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Milí přátelé,  
připravili jsme pro Vás poslední letošní vydání elektronického Klapíkova 
zpravodaje. Ve zpravodaji Vám přinášíme novinky z RADAMBUKu, ICM 
Č.B., členských spolků RADAMBUKu, MŠMT, ČRDM a další informace, 
které by Vás mohly zaujmout. Přejeme Vám všem hodně energie, radosti a 
zdraví.  
 
Přejeme všem čtenářům příjemně prožité vánoční svátky a do nového 
roku 2022 pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti a dobrých přátel.  
 
 

 
¨ https://www.facebook.com/groups/1065679960457419/user/1003071523 

 
 
 

http://www.radambuk.cz/
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ADVENT – období klidu, nebo radovánek? 
https://takjderok.cz/zima/advent-obdobi-

klidu-nebo-

radovanek/?fbclid=IwAR3BncSkz9RZ59mr

9s6hdtoT5zcnkYAfzvumczdqBzxoCxgF7k1e

oOfchcI  

Kdy začíná první adventní neděle a jak je 
to s obdobím klidu v předvánočním čase? 

Všude slýcháme, že by měl být advent 
obdobím klidu, půstu a rozjímání. Někdy 
pak máme výčitky svědomí, že místo toho, 
abychom trávili období adventu v klidu 
doma s rodinami, běháme po nákupech, 

uklízíme a zdobíme své domácnosti, nebo vyrazíme na vánoční večírek s přáteli či kolegy z práce. 
 

Rozhodně si nic nevyčítejte. I naši předci se v období adventu docela dobře bavili. 
V dávné minulosti ADVENT obdobím klidu a rozjímání rozhodně nebyl. 

Dřive se prostí lidé v zimě a tedy i v adventím období chtěli hlavně bavit. Od jara do podzimu měli 
spoustu práce na polích a na zábavu moc času neměli. V zimě, kdy byly dny mrazivé a navíc krátké, se 
venku pracovat nedalo. Lidé také po setmění nebývali tak unavení jako v létě po tvrdé práci na polích 
a proto nechodili brzy spát. Zima byla ideální dobou na zábavu! 

Ve dne lehčí domácí práce a večer zábava! 
Přes den se hospodině věnovaly úklidu svých domovů a hospodáři opravám nářadí a dalším 
drobnějším pracem. 
Večer po setmění se rodiny a blízcí sousedé sešli v jedné z domácností, kde ženy draly peří, předly 
len, nebo tkaly plátno. Během léta na tyto činnosti nebyl čas a proto bylo nutné pečlivě nasbírané 
husí peří a úrodu lnu zpracovat v zimě. 

 
Tím, že se sousedé sešli v jedné domácnosti, šetřili nejen svíce a topivo, ale také jim práce lépe 
ubíhala. U předení si povídali o novinkách ve svém okolí, trošku pomlouvali sousedy, vyprávěli si 
příběhy a pohádky, nebo zpívali. Zkrátka se bavili. 

 
Draní peří a předení byly spíš ženské práce, ale přítomné byly i děti, mládež a muži. Děti a mládež 
pospouchali příběhy a pohádky, muži popíjeli a hráli karty nebo kostky. 
Čas od času se také všichni sešli v hospůdce, kde si zazpívali a zatancovali. 
 Z pohledu prostého lidu advent vlastně obdobím klidu byl. Měli klid od tvrdé práce a možnost 
pobavit se. 

Jak to viděla církev? 
Církev měla trochu jiné představy o období adventního klidu a dokonce v některých dobách společné 
přástky, zábavy a tancovačky zakazovala. Časem se část věřících více či méně přiklonila k 
poklidnému trávení adventního období a modlidbám, ale pro většinu lidí zůstával advent obdobím 
zábavy. 

První adventní neděle u sv. Ondřeje 
 

Adventní období, tedy příprava na Vánoce, narození Ježíška (Ježíše Krista), trvá čtyři týdny. Začíná 
vždy v tu neděli, která je nejblíže svátku svatého Ondřeje (30. 11.) a končí západem slunce na Štědrý 
den. 
V době adventu je kromě adventních nedělí mnoho dalších významných dnů jako je svátek sv. 
Barbory (4. 12.), sv. Mikuláše (6. 12.) či sv. Lucie ( 13. 12.) a celý adventní čas je spojen s velkým 
množstvím tradic. 

http://www.radambuk.cz/
https://takjderok.cz/zima/advent-obdobi-klidu-nebo-radovanek/?fbclid=IwAR3BncSkz9RZ59mr9s6hdtoT5zcnkYAfzvumczdqBzxoCxgF7k1eoOfchcI
https://takjderok.cz/zima/advent-obdobi-klidu-nebo-radovanek/?fbclid=IwAR3BncSkz9RZ59mr9s6hdtoT5zcnkYAfzvumczdqBzxoCxgF7k1eoOfchcI
https://takjderok.cz/zima/advent-obdobi-klidu-nebo-radovanek/?fbclid=IwAR3BncSkz9RZ59mr9s6hdtoT5zcnkYAfzvumczdqBzxoCxgF7k1eoOfchcI
https://takjderok.cz/zima/advent-obdobi-klidu-nebo-radovanek/?fbclid=IwAR3BncSkz9RZ59mr9s6hdtoT5zcnkYAfzvumczdqBzxoCxgF7k1eoOfchcI
https://takjderok.cz/zima/advent-obdobi-klidu-nebo-radovanek/?fbclid=IwAR3BncSkz9RZ59mr9s6hdtoT5zcnkYAfzvumczdqBzxoCxgF7k1eoOfchcI
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Adventní věnec - jak se jmenují 4 svíčky a co symbolizují? 
Tradičním symbolem adventu je adventní 
věnec. V dnešní době má opravdu 
mnoho podob. Nejčastěji je ale vyrobený 
z větviček smrku a ozdobený šiškami, 
mašličkami, skořápkami ořechů, malými 
baňkami, sušeným ovocem a dalšími 
drobnůstkami. 
Důležitou součástní adventního věnce 
jsou čtyři svíčky symbolizující 4 neděle 
do Štědrého dne. 

 
Svíčky se zapalují postupně. První 
adventní neděli svítí pouze jedna svíčka a 
poslední všechny čtyři. Je tedy potřeba 

nechat první svíčku hořet jen krátce, aby nám do poslední adventní neděle vydržela :-). 
Každá svíčka má své jméno a symbolizuje část příběhu o narození Ježíška. 

• První zapálená svíčka je svíčka proroků. Je to připomínka těch, kteří předpověděli narození 
Ježíše Krista. 

• Druhá svíčka je betlémská. Symbolizuje Ježíškovi jesličky a lásku. 
• Třetí svíčka je svíčka pastýřská. Symbolizuje radost a připomíná pastýře, kterým se zjevil 

anděl a řekl jim o narození Ježíška. 
• Čtvrtá svíčka je andělská a je symbolem míru a klidu. 

 
Informace o činnosti RADAMBUKu, z kroniky akcí… 

 

Memorandum o spolupráci mezi Dětskou organizací FÉNIX, o.z. a RADAMBUK  
26. 10. 2021 podepsal RADAMBUK s Dětskou organizací FÉNIX, o.z. ze 
Slovenska memorandum o spolupráci. Předmětem a cílem spolupráce jsou 
společné aktivity v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže, výměny 
a vzdělávání dětí, mládeže, dobrovolníků a pracovníků s dětmi a mládeží. DO 
FÉNIX z.o. je dlouholetým partnerem RADAMBUKu. Děkujeme za milou 
spolupráci. 
https://www.radambuk.cz/memorandum-o-spolupraci-mezi-detskou-
organizaci-fenix-o-z-a-radambuk/  

1. 11. 2021 – Halloween výtvarná dílna 

V pondělí 1. 11. 2021 navštívilo RADAMBUK 10 dětí 
z Dětského diagnostického ústavu v Homolích, 
abychom společně oslavili svátek Halloween. Po 
úvodním povídání o svátku si děti ve výtvarné dílně 
vyráběly strašidelné masky a různé dekorace a dárky 
na dané téma. Všechny výrobky se jim moc povedly. 

 

 
 
 

 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/memorandum-o-spolupraci-mezi-detskou-organizaci-fenix-o-z-a-radambuk/
https://www.radambuk.cz/memorandum-o-spolupraci-mezi-detskou-organizaci-fenix-o-z-a-radambuk/


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 12 - 2021 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 

4 
 

25. 10. 2021 – jednání předsednictva  
Předsednictvo RADAMBUKu se sešlo 25 .10. 2021 v kanceláři RADAMBUKu na 2. letošní jednání, přijalo 
nový členský spolek eLaborka, z.s. a schválilo Rozpočet RADAMBUKu na rok 2021. Na programu jednání 
byla příprava Valného shromáždění a hodnocení akce BAMBIFEST. 

 
Usnesení VS RADAMBUK z hlasování per rollam 8. - 14. 11. 2021. 
Předseda RADAMBUKu Ing. Peter Padúch vyhlásil z důvodu zhoršující se epidemické situace v ČR 
delegátům valného shromáždení RADAMBUKu hlasování procedurou per rollam. Do hlasování se 
zapojilo 35 delegátů, kteří schválili výši členského příspěvku na rok 2022 500 Kč za členskou 
organizaci a Plán akcí RADAMBUKu na rok 2022. Valné shromáždění dále schválilo účetní závěrku za 
rok 2020, Zprávu Kontrolní komise za rok 2020 a Výroční zprávu RADAMBUKu za rok 2022. 
Usnesení VS RADAMBUK z hlasování per rollam 8. - 14. 11. 2021. 

• Výše členského příspěvku na rok 2022 stanovuje Valné shromáždění ve výši 500 Kč za 
členskou organizaci: 

• Valné shromáždění schvaluje Plán činnosti RADAMBUKu na rok 2022. 
• Valné shromáždění schvaluje Výroční zprávu RADAMBUKu za rok 2020. 
• Valné shromáždění schvaluje účetní závěrku RADAMBUKu za rok 2020. 
• Valné shromáždění schvaluje Zprávu Kontrolní komise RADAMBUKu za rok 2020. 

