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Milí přátelé,  
připravili jsme pro Vás únorové vydání elektronického Klapíkova zpravodaje. Ve zpravodaji Vám 
přinášíme novinky z RADAMBUKu, ICM Č.B., členských organizací RADAMBUKu, MŠMT, ČRDM a další 
informace, které by Vás při práci s dětmi a mládeží mohly zaujmout.   
 

Informace o činnosti RADAMBUKu, z kroniky akcí… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
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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. Kompletní informace najdete na webu https://eso.skeleton.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/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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Česká rada dětí a mládeže provozuje on-

line poradnu, která poskytuje 

informace k legislativě organizací 

pracujících s dětmi a 

mládeží, spolkovému právu v novém 

občanském zákoníku (NOZ) a odpovídá i 

další dotazy, například ohledně 

pořádání dětských táborů. Vyhledávat lze v už položených dotazech, nebo můžete položit i vlastní 

dotaz. 

V poradně můžete nejen hledat odpovědi, ale také se ptát ale i diskutovat. Ne vždy je jedna odpověď 

správná a obecně přijímaný výklad se u mnohých novinek teprve vytváří. Můžete tak společně přispět 

k tomu, že legislativní prostředí bude pro neziskové organizace přijatelnější a bude více reflektovat 

dobrou praxi. Poradnu najdete na adrese http://poradna.crdm.cz 

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-aktivity-s-detmi-zima/ 

 

 

 

 

https://www.radambuk.cz/napady-tvoreni-s-detmi-svatek-sv-

valentyna/  

 
 
 
 

 

http://www.radambuk.cz/
http://poradna.crdm.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-aktivity-s-detmi-zima/
https://www.radambuk.cz/napady-tvoreni-s-detmi-svatek-sv-valentyna/
https://www.radambuk.cz/napady-tvoreni-s-detmi-svatek-sv-valentyna/
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Sledujte RADAMBUK 

https://www.radambuk.cz/ 

http://www.icmcb.cz/ 

https://www.jihocesketabory.cz/ 

http://budejovice.bambifest.cz/ 

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

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

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

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

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

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

 
https://dobromat.cz/podporim/radambuk 

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

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

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

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

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

můžete nakoupit 

• Obchod vyplatí z nákupu Dobromatu příspěvek 

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

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

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 e-mailem  nebo 
můžete zaplatit hotově do pokladny. 
 

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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Valné shromáždění RADAMBUK na jednání  10.10.2017   stanovilo výši členských příspěvků na 500 Kč 
za spolek na kalendářní rok.  
 
POZOR: Spolky, které mají zájem o prodloužení členství a sjednání pojištění, které nám nabízí ČRDM   již 
od zašlou vyplněná a podepsaná „Prohlášení o prodloužení členství na rok 2022“   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/ 
 
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/ 
 

Informace o pojištění na rok 2022 
ČRDM uzavřela nové pojistné smlouvy na období 
2022–2025 s Generali Českou Pojišťovnou, 
a.s. Nové pojistné smlouvy jsou platné od 1. ledna 
2022. 
https://www.radambuk.cz/pojisteni/ 
 

https://crdm.cz/download/pojisteni/2022-
2025/pojisteni-CRDM-2022-2025-smlouva-

odpovednost.pdf 
Platnost sjednaného pojištění je vždy od data 
sjednání pojištění do konce kalendářního roku, tj. 
do 31. 12. 2022. (Na další rok tj. 2023, bude 

nutné, v případě zájmu, pojištění sjednat stejným způsobem znovu bude možné sjednat všechny typy 
pojištění, a to: 
 

- Úrazové pojištění Úrazové pojištění je pro členy krajských rad poskytováno zdarma (pojištění 
hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění). 

