dotace stanoveným výzvou a rozhodnutím o 
poskytnutí dotace. Do 30. 11. 2021 mají příjemci povinnost předložit ekonomické vyúčtování přijaté 
dotace. Na pořádání letních kempů bylo vyčleněno celkem 260 milionů korun a na tuto podporu 
navázal po letních prázdninách program doučování, kdy MŠMT posílilo pro tyto účely rozpočty škol o 
250 milionů korun. Více informací na webu https://doucovani.edu.cz. 

  

Programové dotace Jihočeského kraje 
.POZOR - Oznámení pro žadatele do dotačních programů Jihočeského kraje! 
Vzhledem k účinnosti zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, 
bude jako jednou z povinných příloh pro ty žadatele - právnické osoby, kterých 
se zákon týká, vyžadována i kopie úplného výpisu platných údajů a údajů, které 

byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji (údaje o skutečném majiteli právnické 
osoby) podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (netýká se právnických osob, 
které skutečného majitele nemají – viz § 7 uvedeného zákona). 
Upozorňujeme tímto žadatele - právnické osoby, kterých se zákon týká, aby si úplný výpis včas 
zajistili, protože v případě nedoložení této přílohy nebudou naplněny formální náležitosti žádosti o 
dotaci a žádost bude z dalšího hodnocení vyřazena. 
Tabulka – dotační programy Jčk 2022 
 

CVVZ je každoroční tradiční setkání pracovníků s dětmi a mládeží. Potkávají se tu pedagogové, 

vedoucí a instruktoři z malých i 
velkých organizací, dobrovolníci i 
profesionálové z nejrůznějších oborů, 
které se zabývají dětmi a 
dospívajícími. Ti všichni tu můžou 
načerpat inspiraci, zažít něco 
neobyčejného, najít nové přátele i 
porovnat své názory a zkušenosti.  
https://www.facebook.com/events/5
83876959625392?ref=newsfeed 
 

  

http://www.radambuk.cz/
https://doucovani.edu.cz/
https://www.kraj-jihocesky.cz/sites/default/files/inline-files/2020/LEPORELO%20DP%202022.xlsx
https://www.facebook.com/events/583876959625392?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/583876959625392?ref=newsfeed
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Tvoření s dětmi 
 
http://krokotak.com/tag/apple/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
https://od-
berusi.wixsite.com/blog/po
st/lucernicka-vyroba 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://od-
berusi.wixsite.com/blog/
post/halloweensky-dum 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.radambuk.cz/
http://krokotak.com/tag/apple/
https://od-berusi.wixsite.com/blog/post/lucernicka-vyroba
https://od-berusi.wixsite.com/blog/post/lucernicka-vyroba
https://od-berusi.wixsite.com/blog/post/lucernicka-vyroba
https://od-berusi.wixsite.com/blog/post/halloweensky-dum
https://od-berusi.wixsite.com/blog/post/halloweensky-dum
https://od-berusi.wixsite.com/blog/post/halloweensky-dum
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http://krokotak.com/tag/fox/ 
 
 
 
 
 
 

http://krokotak.com/2021/09/fox-paper-craft/ 
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https://primainspirace.cz/2021/10/09/potrebujete-jen-papir-a-nuzky-skvele-tvoreni-pro-deti-na-podzimni-

mesice/?fbclid=IwAR13EfyqaP-KvaC1e9OGKG3tfnUCqc1pAT00IpqI6ScfBPZrCMiP3ekjoCs 

 
 

http://www.radambuk.cz/
http://krokotak.com/tag/fox/
http://krokotak.com/2021/09/fox-paper-craft/
https://primainspirace.cz/2021/10/09/potrebujete-jen-papir-a-nuzky-skvele-tvoreni-pro-deti-na-podzimni-mesice/?fbclid=IwAR13EfyqaP-KvaC1e9OGKG3tfnUCqc1pAT00IpqI6ScfBPZrCMiP3ekjoCs
https://primainspirace.cz/2021/10/09/potrebujete-jen-papir-a-nuzky-skvele-tvoreni-pro-deti-na-podzimni-mesice/?fbclid=IwAR13EfyqaP-KvaC1e9OGKG3tfnUCqc1pAT00IpqI6ScfBPZrCMiP3ekjoCs
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Kůň 

 Každý indián měl svého oddaného oře. Děti s ním pak mohou 
překonávat překážkové dráhy a lze ho využít i na další tematické 
období – středověk (princezny a princové). 
  
Potřeby: krabicový papír, tužka, nůžky, fix, lepidlo, krepák, 
provázek, izolepa, tavící pistole, děrovačka, mašle, papír bílý a 
růžový, tyč (klacek). 
  
Na kus krabicového papíru nakreslíme obrys koňské hlavy, 
kterou vystřihneme a ze zbytků vystřihneme ještě dvě uši. 
Z růžového papíru vytvoříme vnitřní část ucha a z bílého oči, 
které dokreslíme červeným fixem. 
Vše nalepíme k hlavě a dokreslíme nozdry. 
Hřívu můžeme vyrobit více způsoby: 

• tato varianta je spíše pro větší děti - uděláme dírky 
děrovačkou a děti si nastřihají na kousky provázek či vlnu a 

pomocí jednoduchého uzlu (prusík, liščí smyčka) je připevní do dírky. 
•  
• zvládnou i malé děti - krepák nastříháme na proužky, a ty pak připálíme na hlavu. 