Zápis a usnesení naleznou členské spolky v neveřejné části webu po přihlášení 
https://www.radambuk.cz/valne-shromazdeni-2021-per-rollam/ 
 

2. 11. 2021 - Projektový den Samhain 
Téma projektového dne byl svátek Samhain a konal 
se 2. 11. 2021. Většina dětí svátek Samhain neznala a 
nevěděla, že z něj pochází svátky Dušičky a 
Halloween. Děti se dozvěděly nové informace o 
svátku našich předků a vyrobily si dekorace na dané 
téma. Všechny výrobky byly opravdu vydařené a 
krásné a všech 10 účastníků projektového dne z nich 
mělo velkou radost. Projektový den byl financován 
v rámci projektu OPVVV Pod jednou střechou II. 

 
 

 

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!!! 
 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/valne-shromazdeni-2021-per-rollam/
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Jsme členem sdružení Krajských rad dětí a mládeže – střešní organizace dětí a 
mládeže v krajích České republiky 
KODEX KRAJSKÝCH RAD 

 
Krajské rady dětí a mládeže jsou dobrovolným seskupením 
neziskových organizací, které pracují s dětmi a mládeží 
v jednotlivých krajích České republiky. 
Jako takové zastupují nezávisle a na základě principů 
demokracie, transparentnosti a rovnocennosti své členské 
organizace na úrovni kraje a ve vztahu k Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy, České radě dětí a mládeže a dalším 
partnerům na místní, krajské a celostátní úrovni. 

1. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 
▪ krajské rady jsou spolky dle platných zákonných 

norem České republiky; 
▪ krajské rady nezasahují do interních záležitostí 

členských organizací a nijak neovlivňují jejich činnost; 
▪ krajské rady jsou pro své partnery garantem 

správného fungování svých členských organizací 
▪ vnitřní chod a fungování krajských rad je ve výlučné kompetenci jednotlivých rad. 

2. ČLENSTVÍ V KRAJSKÝCH RADÁCH 
▪ členem krajské rady může být kterákoli organizace, které pracuje s dětmi a mládeží; 
▪ členství středisek volného času, sportovních organizací a další podmínky členství jsou 

ve výlučné kompetenci jednotlivých krajských rad. 
3. ČLENSTVÍ VE STŘEŠNÍCH ORGANIZACÍCH 

▪ krajské rady jsou členy České rady dětí a mládeže a svým členských organizacím 
zprostředkují servis ČRDM; 

▪ krajské rady aktivně vystupují v rámci regionálních mezioborových střešních 
organizací, kde zastupují zájmy dětských a mládežnických organizací; 

4. ZÁKLADNÍ ČINNOST KRAJSKÝCH RAD 
▪ krajské rady vytváří podmínky pro koexistenci a spolupráci jednotlivých členských 

sdružení; 
▪ krajské rady poskytují svým členům pravidelný informační servis; 
▪ krajské rady zastupují členské organizace při jednání s partnery na místní, krajské i 

celostátní úrovni – mezi hlavní partnery patří krajské úřady, odbor pro mládež MŠMT 
a Česká rada dětí a mládeže; 

▪ krajské rady spolupracují na projektech MŠMT a ČRDM pro svoji sílovou skupinu 
(například Mládež kraji, 72 hodiny atd.) 

▪ krajské rady poskytují svým členům odbornou a metodickou pomoc; 
▪ krajské rady realizují aktivity vedoucí k propagaci a popularizaci volnočasových aktivit 

(pravidelné zájmové činnosti, táborů atd.) – například akce pro veřejnost, 
specializované webové stránky atd; 

▪ krajské rady realizují a koordinují vzdělávací aktivity v oblasti neformálního 
vzdělávání pro dobrovolníky a další vedoucí pracující s dětmi a mládeží;    

▪ krajské rady se podílejí na tvorbě Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání a 
případně i Místních akčních plánů ve svém regionu 

5. DALŠÍ ČINNOST KRAJSKÝCH RAD 
▪ další aktivity jsou výhradně v kompetenci jednotlivých krajských rad v závislosti na 

místních podmínkách, jejich finančních a odborných možnostech 
6. PROPAGACE ČINNOSTI KRAJSKÝCH RAD 

http://www.radambuk.cz/
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▪ svoji činnost krajské rady prezentují na vlastních webových stránkách; 
▪ svoji činnost krajské rady prezentují na Facebooku a případně i dalších sociálních 

sítích; 
▪ pro propagaci vlastní činnosti využívají krajské rady také kanály ČRDM (web Adam.cz 

a časopis Archa) 
▪ krajské rady prezentují svoji činnost prostřednictvím dalších kanálů ve svém regionu; 
▪ krajské rady provozují společný web www.krajskeradymladeze.cz 

Krajské rady poskytují servis v nezbytné míře také nečlenským organizacím a jsou tak v kraji 
významným partnerem celého neziskového sektoru v oblasti dětí a mládeže. 

 

 
 

http://www.radambuk.cz/
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www.jihocesketabory.cz 
web www.jihocesketabory.cz je připraven pro vkládání táborů na rok 2022. V nabídce se zobrazují 
pouze tábory, které se budou konat v roce 2022. 
Můžete vkládat své základny, tábory na rok 2022 nebo tábory 2021 aktualizovat. 
Aktualizace starého tábora: 
Tábory 2021 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. 
 

http://www.radambuk.cz/
http://www.jihocesketabory.cz/
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Příroda není smetiště 

 

RADAMBUK uspořádal 13. 11. 2021 za podpory Statutárního města ČB projektový den s názvem 
Příroda není smetiště – za jak dlouho si příroda poradí s odpadem. V rámci projektového dne jsme 
opravili a nainstalovali vitrínu s informacemi o době rozkladu různých druhů odpadů, které lidé házejí 
do přírody. Vitrínu s informacemi si mohou lidé prohlédnout na procházkách kolem Lišovského 
rybníku za sídlištěm Máj v Č. Budějovicích. Projekt podpořilo Statutární město ČB. Děkujeme za 
podporu. 

 

 
 
 

 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2021/11/261811857_439045164406835_8746680932755335940_n.jpg
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ČRDM nabízí členským organizacím Skeleton ESO, webová účetní a oddílová 
agenda pro neziskové organizace.  

Aplikace byla vytvořena jako pomocník pro administrativní činnost 
oddílů. Jejím cílem je nejen zjednodušení administrativní činnosti základních 
článků neziskových organizací, ale hlavně vedení specifického podvojného i 
jednoduchého účetnictví pro tento sektor, se zaměřením na oblast dětí a 
mládeže. 

▪ ESO obsahuje několik navzájem provázaných modulů: 
▪ Členové – databáze členů s předdefinovanými i volitelnými údaji, možností synchronizace se 

skautISem či evidencí tomíků a woodcrafterů, zasílání hromadných mailů ad. 
▪ Účetnictví – jednoduché i podvojné účetnictví, vše přizpůsobeno pro účely subjektů 

pracujících s dětmi a mládeží, kdy se účtová osnova nezaobírá tématy jako mzdy nebo DPH, 
ale počítá naopak s nutností evidence dotací, nákladů na akce, tábory apod. Samozřejmě je 
zajištěna i možnost účtování v kompletní účtové osnově pro neziskové organizace. Pro lehčí 
správu jsou předdefinovány desítky předkontací mířené na dětské oddíly (výběr členských 
příspěvků, účastnické poplatky na akci, příjem dotací…). 

▪ Akce – databáze akcí, schůzek a výprav, samotné akce lze provázat s rozpočtem, členy a 
kalendářem. 

▪ Cestovní náhrady – kompletní správa cestovních náhrad – smlouvy, cestovní deníky, možnost 
ukládání technických průkazů apod. 

▪ Majetek – správa vlastního majetku včetně inventárních čísel. 
 
 
A k tomu několik 
dalších modulů, které 
administrativní práci 
pro Vaši jednotku 
zjednoduší. Kompletn
í informace najdete 
na 
webu https://eso.ske
leton.cz/ 

 
 

 

Kolik nové ESO stojí? 
Malá jednotka do 1500 účetních položek = 860 Kč ročně, pokud by se našlo alespoň 10 spolků 
z RADAMBUKu, předplatil by RADAMBUK ČRDM částku 1000 Kč za rok a cena pro spolky by byla 
levnější = 660 Kč ročně. V momentě, kdy hlavní spolek / krajská rada podepíše smlouvu o 
administraci s ČRDM, na jejímž základě posléze bude vystavena faktura, získá možnost levnější ceny 
pro své jednotky. Zájemci kontaktujte RADAMBUK do 10.12.2021.  
 
https://eso.skeleton.cz/Public/Pricelist.aspx - DEMO VERZE k vyzkoušení zdarma 
https://www.youtube.com/channel/UCmW1_UKrrCFEqA9J8vfUpvA 
https://www.facebook.com/groups/580218465671678 

 

 
 

http://www.radambuk.cz/
https://eso.skeleton.cz/
https://eso.skeleton.cz/
https://eso.skeleton.cz/Public/Pricelist.aspx
https://www.youtube.com/channel/UCmW1_UKrrCFEqA9J8vfUpvA
https://www.facebook.com/groups/580218465671678
http://krajskeradymladeze.cz/wp-content/uploads/2020/03/logo-skeleton-eso.png
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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/  

https://www.radambuk.cz/vytvarne-tvoreni-advent/  

 

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/ 

 
 
 
 

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/
https://www.radambuk.cz/vytvarne-tvoreni-advent/
https://www.radambuk.cz/
http://www.icmcb.cz/
https://www.jihocesketabory.cz/
http://budejovice.bambifest.cz/
https://jihocesky.mladezkraji.cz/subdom/jihocesky/
https://www.youtube.com/user/radambuk
https://www.instagram.com/radambuk/
https://www.facebook.com/RADAMBUK/
https://www.facebook.com/radambuk.jiznicechy
https://www.facebook.com/radambukmajak/
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https://dobromat.cz/podporim/radambuk 

Podpořte RADAMBUK  při nakupování v internetových 
obchodech, aniž by Vás to stálo jedinou korunu navíc. 