- Pojištění odpovědnosti organizace Pojištění odpovědnosti organizace je pro členy krajských 
rad poskytováno zdarma, rovněž pojištění osob pracujících s mládeží (dle počtu vyplněných v 
detailu organizace). (Pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací na 
pojištění). 

http://www.radambuk.cz/
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma%C2%A0,
https://www.radambuk.cz/pojisteni/
http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku
http://crdm.cz/pojisteni/
https://www.radambuk.cz/%ef%bb%bfprodlouzeni-clenstvi-v-radambuku-na-rok-2021/
https://www.radambuk.cz/pojisteni/
https://crdm.cz/download/pojisteni/2022-2025/pojisteni-CRDM-2022-2025-smlouva-odpovednost.pdf
https://crdm.cz/download/pojisteni/2022-2025/pojisteni-CRDM-2022-2025-smlouva-odpovednost.pdf
https://crdm.cz/download/pojisteni/2022-2025/pojisteni-CRDM-2022-2025-smlouva-odpovednost.pdf
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- Pojištění odpovědnosti osob Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob 
(spolu s datem narození). (Jedná se o osoby, které nejsou zahrnuty v počtech vyplněných v 
pojištění odpovědnosti organizace – platí pro členy ČRDM a členy krajských rad). Pojištění 
odpovědnosti osob je zpoplatněno částkou 44 Kč na osobu za kalendářní rok. K pojištění se lze 
připojit kdykoliv během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění osob je nutné 
mít sjednáno pojištění odpovědnosti organizace. 

- Pojištění zaměstnanců Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob a vybrat 
druh pojištění. Pojištění je k dispozici pro osoby v pracovním poměru, či zaměstnané na DPP. 
K pojištění se lze připojit kdykoliv během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro 
pojištění zaměstnanců je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti organizace. 

- Připojištění odpovědnosti organizace (vyšší pojistné limity) U základní sazby za odpovědnostní 
pojištění jsou pojistné limity 10 mil./10 mil. (na jednu pojistnou událost/na rok). Nově si lze 
sjednat pojištění i s vyššími pojistnými limity za ceny: 
1 800 Kč (20 mil./20 mil.) 
2 100 Kč (30 mil./30 mil.) 
-Připojištění dětské skupiny Pro pojištění dětské skupiny je nutné mít sjednáno pojištění 
odpovědnosti organizace. Pojistné odpovědnosti zahrnující pojištění dětské skupiny je 
navýšeno o 1.000 Kč. 

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. 

 
Pojištění ČRDM umožňuje zvýšení pojistných limitů 
S novými pojistnými smlouvami přichází možnost výběru různé výše pojistných limitů u pojištění 
odpovědnosti organizací. Každá organizace, která má sjednané pojištění odpovědnosti, si 
může  navýšit pojistné limity. 
Základní pojištění odpovědnosti organizace (tzv. Varianta A) má limit na jednu škodní událost 10 mil. 
Kč a 10 mil. Kč na všechny škody organizace v jednom kalendářním roce. Variantně je možné navýšit 
pojištění na 20 mil. Kč / 20 mil. Kč (Varianta B), resp. 30 mil. Kč / 30 mil. Kč (Varianta C). V případě 
organizací s pobočnými spolky upozorňujeme, že pojistný limit platí vždy na škody všech pobočných 
spolků dohromady. Navýšení pojistných limitů tedy doporučujeme. 
Členové ČRDM a členové krajských rad (které jsou členy ČRDM) mají automaticky v rámci členství 
sjednanou Variantu A, kterou jim hradí ČRDM. Variantu pojištění je možné v systému ČRDM navýšit 
a poté pouze doplatit rozdíl ceny (základ hradí ČRDM). Členské organizace s počtem členů vyšším než 
1000 mají automaticky sjednanou variantu pojištění C, tedy s nejvyššími limity. 
Přehled pojištění 
Varianta A – 10 mil. Kč/10 mil. Kč. – cena 1400 Kč (pro členy ČRDM a členy krajských rad – cena 0 Kč) 
Varianta B – 20 mil. Kč/20 mil. Kč. – cena 1800 Kč (pro členy ČRDM a členy krajských rad – cena 400 
Kč) 
Varianta C – 30 mil. Kč/30 mil. Kč. – cena 2100 Kč (pro členy ČRDM a členy krajských rad – cena 700 
Kč) 
Varianty pojištění je možné navýšit kdykoliv během roku s tím, že zvýšený limit platí od data sjednání 
navýšení. 
Vzhledem k tomu, že jsme systém pro navýšení limitů spustili až nyní, nabízíme všem organizacím, 
které si pojistné limity navýší v registračním systému ČRDM do 31. ledna, že jim tyto pojistné limity 
budeme evidovat již od 1. ledna 2022. 
 