  
Z mašle vytvoříme uzdu a přelepíme. Tyč ke koni přilepíme tavnou pistolí a ještě, pro jistotu, zajistíme 
izolepou a máme hotovo. 
  
Tip1: Děti si mohou na začátku koníka nabarvit temperami, nebo vyrobit z papíru fleky a ty si na něj 
nalepit. 
Tip2: Hříva se dá zaplétat a zdobit mašlemi. 

 
 https://www.taborovky.cz/blog/indianske-tvoreni/ 
 

 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.taborovky.cz/blog/indianske-tvoreni/
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https://primainspirace.cz/2021/10/28/tvoreni-pro-deti-z-

listi/?fbclid=IwAR1eznAgEH89oYojFgu1_mESMZihA67fJpYi9YUE17ePaW0QL93T6rhtDgA 
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Hry s dětmi 
 

TáborovkyTipy pro mimoškolní a táborovou činnost 

 
Molekuly 
Tato hra je naprosto super ale kolikrát si na ní člověk nevzpomene , když zrovna potřebuje nějakou 
rychlou, akční hru. 
 
Základní pravidla: hlouček děti se pohybuje a vedoucí řekne nějaké číslo, děti mají za úkol vytvořit 
hloučky (molekuly) v počtu který řekl vedoucí. Například vedoucí řekne 3 a děti vytvoří trojce. Kdo 
zbyde vypadne a jde bokem. 

 
Kreslící tichá pošta 
Potřeby: psací potřeby, papíry, (kartičky s názvy) 
 
Pokud potřebujeme děti trochu zklidnit tak tato hra je na to ideální. Princip je stejný jako u klasické 
tiché pošty, ale děti malují. Spíše pro větší děti nebo smíšené kolektivy. 
Děti rozdělíme na dvě skupiny, které utvoří dlouhé řady. Mezi dvě děti vždy vložíme papír a tužku 
(dítě, papír a tužka, dítě, papír a tužka, ….) na začátku řady bude vedoucí s kartičkami (může mít jen 
tužku a papír a vždy napsat něco nového), ten ukáže kartičku a první v řadě se otočí a snaží se 
namalovat to co je na kartičce, až je jeho kolega jistý co má poslat dál otočí se a začne kreslit, a tak 
dále…. Nikdo nesmí říct ani slovo až člověk na konci řady řekne co mu došlo, pokud je to správně 
dostane tým bod, pokud ne má možnost ještě druhý tým. Občas se nám stalo, že děti použili 
synonymum nebo slovo podobné, tak jsme to uznali. Tým, který získá více bodů, vyhrál. 

 

Tarak Matl 
1. Běžte do lesa. Přineste si domů pár šišek.  
2. Do malého květináče nebo čajové misky dejte trochu hlíny, 
můžete i mech a ozdobné kamínky. 
3. Část šišky zahrabte do hlíny. 
3. Každý den pokropte šišku trochou vody, ne moc, aby vám 
neshnila. 
4. Po nějaké době se objeví malý stromek. 
Blahopřejeme 
- Právě jste zahájili výrobu kyslíku a také máte doma kousek 

lesa.  
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/groups/831153104357938/user/2040805136207301/?__cft__%5b0%5d=AZXyG7Ewaql_T4WWjDxvVkvJPfhjpsJ6hjVwLzr5a_WXMO6cc5crjhF-LZ5-obVUtv7NS5BLvjzmPxQPo3TzyeW9LxkqWxsV5OL-SgKKNNhbgvRRa_kRJEMECbCKLYN8LFxCRMZClfjCNp7-ny8nKPEnJpo6_8cL5e8h6HK2V8t5KVDCEAcOm0qQWmQrpyzf5kk&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/groups/831153104357938/?__cft__%5b0%5d=AZXyG7Ewaql_T4WWjDxvVkvJPfhjpsJ6hjVwLzr5a_WXMO6cc5crjhF-LZ5-obVUtv7NS5BLvjzmPxQPo3TzyeW9LxkqWxsV5OL-SgKKNNhbgvRRa_kRJEMECbCKLYN8LFxCRMZClfjCNp7-ny8nKPEnJpo6_8cL5e8h6HK2V8t5KVDCEAcOm0qQWmQrpyzf5kk&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/taaarak?__cft__%5b0%5d=AZW9IH_yLAOWjELsOJSZYW2ynsUxlXI0J3EwGT3-g00ULoeclq-U0-rPVJskbDBz4vFaV33S1BCQQLDqcXmrQFh8KXqmAU-vb4dMKd4Hz_R5pM0La6_uT6m2L0-YsknufMz3M2Z3i1T5z1gucJxz4Rj_1B1ZRElWIhTGDlfuwFLW-w&__tn__=-UC%2CP-y-R
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Na obchůdku najdete zdarma 
pracovní listy, které jsme pro vás 
vytvořily s Tvoříme pro děti ke 
svátku sv. Martina. 
 