• Pokud nakupujete na internetu a chcete nás 
zároveň podporovat, přidejte si do prohlížeče tohoto pomocníka: 
http://dobromat.cz/rozsireni/pridat  

• Tento pomocník při návštěvě internetového obchodu zařídí to, že část Vaší útraty poputuje 
na podporu našich aktivit      

• Pokud si pomocníka nepřidáte, je třeba před každým nákupem navštívit stránky 
http://dobromat.cz  

o Na stránce vyberte obchod, ve kterém chcete nakoupit a RADAMBUK  
o Následně budete přesměrováni do vybraného internetového obchodu, v němž 

můžete nakoupit 

• Obchod vyplatí z nákupu Dobromatu příspěvek 

• Dobromat ho poté pošle na náš účet a my ho použijeme na naši činnost 

Důležité je vědět to, že cena nákupu zůstává stejná. Nezáleží na tom, zda se do internetového 
obchodu dostanete přes Dobromat nebo přímo. Používání Dobromatu Vás nestojí ani korunu navíc. I 
přes to nám však svým nákupem přispějete částkou ve výši několika %. 

Prodloužení členství v RADAMBUKu na rok 2022 
Členství v RADAMBUK trvá po dobu registrace. Členové se registrují vždy na 1 kalendářní 
rok.  Členství se prodlužuje zasláním vyplněného formuláře Prohlášení o prodloužení členství 
do 28.2. na kalendářní rok a zaplacením členského příspěvku do 28.2.  
 
Faktury na úhradu členských příspěvků rozešleme statutárním zástupcům spolků na začátku roku 
2022 e-mailem  nebo můžete zaplatit v roce 2021 hotově do pokladny. 
 
Valné shromáždění RADAMBUK na jednání  10.10.2017   stanovilo výši členských příspěvků na 500 Kč 
za spolek na kalendářní rok.  
 
POZOR: Upozorňujeme, že s odesláním Prohlášení o prodloužení členství souvisí i platnost pojištění. 
Pokud neprodloužíte členství včas,  počítejte s tím, že Vám pojištění nebude platit od 1.1.2022, ale až 
od data, kdy Prohlášení o prodloužení členství zašlete do kanceláře RADAMBUK a ta sjedná pojištění. 
Spolky, které mají zájem o sjednání pojištění, které nám nabízí ČRDM   již od 
1.1.2022 zašlou vyplněná a podepsaná „Prohlášení o prodloužení členství na rok 2022“   do 
16.12.2021 poštou do kanceláře RADAMBUK nebo e-mailem  naskenované s podpisem 
statutárního zástupce. Spolu s prodloužením členství zašlete kopii úplného výpisu ze spolkového 
rejstříku, který je ke stažení na https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma , v případě změny stanov  
spolku, zašlete také kopii stanov či zápis o změně statutárního zástupce.    
 
Na základě prodloužení členství v RADAMBUKu Vám kancelář  prodlouží členství v ČRDM a spolek má 
tímto nárok na pojištění, sjednané ČRDM zdarma. Pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků 
vyhrazených z dotací MŠMT na pojištění. Ve formuláři Prodloužení členství označte, zda budete 
mít zájem o sjednání Pojištění na úraz a Pojištění odpovědnosti  rok 2022.  
Informace o pojištění naleznete na webu https://www.radambuk.cz/pojisteni/ 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://dobromat.cz/podporim/radambuk
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat#_blank
http://dobromat.cz/
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma%C2%A0,
https://www.radambuk.cz/pojisteni/
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UPOZORŇUJEME, že dle rozhodnutí Představenstva ČRDM pojistíme pouze organizace, které mají 
všechny údaje ve veřejném (spolkovém) rejstříku uvedené do souladu s občanským zákoníkem a 
zákonem o veřejných rejstřících. Jedná se zejména o zveřejnění povinných údajů. Organizace, které 
v rejstříku nemají dosud zveřejněné povinné údaje k pojištění, NEPŘIHLÁSÍME, dokud vše neuvedou 
do pořádku. Podrobnější informace o tom, co má být zveřejněné, najdete v Poradně ČRDM v 
kategorii Rejstřík spolků http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku. 
 
Bližší informace o pojištění, plné znění pojistných smluv či ceny jednotlivých typů pojištění naleznete 
na adrese: http://crdm.cz/pojisteni/ 
 
https://www.radambuk.cz/%ef%bb%bfprodlouzeni-clenstvi-v-radambuku-na-rok-2021/ 
 

Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 
 

Členským organizacím nabízíme 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 

Akreditovaný online kurz - Tvorba obsahu sociálních sítí 2022 
Česká rada dětí a mládeže pořádá kurz Tvorba obsahu sociálních sítí, který s ohledem na současnou 
situaci proběhne v souladu s pravidly pro realizaci akreditovaných programů v režimu zákona o 
dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 
Kurz bude probíhat čtyři večery online formou na platformě Zoom. Pro úspěšné absolvování je nutná 
minimálně 70% docházka. 

Termín:  
středa 12. 1. 2022 v 
17:00 - 19:30 
středa 19. 1. 2022 v 
17:00 - 19:30 
středa 26. 1. 2022 v 
17:00 - 19:30 
středa 2. 2. 2022 v 17:00 
- 19:30 
Přihlášení je možné do 
5.1.2022 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku
http://crdm.cz/pojisteni/
https://www.radambuk.cz/%ef%bb%bfprodlouzeni-clenstvi-v-radambuku-na-rok-2021/
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Medailonek lektora: 
Marie Háková je editor, obsahový stratég a social media copywriter.  
Deset let spravovala sociální sítě v digitálních agenturách pro nejrůznější klienty (oblíbené projekty: 
EKO-KOM, Škodovka, Tchibo). Za online magazín Tchibo Blog, který vedla tři roky, vyhrála s týmem 
první místo v soutěži Fénix Content Marketing.  
Teď se na rodičovské věnuje internímu vzdělávání v obsahové agentuře Bubble a na volné noze 
pokračuje se sociálními sítěmi (festival Struny podzimu, šátky a nosítka Vatanai). 
 
Akreditace MSMT-32298/2020-6-695 
Informace k obsahu kurzu:  
Během čtyř večerů se naučíte, jak vymýšlet obsah pro online formáty – a je vlastně jedno, jestli 
potřebujete rozhýbat oddílový Facebook nebo jste dostali na starost web a tápete, co s ním. 
Postupně projdeme: 
- princip, na kterém stojí každý dobrý obsah, 
- jak pracovat s pozorností (protože bez té si obsah nikdy nikdo nepřečte a neprohlédne), 
- kde být vidět aneb aktuální sítě & formáty 
- a jak poznat, že to děláme dobře. 
Na konci každé lekce dostanete praktický úkol k vypracování do příštího setkání. Z těchto úkolů 
budete mít na konci cyklu funkční publikační plán kvalitního obsahu na sociální sítě, případně na blog. 
Kurz je určený pro začínající a mírně pokročilé správce nebo koordinátory obsahu.  
Vzdělávací kurz je určen široké cílové skupině pracovníků s dětmi a mládeží (od metodiků prevence, 
učitelů, koordinátory vzdělávání, přes pedagogy volného času a vychovatele až po pracovníky s dětmi 
a mládeží v NNO).  
Účastníci po absolvování kurzu obdrží osvědčení bez časového omezení platnosti. 
Vstupní dovednosti: 
Základní uživatelská znalost online prostředí - chodím na weby, něco na internetu čtu, mám účet na 
libovolné sociální síti. 
Vybavení:  
Počítač(s webkamerou, mikrofonem a reproduktory) a internetové připojení. 
Nainstalovaný program Zoom - stačí základní účet zdarma. 
Cena: 2 400,-Kč (RADAMBUK má možnost přispět vedoucím z členských organizací z projektu OPVVV) 
Počet míst je omezený na 15 účastníků, neváhejte proto s přihlášením. 
 
Zájemci pošlete vyplněno přihlášku a souhlas se zpracováním osobních údajů na email 

kancelar@radambuk.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
mailto:kancelar@radambuk.cz
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Projekt Mládež kraji – kraj Jihočeský – MŠMT - JčK 

Projekty Mládež kraji – kraj Jihočeský v roce 2021 – 7. ročník projektu  
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 Charitativní vánoční jarmark 28. 11. 2021 

Akci Charitativní jarmark jsme uspořádali o první adventní neděli 
28. 11. 2021 v rámci projektu Mládež kraji - kraji Jihočeský s cílem 
přispět vybrané nestátní neziskové organizaci, která nás zaujme 
svou činností. Vybrali jsme spolek M-centrum pro mladou rodinu, 
z.s., která  dostala díky pandemii COVID 19 do finančních problémů. 
Organizace sama charitativně podporovala různé projekty a proto 
teď rádi přispějeme naopak my této organizaci. Jarmark  proběhl ve 
venkovních prostorách před Komunitním centrem Máj, prodejem 
našich vyrobených adventních výrobků jsme vybrali 7 500 Kč. 
Prodej bude i nadále  pokračovat celý prosinec až do vánočních 
svátků a následně celý výtěžek předáme vybrané organizaci. Na akci 
se podílelo 15 dobrovolníků a do akce se zapojilo celkem 45 
účastníků. 
 

Projekt Za dovednostmi našich předků –3. část - Sklo 

O víkendu 27. - 28. 11. 2021 proběhla poslední ze série zážitkových 
dnů Za dovednostmi našich předků. Tématem bylo sklo. Celkem 26 
dětí a mladých lidí se seznámilo s historií šumavského sklářství. 
Nejen výklad a prohlídka muzea, ale i praktická ukázka ve sklárně s 
možností si vše vyzkoušet všechny nadchla. Úniková hra, bazén, 
výstup na Svatobor a prohlídka města celý víkend krásně ukončily.  
Celkem se projektu zúčastnilo 102 dětí a mládeže a 10 
dobrovolníků.  

 

  

http://www.radambuk.cz/
https://jihocesky.mladezkraji.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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3. 11. 2021 - Eurodesk v Informačním centru pro mládež České Budějovice 
Dvě desítky studentů z Teologické fakulty Jihočeské 
univerzity se zúčastnili 3. 11. 2021 přednášky v ICM ČB 
na téma Svobodně do Evropy. Studenti se připravují při 
studiu na práci vychovatelů a pedagogů volného času. 
Přednášku vedl vedoucí ICM ČB Bc. Dušan Brodský. 
Informace se především týkaly aktivit Eurodesku v ČR, 
programu ERASMUS +, činnosti Domu zahraniční 
spolupráce, Europassu, evropských programů pro mladé 
lidi a pracovníky s mládeží; aktivit v zahraničí - studium, 
práce, stáže, dobrovolnictví; Evropského sboru solidarity 
a dalších obecných  informací o Evropské unii.  