 

http://www.radambuk.cz/
http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku
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Faktury za pojistné či za navýšené limity Vám budou zaslány přímo pojištěné organizaci k úhradě. 
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na kancelar@radambuk.cz, pojištění vám sjednáme.  
https://www.radambuk.cz/pojisteni/  
 

Nové formuláře pro hlášení úrazů a škod v pojištění ČRDM 
Formulář „Oznámení o úrazu“ naleznete na: 
https://crdm.cz/download/pojisteni/2022-2025/pojisteni-CRDM-2022-2025-oznameni-o-urazu-
CRDM.pdf 
Formulář „Oznámení škodní události z pojištění odpovědnosti“ naleznete na:  
https://crdm.cz/download/pojisteni/2022-2025/pojisteni-CRDM-2022-2025-oznameni-skodni-
udalosti-CRDM.pdf 
Ve formulářích je již předtištěné číslo pojistné smlouvy, aby nemohlo dojít k chybě. 

 
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:  20. – 25.3.2022, 25. – 30.3.2022 

Kurz instruktora snowboardingu 
Místo konání: Pec pod Sněžkou 

Termíny konání:  25 . – 30.3.2022 

25. – 27. 3. 2022 – kurz Hlavní vedoucí dětského tábora – ČRDM 

Pátek:             17 – 21 hodin 
Sobota:                8 – 21 hodin (od 12 do 13 hodin přestávka na 
oběd) 
Neděle:               8 – 18 hodin (od 12 do 13 hodin přestávka na 
oběd), ukončení závěrečným písemným testem, předání 
osvědčení. 
Místo konání: Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České 
Budějovice, budova Divadla U Kapličky. 
 

Program: Cílem vzdělávacího kurzu je předání účastníkům základních vědomostí a dovedností 
potřebných pro vykonávání funkce Hlavní vedoucí na dětských táborech a připravit je ke kvalitní práci 
s dětmi a mládeží. Celkový obsah kurzu je stanoven na 24 hodin. Kurz je akreditován MŠMT. 
Věk účastníků: od 18 let. 
S sebou: zápisník, tužka, přezůvky, sportovní oblečení, strava vlastní (přestávka na oběd, k dispozici 
varná konvice, mikrovlnná trouba). 
Cena kurzu:  bude upřesněna cca 1200-1500 Kč. 
Přihlášky zašlete elektronicky na webu: https://www.radambuk.cz/akce/18-20-3-2021-kurz-hlavni-
vedouci-detskeho-tabora-crdm/ 
Počet míst je omezený. 

http://www.radambuk.cz/
mailto:kancelar@radambuk.cz
https://www.radambuk.cz/pojisteni/
https://crdm.cz/download/pojisteni/2022-2025/pojisteni-CRDM-2022-2025-oznameni-o-urazu-CRDM.pdf
https://crdm.cz/download/pojisteni/2022-2025/pojisteni-CRDM-2022-2025-oznameni-o-urazu-CRDM.pdf
https://crdm.cz/download/pojisteni/2022-2025/pojisteni-CRDM-2022-2025-oznameni-skodni-udalosti-CRDM.pdf
https://crdm.cz/download/pojisteni/2022-2025/pojisteni-CRDM-2022-2025-oznameni-skodni-udalosti-CRDM.pdf
https://www.radambuk.cz/akce/18-20-3-2021-kurz-hlavni-vedouci-detskeho-tabora-crdm/
https://www.radambuk.cz/akce/18-20-3-2021-kurz-hlavni-vedouci-detskeho-tabora-crdm/
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Prázdninová škola LipniceSpřátelené oddíly, vedoucí, pedagogické inspirace, 
tábory, práce s dětmi 
 MÁME NOVINKU! Spouštíme otevřené metodické kurzy, které jsou určené pro veřejnost, pedagogy 