Ze života sv. Martina Martin 

žil ve Francii ve 4. století našeho 
letopočtu. Pocházel z rodiny 
římského vojáka a sám se také 
vojákem stal. Legendy říkají, že 
jednoho dne jel s přáteli na koni do 
města. Bylo to v zimě. Byl mráz a 
Martin měl teplý plášť. U cesty 
uviděl sedět žebráka, který neměl 
téměř žádné oblečení. Neváhal, 
mečem rozpůlil svůj plášť a jednu 
polovinu dal žebrákovi. Krátce po 
této události se stal křesťanem. 
Měl dobré srdce a byl mezi lidmi 
oblíbený, proto ho chtěli ve městě 
Tours zvolit biskupem. Martin si 
myslel, že je tento úkol pro něj 
příliš těžký, a tak se schoval na 

jednom dvorku mezi husy. Když ho lidé hledali a prošli kolem, začaly husy kejhat a tím ho prozradily, 
a tak se nakonec biskupem stal. Po své smrti byl prohlášen za svatého. 

 

A najdete zde i žádanou šablonu na koníčka:-)  

https://www.obchudekvendula.cz/Zdarma-

c15_0_1.htm 

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/tvorimeprodeti/?__cft__%5b0%5d=AZXz4Ltm3EsofasRrebqLQm75r0CcUHtcvoTrPUtFyi1KM0Csuwh02uOohw86ptz___mAmIM-FPx7u4QVREDxTDXlS6mt0ZC7wjeJYsasPCMj2K5QjCPVctb7A1RrddHKM--o0CYlOCqphW5m9mwYI0-UPEMGDhZsenMsNgTY18LuA&__tn__=kK-y-R
https://www.obchudekvendula.cz/Zdarma-c15_0_1.htm?fbclid=IwAR0K-dtSIexmXqqdMyj-eyD6OcUtmgF5hi7aLS1LclIn-xthuflSv8eugWY
https://www.obchudekvendula.cz/Zdarma-c15_0_1.htm?fbclid=IwAR0K-dtSIexmXqqdMyj-eyD6OcUtmgF5hi7aLS1LclIn-xthuflSv8eugWY
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Česká společnost ornitologická 
Máte rádi ptáky a chcete jim trochu přilepšit? Připravte jim podzimní hostinu z plodů a semen na 

vaší zahradě.  Krmítko se slunečnicí můžete ještě nechat schované, když právě teď je období, kdy je 

v zahradách potravy doslova hojnost.  
A jak na to? 

Semena bodláků a pcháčů jsou pochoutka pro stehlíky a další pěnkavovité ptáky. Často jich 
nalétnou celá hejna a je radost je pozorovat, jak obratně lezou a vybírají semínka. 

Nažky jasanů a javorů (přezdívané nosy) si oblíbili například hýli obecní. Na žaludy k vám přijde 
sojka, aby si udělala zásoby na zimu. 

Jeřabiny, šípky, hložinky, ptačí zob i plody břečťanu, to je pochoutka pro mnoho druhů ptáků. 
Navíc, v této vegetaci ptáci na jaře rádi zahnízdí. Takže další důvod, proč je pěstovat. 

Pár jablek a dalšího ovoce nechte na stromě nebo pod ním. Pochutnají si na nich kosi či drozdi 
kvíčaly. 

Vlašské ořechy ptáci zbožňují. A vás budou taky, pokud se rozdělíte o úrodu. Ořechy jsou pro ptáky 
skvělým a rychlým zdrojem energie. Milují je například strakapoudi, kteří si ořechy vkládají do štěrbin, 
a pak je rozlousknou silným a přesným úderem. Tomuto způsobu získávání potravy se říká kovadlina.

 
Další tipy, jak udělat z podzimní zahrady ráj pro ptáky, si přečtěte na 
https://www.birdlife.cz/udelejte-z-podzimni-zahrady-raj.../. 
 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/birdlife.cz/?__cft__%5b0%5d=AZWxTGdIqMUl4raSrUsR2TuZlv6PF6J7o2ZBXI2IcSRPXFzmNZY-pKFpi-Okw-n1ZpKlqy-NGKO0DZi4-oE8PXvbN9kmUjGGlYV7pDv3TX745i1f284L8Nlppo_OC2Cxw2YI1zU27JrCcc8Agktja8MilPZB2LhYMi1KcHdhacNlqw&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.birdlife.cz/udelejte-z-podzimni-zahrady-raj-pro-ptaky/?fbclid=IwAR0RkZgOYrlZMC9kHY_Z0eQ-quwnepKBAQalKoX5dOm0QxQO4OJ4TPnPWPo
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Moje podzimní dobrodružství  

Užijte si podzimní čas vyráběním a plněním úkolů z TO DO listu  
KE STAŽENÍ ZDARMAhttps://bajali.cz/ke-stazeni/393-moje-podzimni-dobrodruzstvi-to-do-list.html  
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