 
 

 
17. 11. 2021 - Sváteční deskovky v ICM České Budějovice 

O státním svátku 17. 11. 2021 se sešla desítka dětí 
sdružených ve spolku MENSA ČB v klubovně ICM České 
Budějovice. Jedním z hlavních cílů bylo připomenout 
významu událostí 17. listopadu 1989. 
Znalosti dětí o historii událostí byly opravdu velké. 
Dalším programem byly deskové hry, na které se děti už 
těšily. V rámci neformálního vzdělávání jsme přispěli v 
tomto svátečním dni ke „smysluplnému“ trávení volného 
času. 

 
 

 

16., 24. 11. a 1. 12. 2021 – projektové dny Bezpečně v online prostoru 1 -3  

V rámci projektu OPVVV Pod Jednou střechou II 
RADAMBUK uspořádal 3 projektové dny s názvem 
Bezpečně v online prostoru 1 – 3. Projektové dny se 
konaly ve dnech 16. 11., 24. 11. a 1. 12. 2021 program 
byl zaměřených na kyberšikanu a bezpečné chování na 
Internetu. Mladí lidé ve věku 13 - 15 let se mimo 
Desatera chování na Internetu naučili vytvořit si 
bezpečné heslo k aplikacím. Projektové dny byly 
financovány v rámci projektu OPVVV Pod jednou 
střechou II. 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
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Vracení vstupného za zakoupené vstupenky prostřednictvím CBsystemu 

zákazníkům 

Shrnutí ohledně vracení vstupného za zakoupené 
vstupenky prostřednictvím CBsystemu zákazníkům, kteří 
nesplňují podmínky nařízené vládou pro návštěvy 
kulturních akcí od 22.11.2021. 
Zakoupené vstupenky na představení Jihočeského divadla 
před 21.11.2021 je možné vyměnit za „Dárkový poukaz“ 
pouze na pokladně Jihočeského divadla, Dr. Stejskala 

424/19 a to nejpozději do dne, na který je zakoupená. Vstupné se nevrací ! Zakoupené vstupenky na 
Otáčivé hlediště a předplatné zůstávají v platnosti. 
Diváci představení Cyrano, pořadatel Hudební divadlo Ze:Mě, si mohou bezplatně vyměnit vstupenky 
na jiný termín přes e-mail pokladnacyrano@seznam.cz. Do předmětu zprávy, prosím, uveďte heslo 
„CYRANO2211“. 
Vstupenky na představení ostatních pořadatelů zákazníci mohou vrátit nejpozději do dne konání 
představení v místě zakoupení vstupenek. Pozdější vrácení vstupného nebude možné u akcí, které se 
konají v termínu. Pokud bude akce pořadatelem zrušena úplně, vstupné se vrací do 30 dnů od 
nekonání představení. O těchto akcích jste vždy informováni prostřednictvím e-mailu a jsou také 
zveřejněny na webu CBsystemu: www.cbsystem.cz v sekci „Změny a aktuality“. 

 

EUROPE DIRECT České Budějovice – Geolokační hra pro celou rodinu 
Oslavte s námi Evropský rok železnice a vydejte se na úplně první 
trasu Skrytých příběhů v Českých Budějovicích. Jedná se o 
geolokační mobilní hru pro zvídavé děti a hravé rodiče, díky které 
poznáte nejen nová zajímavá místa! 
Aplikace je ke stažení pro  
Android: bit.ly/SPgplay 
iOS: bit.ly/SPitunes 
https://www.europedirect.cz/aktuality/detail/9600?fbclid=IwAR0N
XRSVuEHZ0SUIC_hCuIgaKDGmoUNemFskuyaWkRp9M6nKTDN_SR4
tnpQ 
 
 

Vydej se na 10 měsíců do Gruzie! 
Láká tě strávit 10 měsíců dobrovolničením v 
gruzinském Ozurgeti? Je ti mezi 18 až 30 lety? 
V rámci Evropského sboru solidarity (ESC, dříve 
EVS) se můžeš vydat do organizace Student-Youth 
Council a vyzkoušet si dlouhodobé dobrovolnictví. 
Student-Youth Council je organizace založená v 
roce 2002. Mise Student – Youth Council je řešit 
problémy, kterým čelí mladí lidé a studenti, chránit 

jejich práva, podporovat znalosti a dovednosti a posilovat jejich kreativní, kulturní a sportovní 
potenciál. 
Odjezd možný do konce ledna 2022. 
Poslední možnost zažít dlouhodobé dobrovolnictví v Gruzii!Dlouhodobé dobrovolnictví přes Evropský 
sbor solidarity je ideální příležitostí na zintenzivnění dopadu své dobrovolnické činnosti. Kombinace s 
nádhernou gruzínskou krajinou a svéráznou kulturou slibují zážitek a zkušenost na celý život. 
ESC projekt ti pokryje tyhle náklady: 
Ubytování a jídlo, 

http://www.radambuk.cz/
http://www.icmcb.cz/vraceni-vstupneho-za-zakoupene-vstupenky-prostrednictvim-cbsystemu-zakaznikum/
http://www.icmcb.cz/vraceni-vstupneho-za-zakoupene-vstupenky-prostrednictvim-cbsystemu-zakaznikum/
mailto:pokladnacyrano@seznam.cz
http://www.cbsystem.cz/
https://www.facebook.com/EuropeDirectCB/?__cft__%5b0%5d=AZVrQdnviwVjpdoa8UoCFKEfREFUjQW3tBuulSUdOKRaWlXPDPMcyocLIyblDMudQq2gegI386ycyAjX8BVIpn1yP10c4GUC3BnsnqS0ls7tvPwRiSuq0xsXHHrFpmT55J5zxtxHQDUNEiRDxIy_72ZirGMpwbOLBnO1Q_xJj3s2ryJa1LbfJa6ABaiEECa0YLjfi2YSgW7bk07VvqYZmq8PJZ0w1Y6-eTNUPiMC7QRTiwHYUyKWQECH3qoSRX2s8xFh2l3-8VnRMndRtQn654MVU_iGspIXJYAXzXoAc8_R5g&__tn__=-UC%2CP-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FSPgplay%3Ffbclid%3DIwAR1n08a_kZO-h7fbLwfEC_ewiF9KUV6Z4fwnZ9Fde63bBCEguInnIhHAS80&h=AT3MogSBcJm46W54sjQrg08uNrDXGUQSwYaIaNRA00lbnvtY-ET1ZDEW6nTl596_swUM0PYSNlaXSx-nO-4kNarYwccuf-9amWh7ZyX32IOk1X5U-euzcfH6AD0jKiJwsZxz&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3UhmRY5FGabAywroKhoPbYoZwdU-mJaQRFqYxFLaYXhFSM6PHtd_YK8JtzivHCm33xhxk8w_mOvNXfTwg1LEWPiXJEq4t69THE_5ZDe334G5gQLXEIQdU6Jf8QRrEoVX08e8pbDD1MPhpsZpL48mo5xJAl_Ec0Qhkhh1PAQWCQn4CbZjfIeVSCTg0--y2btdqNljWOfpsn2P3_mlW57QkHvpMO2dgErd4Elh5aAUqvymD0byHN-_HoSZKcVehpWHqOPuOHkP3aYdoaHknSoS7XZKDTyJ9AkwE4e3XDbtaMO53K15Ey3dAWudJtNHu2V2pZBQ
https://bit.ly/SPitunes?fbclid=IwAR1-hn8uUkrlX4BgVRobTVe_dJYTPkfdLGh3sImVkV6YV-DjUwohMbaft_g
https://www.europedirect.cz/aktuality/detail/9600?fbclid=IwAR0NXRSVuEHZ0SUIC_hCuIgaKDGmoUNemFskuyaWkRp9M6nKTDN_SR4tnpQ
https://www.europedirect.cz/aktuality/detail/9600?fbclid=IwAR0NXRSVuEHZ0SUIC_hCuIgaKDGmoUNemFskuyaWkRp9M6nKTDN_SR4tnpQ
https://www.europedirect.cz/aktuality/detail/9600?fbclid=IwAR0NXRSVuEHZ0SUIC_hCuIgaKDGmoUNemFskuyaWkRp9M6nKTDN_SR4tnpQ
https://www.inexsda.cz/aktivity/evropsky-sbor-solidarity/
https://www.facebook.com/OZURGETISYC/?__cft__%5b0%5d=AZVPN8x6rwtTaK9xE__DghBOKh4DKtqQsDqV8ewtCiLUi3_tIxBpCCPup2nyCVxZbstl-90CBD6d4eqD-8pmqoX8nR68zGp6ANP3d-71sVwP1usbjZZrcaW0s0eMYeDs3tJsokepd6Tq4295p0gmrRu6Hb0qmHtpGvoPuEeg4ctRI8sKeh8ZXNjdJX2ZJgqnAU4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/OZURGETISYC/?__cft__%5b0%5d=AZVPN8x6rwtTaK9xE__DghBOKh4DKtqQsDqV8ewtCiLUi3_tIxBpCCPup2nyCVxZbstl-90CBD6d4eqD-8pmqoX8nR68zGp6ANP3d-71sVwP1usbjZZrcaW0s0eMYeDs3tJsokepd6Tq4295p0gmrRu6Hb0qmHtpGvoPuEeg4ctRI8sKeh8ZXNjdJX2ZJgqnAU4&__tn__=kK-R
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cestovní náklady na projekt i zpátky, 
CIGNA pojištění pro ESC dobrovolníky, 
kapesné, 
online jazykovou podporu. 
Bližší informace o gruzínském projektu 
Místo: Ozurgeti, Gruzie 
Doba trvání: 10 měsíců 
Další podrobnosti v článku: 
https://www.inexsda.cz/novinky/evropsky-sbor-solidarity/uprk-za-dlouhodobym-dobrovolnictvim-
do-gruzie/embed/#?secret=QuRVMvEEFe 
 

 

Informace z ČRDM 

 
 

Změny v chování dětí během pandemie covid-19 
Během léta jsme Vás prosili o vyplnění 
dotazníku, jestli pozorujete nějaké 
změny v chování u dětí před a během 
pandemie koronaviru. Odpovědělo 321 
z Vás. Slíbili jsme, že Vás po 
vyhodnocení nasbíraných údajů 
budeme informovat o výsledku. Takže: 
 
U části dětí se podle táborových 
vedoucích začala vlivem opatření proti 
epidemii covidu-19 projevovat větší 

agresivita, potřeba samoty a nižší schopnost spolupráce. Téměř polovina dětí proti době před 
covidem-19 nyní víc používá chytré telefony či počítače. Často se jim zhoršila fyzická kondice.  
Větší agresivitu u dětí zaznamenala pětina oslovených. Ve srovnání s jinými změnami v chování dětí 
se ale tento problém týkal nejnižšího počtu dětí.  
 