i pracovníky s mládeží! Věříme, že témata, která touto formou nabízíme - ať již je to rozvoj sebe i 

druhých skrz zpětnou vazbu či kritické myšlení - jsou v dnešní době velmi aktuální.  Věříme, že tyto 
dovednosti je třeba ve společnosti posilovat, a proto jsme se rozhodli tomu pomoci tak, jak to umíme, 

tedy zážitkově. Přihlašování již běží.  
A jaké kurzy to budou? 

 Zpětná vazba jako nástroj seberozvoje 
BRNO, 15. 2. 2022 
bit.ly/zpetna_vazba_seberozvoj_brno 

 Metodika adaptačních kurzů 
PRAHA, 1. 3. - 2. 3. 2022 
bit.ly/adaptak_zazitkem 

 Zpětná vazba jako nástroj učení 
BRNO, 15. 3. 2022 
bit.ly/uceni_brno 
PRAHA, 20. 4. 2022 
bit.ly/zpetna_vazba_uceni_praha 

 Kritické myšlení zážitkem 
PRAHA, 30. 3. - 31. 3. 2022 
bit.ly/kriticke_mysleni 
Těšíme se! 

 

Informace z členských organizací RADAMBUKu 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/groups/404955052909029/user/206715912687325/?__cft__%5b0%5d=AZU5e3iBM46egaBZlH4kPHac1U6PR7I8JROvACamjO4l45_H6Ao4NHnt9I5mvEo26T1f_IDpp7zanv3ARdxDPKcNmzazVwFP5DQ25pBnPhmKNV9rH7ck44eYwTHbPOEYfR-Nj9nkdZwk9EHon6u-1HpsrvnmkqF_VPMgcUhMSlMGLUxc9jVQwKvsBWLDAd8qzok&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/groups/sprateleneoddily/?__cft__%5b0%5d=AZU5e3iBM46egaBZlH4kPHac1U6PR7I8JROvACamjO4l45_H6Ao4NHnt9I5mvEo26T1f_IDpp7zanv3ARdxDPKcNmzazVwFP5DQ25pBnPhmKNV9rH7ck44eYwTHbPOEYfR-Nj9nkdZwk9EHon6u-1HpsrvnmkqF_VPMgcUhMSlMGLUxc9jVQwKvsBWLDAd8qzok&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/groups/sprateleneoddily/?__cft__%5b0%5d=AZU5e3iBM46egaBZlH4kPHac1U6PR7I8JROvACamjO4l45_H6Ao4NHnt9I5mvEo26T1f_IDpp7zanv3ARdxDPKcNmzazVwFP5DQ25pBnPhmKNV9rH7ck44eYwTHbPOEYfR-Nj9nkdZwk9EHon6u-1HpsrvnmkqF_VPMgcUhMSlMGLUxc9jVQwKvsBWLDAd8qzok&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://bit.ly/zpetna_vazba_seberozvoj_brno?fbclid=IwAR166j8z0T5_LWJb6m-DPTBL79X629jG9gKhL6zDOOfnBQbVfrUefMFeSCU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fadaptak_zazitkem%3Ffbclid%3DIwAR2WlsKAX6OmqMgqUPiHiy6-zdetPIHb6DYCmMovrNd0pkk-Yt5cFjYbsGM&h=AT2Vh24LkhMTL8tPZ05XcEnngK-tUqTxanUVEqM2RXxKPl-qvrtP8nDQj4AmX3kexDWeYaXWx7fOAlWylf75SgOJkjq6Q1giWChVE-BfCM3RnARfzYkl6QCLtdU-YdM8EVGu&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT18QkZQSOnm5bM0TP8P2_UWjcEq9dpEP7PFvb0Yp35V1EXKo1woAy-R-ZVwkngGmaAqkIizCthZM9hsWjs0XFVc034KyLzCP2fJCBn_vMvI0MinOMSJYplcLhac0sTGiZJmiVQDWnNawYcNATXGNoE0WPwQ30VQ0QY6dWBgH8oE0j1XxRgz89RhVLbzv2rIGBjU9M5N9Uc72dj3
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fuceni_brno%3Ffbclid%3DIwAR12Et_87ffJs8hGje23Z0ruitW37LW3Ob3Wycb_rAULYTQLVO06hT3t0rE&h=AT3Il0psCoUw-mi3gSA9c_kBC4xRe8h-c1n9GvjR5yMBZRvaDZNQftyhHeOfRzGaHfQO4xL5nps5vTE7LTBlNSpxWWTqLA1mjn1it81_XHM_UHXiewcD-igkY1H1l3lHWb2L&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT18QkZQSOnm5bM0TP8P2_UWjcEq9dpEP7PFvb0Yp35V1EXKo1woAy-R-ZVwkngGmaAqkIizCthZM9hsWjs0XFVc034KyLzCP2fJCBn_vMvI0MinOMSJYplcLhac0sTGiZJmiVQDWnNawYcNATXGNoE0WPwQ30VQ0QY6dWBgH8oE0j1XxRgz89RhVLbzv2rIGBjU9M5N9Uc72dj3
https://bit.ly/zpetna_vazba_uceni_praha?fbclid=IwAR1fzjrs0M7g-Q4QwODOt3i-v342WvBZfcTi-Y5Sy2T4ZYZyHEcLAgpbq7I
https://bit.ly/kriticke_mysleni?fbclid=IwAR3W5Z5MtgxGFuNfutj5-FYL6AuNAnUHVm3oJYpUcx3_KXUgJzOrbe6qfec
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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/
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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Ski areály Špindl a Ještěd se slevou! 
Razíš s partou kamarádů na lyže či snowboard? S kartou EYCA ušetříš na skipasech! A to 
nejen v ČR ale i na Slovensku, v Rakousku, Polsku, Itálii atd... Pro více informací o 
slevách mrkni na www.eyca.cz/lyzarska-sezona-2022. 

 

 
25% sleva s vlaky Leo Express! 
Trandíš často vlakem? S kartou EYCA a vlaky Leo Express ušetříš 25 % na jízdenkách! Více o této 
slevě na:  
www.eyca.cz/detail-slevy/1079-leo-express. 

 
Nemáš kartu EYCA?  
Stačí jen pár kliků, kilo a máš ji ve svém mobilu! Pak už jen 
stačí vybírat ze 60 000 slev v celé Evropě. Objednej si ji na 
www.eyca.cz. 

Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší. EYCA 
karty jsou mezinárodní identifikační a slevový průkaz pro mladé lidi ve věku 5 – 30 let, a to jak pro 
studenty, tak nestudenty. Zajímavé možnosti přináší využití karet EYCA v neziskových organizacích a ve 
školách. 
Držitelů karet EYCA je v ČR nyní již více než 28 000 a mohou využívat přes 1 000 slev a výhod. V Evropě 
je Evropská karta mládeže nejrozšířenější slevovou kartou pro mladé – má více než 5 milionů držitelů, 
kteří mohou čerpat 60 000 slev ve 39 evropských zemích. Karta je široce využitelná pro aktivity v 
různých oblastech života, jako je cestování, kultura, doprava, ubytování, stravování, nakupování, sport, 
služby či vzdělávání. 
Karty EYCA se také dají využít jako studentský průkaz na školách (a to jak na vysokých a středních, tak 
i na základních) a také jako členská karta v neziskových organizacích. 

http://www.radambuk.cz/
http://www.eyca.cz/lyzarska-sezona-2022
https://www.eyca.cz/detail-slevy/1079-leo-express
https://www.eyca.cz/online-objednavka-karty
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Kartu je také možné využít jako průkaz totožnosti pro děti mladší 15 let (a mít tak například 50 % slevu 
na dopravu po celé ČR).Kompletní informace o EYCA kartách najdete na www.eyca.cz. 