Kolem čtvrtiny táborových vedoucích sledovalo u dětí zvýšenou potřebu samoty a 38 procent 
pozorovalo sníženou schopnost spolupráce. U hochů a děvčat s těmito problémy se podle 
táborových vedoucích výrazně zhoršila i kvalita kolektivu.  
Za největší problém označili respondenti příliš časté používání elektroniky. Četněji než před 
covidem-19 ji nyní využívá téměř polovina hochů a dívek. U třetiny dětí se stav nezměnil. 
 
Zásadní změny v chování dětí zaznamenaly dvě třetiny táborových vedoucích. Nejčastěji uváděli, že 
jsou děti nemotornější a línější. Někteří zmiňovali také to, že mají problémy se soustředěním a 
psychikou. Na tom, zda uzávěry v době epidemie snášely lépe mladší, nebo starší děti, se oslovení 
neshodli. 
Nejednotně se táboroví vedoucí vyjádřili i k tomu, jak se změnila kvalita kolektivů na táborech. 
Polovina uvedla, že se skupinová nálada letos proti minulosti nezměnila. Dalších 29 procent vidělo 
zlepšení a 23 procent zhoršení. Rozdíly mezi dětmi, které se oddílových aktivit účastní dlouhodobě, a 
ostatními účastníky táborů, se podle vedoucích moc neukázaly. 
Celé šetření podrobně 
 
Až čtvrtina vedoucích u dětí sleduje zvýšenou potřebu samoty a sociální separace (foto Simedblack, 
Pixabay) 
SDÍLET 

http://www.radambuk.cz/
https://www.inexsda.cz/novinky/evropsky-sbor-solidarity/uprk-za-dlouhodobym-dobrovolnictvim-do-gruzie/embed/#?secret=QuRVMvEEFe
https://www.inexsda.cz/novinky/evropsky-sbor-solidarity/uprk-za-dlouhodobym-dobrovolnictvim-do-gruzie/embed/#?secret=QuRVMvEEFe
https://www.adam.cz/zmeny-v-chovani-deti-behem-pandemie-covid-19/
https://www.adam.cz/2021/wp-content/uploads/2021/11/Simedblack-Pixabay-A.jpg
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Průzkum se věnuje názorům táborových 
vedoucích. Zjišťovali jsme, jestli pozorují nějaké 
změny v chování u dětí před a během pandemie 
koronaviru. Zaměřili jsme se na zvýšení agrese a 
negativních myšlenek, na oblast sociální 
separace, problémy ve spolupráci s ostatními a 
změny v dynamice kolektivu. Dále také na 
četnější využívání elektronických komunikačních 
zařízení. 
Šetření bylo uskutečněno na 321 respondentech 
formou ankety, nejedná se tedy o 

reprezentativní výzkum. Data byla sbírána na podzim 2021. Hodnoty jsou uvedeny v procentech. 
Zvýšená negace světa a okolí je pozorována 
čtvrtinou vedoucích. Pokud mají děti černé 
myšlenky, často je u nich pozorovaná i větší 
agresivita, více se separují od kolektivu, mají 
problémy se spoluprací a taky se o něco častěji 
věnují elektronickým komunikačním nástrojům. 
Pětinou vedoucích je zmiňována větší agresivita 
dětí. Opět platí, že tento jev souvisí s černými 
myšlenkami, separací nebo sníženou schopností 
spolupráce s ostatními dětmi. Ve srovnání s 
ostatními sledovanými změnami v návycích 

vychází agresivita jako nejmenší problém, týká se nejnižšího počtu dětí. 

 
 

Až čtvrtina vedoucích u dětí sleduje zvýšenou potřebu samoty a sociální separace. 
Dále 38 % vedoucích dokládá, že pozorují u dětí sníženou schopnost spolupráce. Výrazně se u těchto 
dětí zhoršila i kvalita kolektivu nebo skupinová dynamika. 

 
Podle poloviny respondentů se kvalita 
kolektivu či skupinová dynamika na táborech 
nezměnila a zůstává stejná. Zbylá polovina se 
ovšem neshodne – 29 % respondentů se 
domnívá, že se situace zlepšila, podle 23 % je 
naopak horší. 
 
 
 
 

 
 

http://www.radambuk.cz/
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Téměř polovina dětí po pandemii četněji využívá elektronické komunikační nástroje. U další třetiny se 
stav nezměnil. I používání elektroniky souvisí s negativními jevy v chování, přesto ne v tak vysoké 
míře.  Používání elektroniky vyplývá jako nejčastější problém ze sledovaných jevů, na základě tvrzení 
vedoucích se týká největšího počtu dětí. 

 

Nakonec jsme se zaměřili na táborové vedoucí, kteří 
pracují s dětmi dlouhodobě například v oddílech a 
mohou na změny nahlédnout v širším měřítku. 
Polovina vedoucích udává, že návyky v kolektivu se 
příliš nezměnily. Jedná se o podobné výsledky jako v 
hodnocení kvality kolektivu na táborech. Rozdíly 
mezi dětmi, se kterými vedoucí dlouhodobě pracují, 
a ostatními dětmi z táborů, se jasně neukazují. 
Zásadní změny v chování dětí zaznamenali dvě 
třetiny vedoucích. Nejčastěji byla uváděna snížená 

„fyzička“ dětí. Jsou podle nich nemotornější i línější. Rozdíly v chování byly zmiňovány specificky v 
určitých věkových kategoriích. Některými však byly mladší děti uváděny jako ty, které situaci zvládají 
hůře, podle jiných jsou to naopak ti starší. Shoda na tom tedy nepanuje. Dál byly zmiňovány i 
problémy se soustředěností a psychikou. Naopak někteří pozorovali větší radost dětí z toho, že 
můžou být spolu. 
Z šetření vyplývá, že táboroví vedoucí mají s dětmi rozdílnou zkušenost ve srovnání s dobou před 
pandemií a po ní. Změny v chování jsou však znatelné. Pokud u dětí dochází k určitým negativním 
jevům, obvykle se jich projeví celá řada. Pozitivním výstupem však je, že některé děti si užívají tábory 
více a je patrné, že mají radost ze společně stráveného času. 
 

Zahrada hrou: Grantová výzva Nadace Proměny Karla Komárka 
O grant ve výši až 400 tisíc Kč a odbornou konzultační podporu mohou žádat mateřské školy z celé 
České republiky. Nabízená pomoc z programu Zahrada hrou je určena na celkovou obnovu nebo 
vybudování školní zahrady. Uzávěrka žádostí je 31. prosince 2021. Pro inspiraci je možné se přihlásit 
na exkurzi Zahrada hrou 2021, která proběhne 1. prosince 2021. 
Podrobné podmínky výzvy a podklady pro žadatele 
 

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 

http://www.radambuk.cz/
https://www.nadace-promeny.cz/cz/projekty/zahrada-hrou.html
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
https://www.adam.cz/2021/wp-content/uploads/2021/11/CRDM-setreni-deti-covid-chovani-graf-7-A.jpg
https://www.adam.cz/2021/wp-content/uploads/2021/11/CRDM-setreni-deti-covid-chovani-graf-8-A.jpg
https://www.adam.cz/2021/wp-content/uploads/2021/11/CRDM-setreni-deti-covid-chovani-graf-9-A.jpg
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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. 
 

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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hledáme delegáta/delegátku do Evropského fóra mládeže 
Evropské fórum mládeže je střecha organizací, která sdružuje rady mládeže a mezinárodní nevládní 
organizace pracující s mládeží z evropského kontinentu. I Česká rada dětí a mládeže zde potřebuje 
své delegáty a zrovna teď jednoho/jednu hledáme. 
Co požadujeme? Co nabízíme? Jak se přihlásit? 
Všechny odpovědi najdete na webu ČRDM 
Přihlašování je možné do 17. 12. 2021. V průběhu ledna proběhne druhé kolo pro vybrané 
zájemce/zájemkyně v podobě ústního pohovoru. 
54. VS ČRDM bylo „standardní“, i když v režimu online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku
https://or.justice.cz/ias/ui/podani
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://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
http://crdm.cz/clanky/aktuality/hledame-delegatadelegatku-do-evropskeho-fora-mladeze-jste-to-prave-vy/
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54. Valné shromáždění ČRDM  
Formou videokonference Google Meet se 25. 
listopadu 2021 uskutečnilo 54. Valné shromáždění 
České rady dětí a mládeže (VS ČRDM). Delegáti a 
delegátky kromě jiného odsouhlasili návrh rozpočtu 
na rok 2022 a také to, že členské příspěvky se i 
nadále budou platit v dosavadní výši. Vyslechli 
informace Představenstva ČRDM včetně 
hospodářských, projektových a legislativních; stejně 

tak vzali na vědomí i zprávu Kontrolní komise ČRDM. Valné shromáždění rovněž pověřilo předsedu 
ČRDM Aleše Sedláčka, aby „provedl průzkum zájmu o téma klimatické změny a případně inicioval 
vznik pracovní skupiny k tomuto tématu“. 