 
Právo na sjezdovce 

Víte, jaká nebezpečí na vás na sjezdovce 
mohou číhat? A jaká pravidla či opatření 
je třeba dodržovat? 
Ačkoliv si letos pořádná sněhová nadílka 
dává načas, mnoho lyžařů se jistě nemůže 
dočkat krásného horského prostředí a 
opojného pocitu rychlosti při jízdě na 
prudkých sjezdovkách. Sjezdové lyžování 
bezpochyby patří k nebezpečným 
kratochvílím, a proto je třeba při něm 

dodržovat určitá základní pravidla. Vedle tradičních zdrojů nebezpečí je třeba v lyžařských střediscích 
počítat i s rizikem šíření nákazy koronavirem, a s tím souvisejícími protiepidemickými opatřeními. 
Kdo se chce vydat v současné době na hory, musí v první řadě počítat s nutností prokázat při nákupu 
skipasu svou bezinfekčnost. To lze podle platných opatření zejména dokončeným očkováním nebo 
potvrzením o prodělaném onemocnění covid-9 v posledních 180 dnech. V případě dětí od 12 do 18 let 
a ve výjimečných případech, které si však musí lyžař sám dopředu ověřit, lze výše uvedené nahradit 
negativním PCR testem, nikoliv starším než 72 hodin. Mladší děti bezinfekčnost prokazovat nemusí. I v 
zahraničí platí v zásadě totožná opatření, navrch je však nutné nosit respirátor v uzavřených kabinkách 
lanovek. 
Proběhl-li nákup skipasu úspěšně a Vy se zrovna chystáte rozjet z kopce dolů, je třeba mít na paměti, 
že se na Vaši jízdu vztahuje řada pravidel. Ačkoliv na rozdíl od mnoha alpských zemí český právní řád 
neobsahuje obecně závazný předpis ohledně lyžařského provozu, každý lyžař by měl dodržovat 
pravidla pro chování na sjezdových tratích Mezinárodní lyžařské federace (FIS), která jsou mezinárodně 
uznávána. „Nedodržení pravidel FIS může představovat porušení obecné prevenční povinnosti a může 
mít v případě nehody za následek vznik právní odpovědnosti,“ uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka 
spotřebitelské organizace dTest, a dodává: „S pravidly FIS by se měl seznámit každý lyžař.“ Tato 
pravidla lze nalézt například ZDE. 
Povinnosti mají lyžaři i provozovatelé zimních areálů. „Povinností lyžaře je přizpůsobení rychlosti a 
způsobu jízdy svým schopnostem a zkušenostem a celkové situaci na místě, aby měl možnost včas a v 
dostatečné vzdálenosti reagovat i na nenadálou překážku v jízdě,“ připomíná Eduarda Hekšová. 
Provozovatelé areálů zase musí plnit povinnosti stanovené v zvláštní české technické normě. „Lyžaři si 
musí uvědomit, že obvyklá nebezpečí nevyžadují ze strany provozovatele lyžařského areálu žádná 
zvláštní opatření. S těmito riziky se musí totiž lyžař vypořádat sám a přizpůsobit jim své lyžařské 
schopnosti a způsob jízdy,“ vysvětluje Eduarda Hekšová. Technická norma provozovateli lyžařského 
areálu ukládá povinnost označit varovnými znaky atypická nebezpečí podle jejich druhu či instalovat 
bezpečnostní prvky či je odstranit. Někdy není možné nebezpečí odstranit ani zabezpečit, a pak musí 
být sjezdová trať uzavřena. 
Lyžaři nesmí zapomínat ani na helmy či další bezpečnostní prvky lyžařské výbavy. Byť povinnost 
používat lyžařskou helmu pro děti do 15 let není v tuzemsku stanovena zákonem, mohou mít zimní 
areály tuto povinnost obsaženu ve svých provozních podmínkách. Pokud dítě nemá helmu, může ho v 
takovém případě provozovatel vykázat ze sjezdovky. V některých zahraničních destinacích, jako je 
například Itálie či Rakousko, tato povinnost platí pro všechny lyžaře. „Chystáte-li se na lyže do zahraničí, 
nezapomínejte na cestovní pojištění správně nastavené pro zimní sporty,“ připomíná Eduarda Hekšová 
a uzavírá: „Na horách v Itálii je pojištění odpovědnosti lyžaře dokonce stanoveno jako nová obecná 
povinnost.“ 
Zdroj: https://www.adam.cz/dtest-pravo-na-sjezdovce/  

http://www.radambuk.cz/
http://www.eyca.cz/
https://www.horskasluzba.cz/data/web/download/10-pravidel-fis.pdf
https://www.adam.cz/dtest-pravo-na-sjezdovce/
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V únoru se můžeme těšit na jubilejní desátý ročník 
tradiční zdravotně osvětové kampaně, která pomáhá 
široké veřejnosti prověřit její vztah k alkoholu a změnit 
zaběhlé návyky. Důvodem je nadměrná spotřeba 
alkoholu v ČR. Rizikově u nás pije více než 1 000 000 lidí. 
Loni se podle průzkumů zúčastnilo Sucháče přes 10 % 
dospělé populace. Ročník 2022 přináší jako obvykle řadu 

novinek. Jednou z nich je průvodce světem 
alkoholu pro „nezávislé české firmy” nebo data o 
pozitivním dopadu na 53 % účastníků kampaně. 
Akci Suchej únor poskytl záštitu i hejtman 

Jihočeského kraje Martin Kuba. Pravidla jsou jednoduchá. Celý únor ani kapku alkoholu. Účastníci 
„Sucháče” se mohou tradičně registrovat k výzvě na stránkách www.suchejunor.cz. „Registrované 
účastníky provedeme měsícem na suchu od začátku do konce. Máme pro ně připravené informačně i 
zábavou nabité newslettery a rovněž unikátní knihu, kterou jsme vydali. Registrací lidé podpoří nejen 
kampaň, ale především naši další činnost na poli osvěty, vzdělávání a prevence rizikového chování. A 
to nejenom ve vztahu k alkoholu, ale i k dalším návykovým látkám a závislostem,” vysvětluje za 
organizátory Petr Freimann, ředitel neziskové organizace Suchej únor, která kampaň pořádá.  
Co přinese Suchej únor jeho účastníkům? 
Zdroj: https://www.kraj-jihocesky.cz/index.php/suchej-unor-uz-10-let-meni-cesko-jen-loni-si-
mesicni-strizlivost-vyzkouselo-az-700-tisic-lidi  
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Informace z ČRDM 

 
 

 
Chcete poděkovat oblíbenému pedagogovi? Tak teď je vhodný čas 
„Děkujeme všem učitelům, kteří neučí předměty, ale učí děti," s tímto mottem ohlašuje EDUin další 
ročník ocenění Global Teacher Prize Czech Republic. Jejím cílem je ocenit a podpořit kvalitní pedagogy 
na základních a středních školách, poděkovat všem učitelům, kteří ve škole vytvářejí bezpečné 
prostředí, aby se děti dobře a rády učily, a pomáhají jim věřit ve své schopnosti a v sebe sama. 
Znáte takové učitele? Nominujte je na www.gtpcz.cz 
 

Zažít a naučit se 2022 – Intenzivní kurz pro organizátory mezinárodních 
projektů s pedagogikou zážitků, organizací, kulturou a jazykem 