Úvodem zazněly informace k bodům legislativa a 
finance. Třeba to, že pokud jde o neinvestiční 
dotace z MŠMT, na příslušné dotační programy 
by mělo být v příštím roce rozděleno více peněz 
z ministerstva školství než letos (vždy však záleží 
na počtu organizací, které se o ně hlásí a jak 
kvalitní budou projekty). „Do budoucna se 
budeme snažit usilovat o to, aby procento 
prostředků, které půjdou na specifické priority 

(zohledňované MŠMT) se nezvedalo na úkor běžné spolkové činnosti. Zároveň budeme vysvětlovat 
své postoje k počtu a struktuře priorit,“ zobecnil předseda ČRDM Aleš Sedláček. České radě podle něj 
vychází po letním anketním šetření jako největší nynější priority posílení míry spolupráce, omezení 
vlivu elektronických přístrojů na život dětí a podpora jejich pohybu na čerstvém vzduchu. Zmíněné 
šetření bylo zaměřeno na dopad protiepidemických opatření na chování dětí a opíralo se o aktuální 
zkušenosti vedoucích letních táborů. 
 
Pokud jde o investiční dotace, na jejich potřeby reaguje mj. nový sedmiletý dotační program již 
schválený ministerstvem financí. „Doufáme, že tyto alokované prostředky budou navýšeny. Trochu 
mě osobně mrzí, že se povedlo navýšit neinvestice, a ne investice. Nejlogičtější příběhy jsou o tom, že 
budujeme určitou infrastrukturu, která slouží k tomu, aby se v jejím rámci odehrávala spolková 
činnost,“ shrnul Aleš Sedláček. 
 
O možnosti placeného volna pro dětské vedoucí pohovořil Ondřej Šejtka, ředitel Kanceláře ČRDM. 
Zevrubně rozebral danou problematiku a vzbudil patřičnou odezvu mezi účastníky VS, když slíbil, že 
ČRDM zkusí připravit jakéhosi rádce, jak k placenému volnu přistupovat. „Jsme domluveni 
s ministerstvem, že my zkusíme zpracovat metodiku, dát ji do naší (internetové) Poradny a rozeslat 
vám to formou mailingu, aby do příštího roku v těchto věcech bylo jasno,“ podotkl Ondřej Šejtka. 
Podle něj asi největším letošním problémem v této oblasti byla nedůvěra zaměstnavatelů, pro něž šlo 
o novinku. Báli se tudíž uvolnit své zaměstnance a volno jim proplatit – s tím, že nevědí, zda jim 
takový postup „sociálka“ akceptuje. 
 
V hygienicko-epidemiologickém „okénku“ referoval Aleš Sedláček o nedávné schůzce zástupců ČRDM 
s lékařem a senátorem Lumírem Kantorem, jenž má být v týmu předpokládaného nového ministra 
zdravotnictví a tam mít na starosti oblast působnosti ČRDM. „Potřebujeme sladit testování ve školách 
a mimo školu, aby se to co nejvíc překrývalo,“ zdůraznil jeden z bodů probíraných na schůzce 
předseda ČRDM.  
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.adam.cz/2021/wp-content/uploads/2021/11/54-VS-CRDM-uvodni.jpg
https://www.adam.cz/2021/wp-content/uploads/2021/11/54-VS-CRDM-Ales-Sedlacek.jpg
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Vtom přišla aktuální zpráva „zvenčí“, že v rámci právě vyhlášeného nouzového stavu vláda schválila i 
omezení spolkových akcí do počtu stovky lidí. O dětech a mládeži nebylo sice výslovně řečeno snad 
nic, ale… „Zkusíme pak zjistit přesné informace a uvidíme, jestli se pro nás něco změní, nebo ne,“ 
odtušil Ondřej Šejtka. 
 
Program valného shromáždění pokračoval rozličnými projektovými a s nimi spjatými informacemi: 
hovořilo se o desátém ročníku „72 hodin“, o letos odložené Ceně Přístav, o pojištění, o vzdělávacích 
kurzech „Vzdělávačkách“, o CVVZ (Celostátní vzájemná výměna zkušeností) v Holešově, o zakončení 
tříletého projektu „Hodnoty mladých“ (realizovaném spolu s Radou mládeže Slovenska), o již 
zmíněném statistickém šetření k letním táborům, k dopadům protiepidemických opatření na chování 
dětí… Mimochodem, věta, která by možná neměla úplně zapadnout a již v této souvislosti vyřkl 
Ondřej Šejtka, zní: „My fakt můžeme výrazně pomoci při řešení covidových problémů dětí, a to právě 
klasickou spolkovou činností.“ 
 
O zahraničních aktivitách ČRDM informovala Kristýna Jelínková. Upozornila mj. na v Belgii 
proběhnuvší valné shromáždění Evropského fóra mládeže, které schválilo první dokument svého 
druh, tzv. Policy Program, určující politiku Fóra na několik dalších let. Věnuje se demokracii, právům 
mládeže, klimatické krizi a udržitelnému rozvoji. „Jediný problém, který jsme na valném shromáždění 
zaznamenali, byl při schvalování rozpočtu. Některým delegátům vadily dotace od Facebooku. Jak jste 
možná mohli zaznamenat, tak dle posledních výzkumů je patrně jasné, že Facebook škodí 
mentálnímu a psychickému zdraví mladých lidí,“ přiblížila atmosféru panující kolem schvalování 
rozpočtu Fóra Kristýna Jelínková. Spolu s Michaelou Doležalovou upozornila též na vypsané výběrové 
řízení na novou delegátku či nového delegáta ČRDM do Evropského fóra mládeže. 
Pokud se zprávy kontrolní komise týče, její závěry vyznívají příznivě: „KK v relevantním období 
neshledala žádná zásadní pochybení v hospodaření ČRDM a související kontrolované agendě, což je 
podle mě stav do značné míry vyplývající ze stabilizovaného personálního a systémového nastavení 
ČRDM,“ stojí ve zprávě, již podepsal předseda Kontrolní komise ČRDM Josef Valter. 
Čtyřiapadesáté VS ČRDM trvalo něco málo přes dvě hodiny. Kvůli opatřením proti šíření covid-19 se 
takto „distančně“ konalo valné shromáždění již potřetí. 

 
Zápis a usnesení z 54. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže si můžete přečíst zde: 
http://crdm.cz/clanky/dokumenty/valne-shromazdeni/zapis-a-usneseni-z-54-valneho-shromazdeni-
ceske-rady-deti-a-mladeze/ 
 

Nastavení epidemiologických opatření ve vztahu k volnočasovým aktivitám 
dětí a mládeže 

Se senátorem Lumírem Kantorem jsme se 
potkali v kanceláři ČRDM, abychom projednali 
výhled epidemiologických opatření ve vztahu k 
volnočasovým aktivitám dětí a mládeže. 
Děkujeme panu senátorovi za zájem a aktivní 
přístup. Věříme, že se zlepší komunikace s MZ. V 
minulosti jsme se opakovaně snažili otevřít 
dveře včasné komunikace a spolupráce, které 
byly bohužel zavřené, a nám nezbyla jiná 
možnost, než ex post navrhovat a usilovat o 
úpravy nedomyšlené regulace. 
Situace je nyní taková, že nařízení vlády má v 

režii stále ministr Adam Vojtěch se svými týmy poradců. Potenciální členové budoucí vlády mohou 
situaci ovlivňovat velmi omezeně. Přesto jsme upozornili na témata, která bude potřeba řešit. 
 

http://www.radambuk.cz/
http://crdm.cz/clanky/dokumenty/valne-shromazdeni/zapis-a-usneseni-z-54-valneho-shromazdeni-ceske-rady-deti-a-mladeze/
http://crdm.cz/clanky/dokumenty/valne-shromazdeni/zapis-a-usneseni-z-54-valneho-shromazdeni-ceske-rady-deti-a-mladeze/
https://www.adam.cz/2021/wp-content/uploads/2021/11/CRDM-jednani-s-Lumirem-Kantorem.jpg
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Dlouhodobě proklamujeme, že je zapotřebí sladit testování ve školách a volnočasových aktivitách. 
Nyní je to ošetřeno tak, že pro volnočas se prakticky nic nevyžaduje (což nebyl náš primární cíl). 
Ideální stav, plošný test v pondělí ve škole a jeho uznání pro všechny volnočasové aktivity do té doby, 
než bude ve škole další test. (Ve škole jsem považovaný za bezpečného, ve volnočase, kde se 
potkávám s ustálenou skupinou, taktéž.) 
Pokud je nyní příklon k PCR testům, což jakkoli nezatracujeme, pak je ale zapotřebí výrazně podpořit 
dostupnost testů. Na malých městech je dnes situace tristní. Často není volný termín, místa jsou 
vzdálená, někdy i několik desítek kilometrů, na výsledek testu se čeká dlouho. Testování pro aktivity 
dětí se tak stává téměř nedosažitelné. 
Není možné čekat na výsledek PCR testu 48 hodin, někde i déle. To zcela postrádá svou úlohu a je to 
pro víkendové akce s ubytováním nepoužitelné. 
Podporujeme testování všech účastníků víkendových akcí, včetně vedoucích, a to bez ohledu na to, 
zda jsou očkovaní nebo nikoli. 
Model testování všech podporujeme i u plošných testování ve školách z toho důvodu, že je pak i větší 
záruka při vstupu do volnočasových aktivit v týdnu. 
 
Lumír Kantor je český dětský lékař, soudní znalec a vysokoškolský pedagog. V Senátu zastával funkci 
předsedy, nyní místopředsedy výboru pro zdravotnictví. Je členem ANTICOVID týmu, kde by měl pro 
nastupujícího ministra řešit právě naší tematiku. Lumír Kantor je skaut, vedl oddíl a dodnes pomáhá 
na táborech svého střediska. Má tedy do oblasti dětí a mládeže velké porozumění a hluboký vhled. 

 
Hledáme dvě děti do expertní platformy projektu na monitoring duševního 
zdraví dětí a adolescentů 
Česká rada dětí a mládeže hledá dva zástupce dětí či mládeže do expertní platformy projektu 
SUPREME, který je zaměřen na monitoring a posilování duševního zdraví dětí a adolescentů. 
Výzkum realizuje Národní ústav duševního zdraví. Na projektu podílí Univerzita Palackého v Olomouci 
a Česká školní inspekce. Vybraní zástupci z řad dětí a mládeže absolvují cca 4 rozhovory během roku s 
psycholožkou a budou s ní konzultovat zaměření a působení připravovaného výzkumu na děti. Pro 
realizátory je velmi důležité při přípravě výzkumu znát rovněž pohled cílové skupiny. Jsme proto 
velmi rádi, že Národní ústav duševního zdraví oslovil právě ČRDM, aby mu s výběrem vhodných 
kandidátů pomohla. 
Hledáme dva zástupce dětí a mládeže ve věku 13-17 let, kteří by měli čas cca 4x do roka na 
rozhovor s psycholožkou na téma duševního zdraví. Setkání může proběhnout osobně v Praze či 
online. Zájemci musí být komunikativní a umět formulovat myšlenky. Jsme přesvědčení, že v 
organizacích dětí a mládeže je takových dětí a mladých lidí celá řada, budeme proto rádi za jejich 
kontakty. 
Jména zájemců včetně kontaktu na zákonné zástupce a stručné představení, prosím, zašlete 
nejpozději do 10. prosince na email ondrej.sejtka@crdm.cz. Nutnou podmínkou je, abyste daného 
kandidáta/kandidátku o vaší nominaci informovali. Z došlých nominací vybereme dva zástupce, s 
nimiž se spojíme a nastavíme spolupráci s realizátory výzkumu. 
Více o projektu 
 

Význam propojování neformálního a formálního vzdělávání – záznam z 
konference  
V Hlavním sále Valdštejnského paláce se konalo setkání politiků ze Senátu ČR, z nově zvolené 
Poslanecké sněmovny, krajských úředníků a politiků věnujících se tématu vzdělávání s řediteli škol a 
školských zařízení a s představiteli NNO. Přineslo nespočet zajímavých postřehů a inspirativních 
podnětů.  

http://www.radambuk.cz/
mailto:ondrej.sejtka@crdm.cz
https://www.supreme-mh.cz/
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Jedním z přednášejících byl i nás předseda Aleš Sedláček. „Ústředním bodem, kterým se v tématu 
propojování formálního a neformálního vzdělávání zabývám, je štěstí dítěte, mladého člověka, žáka, 
studenta. Kdo chodí do školy nebo do kterékoli mimoškolní aktivity rád, odnáší si mnoho a je 
motivovaný si mnoho dalších věcí zjistit a zpravidla je sdílet s ostatními. Toho je potřeba využít a 
vhodně moderovat tento proces. Pro nás v neformálním vzdělávání to znamená mj. více uvažovat o 
vzdělávacím rozměru našich aktivit a pro učitele si připustit, že všechna moudrost světa nekončí za 
školními zdmi,“ i to se dozvíte z jeho příspěvku na konferenci.  
Konferenci si můžete pustit ze záznamu. 
 

Konference k šíření výstupů z projektů Klíčové akce 2 v oblasti mládeže 
Jménem Domu zahraniční spolupráce bychom Vás rádi pozvali na Konferenci k šíření výstupů z 
projektů Klíčové akce 2 v oblasti mládeže, která se bude konat dne 9. prosince 2021. 
Konference se bude věnovat takovým tématům, jako je digitalizace v neformálním vzdělávání a 
podpora motivace při práci na projektech v době pandemie. Je určena nejen pro žadatele o granty z 
řad neziskových organizací či spolků, zástupce z řad osob s rozhodovací pravomocí, představitele 
veřejné správy či soukromého sektoru, ale také pro úspěšné realizátory projektů. Přijďte sdílet své 
názory a zkušenosti, a to jak s podáváním projektové žádosti, tak s realizací podpořeného projektu. 
Dále na vás čekají i tematicky zaměřené workshopy. 
Účast na konferenci je potřeba potvrdit. ZDE 
 

Revize začínají 
Dne 19. října 2021 zahájilo MŠMT veřejnou diskuzi k tzv. velké revizi Rámcových vzdělávacích 
programů na základních školách. Je to příležitost k posílení propojování formálního a neformálního 
vzdělávání. 
O co jde? Jedním z hlavních cílů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ je i proměna obsahu, 
způsobů a hodnocení vzdělávání. A jedním z hlavních nástrojů, jak toho celostátně dosáhnout, je 
právě i změna rámcových vzdělávacích programů. A v návaznosti pak i školních vzdělávacích 
programů, podle kterých probíhá výuka v jednotlivých školách – jak obsahově, tak i vzdělávacími 
postupy. 
Proč by to nemělo uniknout organizacím pracujícím s dětmi a mládeží? Čtěte zde 
 

Hledáme delegáta/delegátku do Evropského fóra mládeže 
Evropské fórum mládeže je střecha organizací, která sdružuje rady mládeže a mezinárodní nevládní 
organizace pracující s mládeží z evropského kontinentu. I Česká rada dětí a mládeže zde potřebuje 
své delegáty a zrovna teď jednoho/jednu hledáme. 
Co požadujeme? Co nabízíme? Jak se přihlásit? 
Všechny odpovědi najdete na webu ČRDM 
Přihlašování je možné do 17. 12. 2021. V průběhu ledna proběhne druhé kolo pro vybrané 
zájemce/zájemkyně v podobě ústního pohovoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://pangea.mikeportal.online/stream
https://dzs.attendu.cz/c/glXciiRbqUUSfusCp0d5/K9PsbkxQ2bJuNzJGRpQ7
https://www.adam.cz/revize-zacinaji/
http://crdm.cz/clanky/aktuality/hledame-delegatadelegatku-do-evropskeho-fora-mladeze-jste-to-prave-vy/
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Další informace 
 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 

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

 
KHS Jčk vyzývá všechny Jihočechy k očkování 

Udělejme na jihu TEČKU za koronavirem. 

Vzor hlášení hromadných akcí od 19. července 

Posilovací 3. dávka očkování – kdo může a kdo by měl 

 -Aktuální informace 
MZČR a informační linka ke 
koronaviru 1221 

  -COVID PORTÁL -
 Informační portál ministerstva 
vnitra 

  -Dobrovolné 
očkování proti onemocnění 
covid-19 

  -Centrální 
rezervační systém (testování, 
očkování) 

  -Očkování proti 
onemocnění covid-19 
v Jihočeském kraji a bezplatná 
telefonická linka 

  -COVIDLAB -
 sebereportování - jsem covid-
19 pozitivní a chci nahlásit své 
kontakty 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.khscb.cz/index.php
https://www.khscb.cz/view.php?cisloclanku=2021060010
https://www.khscb.cz/view.php?cisloclanku=2021060010
https://www.khscb.cz/view.php?cisloclanku=2021070006
https://www.khscb.cz/view.php?cisloclanku=2021090006
https://koronavirus.mzcr.cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/
https://covid.gov.cz/
https://covid.gov.cz/
https://covid.gov.cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/
https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/
https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/
https://crs.uzis.cz/
https://crs.uzis.cz/
https://crs.uzis.cz/
https://www.kraj-jihocesky.cz/ockovani-proti-covid-19-v-jihoceskem-kraji
https://www.kraj-jihocesky.cz/ockovani-proti-covid-19-v-jihoceskem-kraji
https://www.kraj-jihocesky.cz/ockovani-proti-covid-19-v-jihoceskem-kraji
https://www.kraj-jihocesky.cz/ockovani-proti-covid-19-v-jihoceskem-kraji
https://covidlab.cz/
https://covidlab.cz/
https://covidlab.cz/
https://covidlab.cz/
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Nouzový stav a protiepidemická opatření – co aktuálně platí 
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-
_-co-aktualne-plati-180234/ 
Od pátku 26. listopadu 2021 00.00 hodin platí na území České republiky nouzový stav. Vláda ho 
vyhlásila na 30 dnů, tedy do 25. prosince 23.59 hodin. Kromě krizových opatření vyhlášených na 
základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, nadále platí i mimořádná 
a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví vyhlášená na základě zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných 
opatřeních při epidemii onemocnění covid-19. 
 
Nouzový stav  a krizová opatření 

• Vyhlášení nouzového stavu 
• Krizové opatření v oblasti maloobchodu a služeb  
• Krizové opatření o nařízení pracovní povinnosti 
• Krizové opatření k zamezení importu varianty B.1.1.529 z regionu jižní Afriky 
• Krizové opatření k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek 

Mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví 

• Nošení ochranných prostředků dýchacích cest 
• Opatření při vstupu do České republiky 
• Opatření související s očkováním 
• Opatření ve školství 
• Opatření v oblasti sociálních služeb a péče 
• Testování 
• Opatření v oblasti zdravotnictví 
• Doporučení pro úřady 
• Další opatření 

Pro více informací sledujte webové stránky Ministerstva zdravotnictví a webové stránky 
příslušné krajské hygienické stanice. Přehledné shrnutí aktuálních omezení naleznete na Covid 
portálu.  

 AKTUÁLNĚ K EPIDEMII 
Shrnutí k 26. 11. 2021 13.30 

• Od čtvrteční půlnoci je vyhlášený nouzový stav, který potrvá 
30 dnů. 

• Pozor na konání hromadných akcí, zde je změna: 
o Hromadné akce se nesmí zúčastnit více jak 100 osob 

– je zde zahrnuta jak činnost s dětmi, tak i setkávání dospělých. 
• Podmínky v prokazování bezinfekčnosti pro naší činnost 

zůstávají beze změny. 
 

https://pionyr.cz/epidemie/ 

http://www.radambuk.cz/
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/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#nouzovy_stav
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#krizove_maloobchod_sluzby
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#krizove_pracovni_povinnost
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#prijezdy_JAR
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#KO_plynulost_soc_davek
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#vstup_do_CR
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ockovani
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#skolstvi
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#socialni_oblast
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#antigen
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#Zdravotnictvi
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#doporuceni_urady
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#dalsi_opatreni
https://www.mzcr.cz/obsah/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19_4135_1.html
http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy
https://covid.gov.cz/
https://covid.gov.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 PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro projekty nestátních neziskových organizací s nadregionálním 
dopadem 
Termín pro podání žádostí: do 13. 12. 2021 
Předběžný termín otevření ISPROMu pro vkládání žádostí: od 15.11.2021 
Výzva pro projekty NNO s nadregionálním dopadem (pdf) 
Přílohy ke stažení: 
Příloha č. 3_avízo o vratce (doc) 
https://www.msmt.cz/mladez/podpora-nestatnich-neziskovych-organizaci-pro-rok-2022-v-1 

 
 

 

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/56397_1_1/
https://www.msmt.cz/file/56398_1_1/
https://www.msmt.cz/mladez/podpora-nestatnich-neziskovych-organizaci-pro-rok-2022-v-1
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Programové dotace Jihočeského kraje na rok 2022 
.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 
 
 

Dotační program JčK - podpora práce s dětmi a mládeží v roce 2022 

Cílem programu je podpora zkvalitnění podmínek a rozvoj mimoškolní zájmové činnosti s dětmi a 

mládeží na území Jihočeského kraje. Podpora rekonstrukcí, oprav a obnovy vybavení kluboven a 

základen domů dětí a mládeže i nestátních neziskových organizací z oblasti zájmové činnosti dětí a 

mládeže, mimo subjekty z oblasti sportu. Podpora pravidelné zájmové činnosti a zájmového 

vzdělávání, podpora aktivit pro talentovanou mládež a soutěží i mezinárodní spolupráce. Podpora 

aktivit pro děti a mládež se zdravotním postižením. 

 

Kontakty 

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského 

kraje, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Jiřina Formánková, DiS. tel. 386 720 451 

formankova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor školství, mládeže a 

tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, Bc. Eva Lachoutová, 386 720 936, 

lachoutova@kraj-jihocesky.cz Mgr. Marcela Soukupová, Tel. 386 720 934, soukupova2@kraj-

jihocesky.cz 

 

Harmonogram 

Datum zveřejnění: 26.11.2021 

Datum vyhlášení: 3.1.2022 od 00 hodin 

Datum ukončení: 14.1.2022 do 12 hodin 

 

Soubory ke zpracování žádosti 

Podrobnosti a tiskopisy (zip) 

Stažení el.žádosti (fo) 

https://www.kraj-jihocesky.cz/index.php/ku_dotace/vyhlasene#890 

 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.kraj-jihocesky.cz/sites/default/files/inline-files/2020/LEPORELO%20DP%202022.xlsx
mailto:formankova@kraj-jihocesky.cz
mailto:lachoutova@kraj-jihocesky.cz
mailto:soukupova2@kraj-jihocesky.cz
mailto:soukupova2@kraj-jihocesky.cz
https://www.kraj-jihocesky.cz/index.php/ku_file/194133/0
https://www.kraj-jihocesky.cz/index.php/ku_file/194174/0
https://www.kraj-jihocesky.cz/index.php/ku_dotace/vyhlasene#890
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Dnes vám představíme ledové město  ze kterého 

pochází nově zvolený předseda Pionýra  je jím 
Jindřichův Hradec. 
Historie Jindřichova Hradce se začala psát v 10. století 
ve strategicky výhodné poloze u řeky Nežárky a 

Hamerského potoka. Velké slávy  město dosáhlo v 

17. století. A mají se čím chlubit.  

Třeba Jindřichohradecký zámek  je třetí největší v 
České republice, nebo gobelíny, díky kterým je 
JIndřichův Hradec známý po celém světě a nebo první 
rozsvícení Křižíkových elektrických lamp. 
 

Veškeré novinky a průběžné informace 
 naleznete na FB 
události: https://www.facebook.com/events/118172

5818902302 či na www.ledovamesta.cz, kde se můžete rovnou i přihlásit 
  

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/events/1181725818902302/?__cft__%5b0%5d=AZU-uaxaD6rsmdJookkm9W1THX-eOHfamz0w_zx9tmzublkMSl2FoafxAE7arjzQQqKlqkvMoF5wLl0JlOCFeMgoJQADh-wlxHxiHxqMK1FA8DQb_TNFh748yhRj6YFh8e5CTgmC2W3j8cRTrtmQtV3tHRz-gKr1uym49p0anvx4oA&__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/events/1181725818902302/?__cft__%5b0%5d=AZU-uaxaD6rsmdJookkm9W1THX-eOHfamz0w_zx9tmzublkMSl2FoafxAE7arjzQQqKlqkvMoF5wLl0JlOCFeMgoJQADh-wlxHxiHxqMK1FA8DQb_TNFh748yhRj6YFh8e5CTgmC2W3j8cRTrtmQtV3tHRz-gKr1uym49p0anvx4oA&__tn__=-UK*F
http://www.ledovamesta.cz/?fbclid=IwAR3qS-PnLIpM3aq71Q0zDCAgNiRDwsW3l5BtjZMRjTiwwd1pwqK3BrNG0JU
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Tvoření s dětmi 
https://www.radambuk.cz/vytvarne-tvoreni-advent/  

 

 
 

http://krokotak.com/2020/11/christmas-

tree-4/ 

 
 
 

http://krokotak.com/2021/11/christmas-

picture-frames/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/vytvarne-tvoreni-advent/
http://krokotak.com/2020/11/christmas-tree-4/?fbclid=IwAR05zqK6LPEDpjKR9CwCI1Wi5lvS7Su7uXQRcGJYsxoD5kxLAOUL5Dr-S6E
http://krokotak.com/2020/11/christmas-tree-4/?fbclid=IwAR05zqK6LPEDpjKR9CwCI1Wi5lvS7Su7uXQRcGJYsxoD5kxLAOUL5Dr-S6E
http://krokotak.com/2021/11/christmas-picture-frames/?fbclid=IwAR2OqZqPbd-6M1ozokcznFXPDw4dd3vgPm1jyernP0gq71LtIUhyMztO9fY
http://krokotak.com/2021/11/christmas-picture-frames/?fbclid=IwAR2OqZqPbd-6M1ozokcznFXPDw4dd3vgPm1jyernP0gq71LtIUhyMztO9fY
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http://krokotak.com/tag/ch-card/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://krokotak.com/2021/11/christmas-world/  

 

http://krokotak.com/2021/12/paper-poinsettia-3/ 
 

 
 

http://www.radambuk.cz/
http://krokotak.com/tag/ch-card/?fbclid=IwAR2cjR7i7dUy-wDfv66rs64DC472NwyXAhba2nFDo9D6l0mHtbDT3kRhOxk
http://krokotak.com/2021/11/christmas-world/
http://krokotak.com/2021/12/paper-poinsettia-3/
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Hry s dětmi 

 

http://www.radambuk.cz/
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http://www.radambuk.cz/
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Adventní kalendář 2021 

Pro děti 5-8 let 

Těšíte se na Vánoce? Připravili jsme pro 

nedočkavé děti adventní kalendář s 

pohádkovými postavami z našich výletů. 

Každá z nich má pro vás jeden malý vánoční 

zábavný úkol. Užijte si pohádkový advent doma i 

venku! 

STÁHNOUT 

https://www.hravylety.cz/domaci
-

bojovky/?fbclid=IwAR1tH0RzVcCS
Xdwzk0qErVja0O3HBFXXAQxDZAA

EOZUFepFssg7Y93H1Ths 
 

 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.hravylety.cz/files/pdfs/hravylety_adventni_kalendar_2021.pdf
https://www.hravylety.cz/domaci-bojovky/?fbclid=IwAR1tH0RzVcCSXdwzk0qErVja0O3HBFXXAQxDZAAEOZUFepFssg7Y93H1Ths
https://www.hravylety.cz/domaci-bojovky/?fbclid=IwAR1tH0RzVcCSXdwzk0qErVja0O3HBFXXAQxDZAAEOZUFepFssg7Y93H1Ths
https://www.hravylety.cz/domaci-bojovky/?fbclid=IwAR1tH0RzVcCSXdwzk0qErVja0O3HBFXXAQxDZAAEOZUFepFssg7Y93H1Ths
https://www.hravylety.cz/domaci-bojovky/?fbclid=IwAR1tH0RzVcCSXdwzk0qErVja0O3HBFXXAQxDZAAEOZUFepFssg7Y93H1Ths
https://www.hravylety.cz/domaci-bojovky/?fbclid=IwAR1tH0RzVcCSXdwzk0qErVja0O3HBFXXAQxDZAAEOZUFepFssg7Y93H1Ths
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 Junák - český skaut 

Zažijte radostný advent a buďte si blíž! 

Máme pro vás 31 malých i větších výzev 

na prosincové dny, které vás posílí i pobaví. 

Najdete je na 

https://www.skaut.cz/advent/, tam jsou 

také ke stažení a tisku. #skaut 

Ilustrace: Sasha Chagina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
https://www.cryptomania.cz/sifrovaci-adventni-kalendar-
2021/?fbclid=IwAR1GrNiqocobyN2K7jZNLxk9m-swVogzUJtIge18js_jtEYQNKy2X35o9Qw  
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/skaut/?__cft__%5b0%5d=AZXJ0F3OkNmXIXtrkxaBt4YdzaQIL_-fsg2bylZUEpp1Kc1nKZXo-BPNT-7Ufl4VEEj4wwKMFbcO3eaQVAvrjOhqEDClpYa8Iq1Wn9ycsZdWX-Klg0Uo_sptuZy2AIThgHCk_J3ywAiQpBEnkiHbqhMjvrnFTGMe9fh20aHfpG3wEzFBAasQPdnuF4Zi-RJyZq0&__tn__=-UC%2CP-y-y-R
https://www.skaut.cz/advent/?fbclid=IwAR3Tz4sbHr81Hdn8hhzujhaBmM8HA3TvMVTOg4cm90j5FoDlMXilWNGFs_E
https://www.facebook.com/hashtag/skaut?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJ0F3OkNmXIXtrkxaBt4YdzaQIL_-fsg2bylZUEpp1Kc1nKZXo-BPNT-7Ufl4VEEj4wwKMFbcO3eaQVAvrjOhqEDClpYa8Iq1Wn9ycsZdWX-Klg0Uo_sptuZy2AIThgHCk_J3ywAiQpBEnkiHbqhMjvrnFTGMe9fh20aHfpG3wEzFBAasQPdnuF4Zi-RJyZq0&__tn__=*NK-y-y-R
https://www.cryptomania.cz/sifrovaci-adventni-kalendar-2021/?fbclid=IwAR1GrNiqocobyN2K7jZNLxk9m-swVogzUJtIge18js_jtEYQNKy2X35o9Qw
https://www.cryptomania.cz/sifrovaci-adventni-kalendar-2021/?fbclid=IwAR1GrNiqocobyN2K7jZNLxk9m-swVogzUJtIge18js_jtEYQNKy2X35o9Qw
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http://www.radambuk.cz/


 

www.radambuk.cz 
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