Chcete být součástí česko-německých projektů 
a dozvědět se o sousední zemi více? Tak 
přijeďte do Vlašimi! 
Kompaktní kurz Zažít a naučit se 
2022 zprostředkuje tipy a triky pro setkávání s 
mládeží, jazykové znalosti a zážitkovou 
pedagogiku pro Čechy a Němce, kteří se 
profesně nebo dobrovolně angažují v práci s 
mládeží. 
Co kurz nabízí: 
Úvod do jazykové animace vás připraví na reálná 
jazyková animační cvičení s dětmi a 

dospívajícími. 
Získáte takové tipy a triky pro pořádání zajímavějších setkání s mládeží. 
Máte na výběr z různých zážitkových programů, pro které budete předem hlasovat online (např. 
kanoistika, jízda na koni…). 
Je zde mnoho zkušených lidí zapojených do mezinárodní práce s mládeží, se kterými můžete 
komunikovat. 
Poznáte německý jazyk a kulturu. 
Ubytování je zajištěno v moderním hotelu ve dvoulůžkových pokojích (omezeně možnost 
jednolůžkového pokoje). 
Po domluvě lze ubytovat také děti s doprovodem. 
Kurz se uskuteční ve dnech 3.–10. 7. 2022 ve Vlašimi Pořádá ho Kinder- und Jugendring Sachsen 
e.V. s Českou radou dětí a mládeže. Cena je 6 000,- Kč (dospělí účastníci), nebo 4 000,-Kč (žáci a 
studenti do 26 let). Je v ní zahrnuto: 
ubytování s plnou penzí (bez nápojů), 
jazykový kurz včetně materiálů, 
program z oblasti pedagogiky zážitků, 
odborný personál a lektoři. 
V ceně není zahrnuto cestovné, nápoje a individuální program ve volném čase. 
Více informací naleznete v přihlášce. Hlásit se můžete do 30. dubna 2022. Neváhejte, počet účastníků 
je omezen na 8 z každé země! 
Projekt finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
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Letošní možnosti financování z programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity  
Dům zahraniční spolupráce představuje 
možnosti financování rozvoje Vaší organizace 
prostřednictvím vzdělávacích 
programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. 
Díky programu Erasmus+ můžete financovat 
projekty setkávání a neformálního vzdělávání 
mladých lidí, výjezdy svých zaměstnanců do 
zahraničí za vzděláním nebo navázat partnerství 
se zahraniční organizací, vzájemně se 
obohacovat a rozvíjet společná témata. 
Evropský sbor solidarity Vám pro změnu umožní 

získat do Vaší organizace zahraničního dobrovolníka, který přinese nové nápady a energii do Vašeho 
kolektivu, anebo můžete motivovat mladé ve svém okolí, aby uspořádali solidární projekt – projekt, 
který pomůže řešit problém, který mladí lidé ve svém okolí vnímají. Oba programy hradí náklady na 
aktivity, včetně nákladů na jejich organizaci. Zapojení pro Vás tedy neznamená finanční zátěž!  
Inspirujte se například úspěšným projektem Spolku Hvozd, který reagoval na klimatické změny, 
propagoval ochranu životního prostředí a předával dobrovolníkům „green skills“. O tomto a mnohých 
dalších inspirativních projektech si můžete přečíst v publikaci Ceny DZS 2020 To nejlepší 
z mezinárodního vzdělávání. 
Nové programové období, které započalo s rokem 2021, nabízí pro Českou republiku v letošním roce 
dohromady více než 68 milionů eur. 
Jak tuto příležitost využít? 
Pokud se chcete zúčastnit vzdělávacích kurzů v České republice i v zahraničí, školení, pobytů nebo 
absolvovat studijní návštěvu v zahraniční organizaci, můžete se zapojit do projektů mobilit jednotlivců. 
Pokud se věnujete práci s mládeží, můžete také zorganizovat výměnu mládeže, v rámci které mladí lidé 
z různých zemí pracují na společném tématu, které je zajímá. Další aktivity umožňují mládeži aktivně 
se podílet na občanském životě. Pokud pracujete s mladými lidmi, kteří mají chuť něco změnit ve svém 
okolí, můžete je podpořit při podání žádosti o solidární projekt v rámci Evropského sboru solidarity 
Nejbližší termín pro podávání žádostí je 23. 2. 2022. 
Jestliže Vás zajímá dlouhodobá spolupráce se zahraničními partnery, vytváření nových pracovních 
postupů či sdílení zkušeností, pak jsou pro Vás určeny projekty partnerství pro spolupráci, které mají 
nejbližší termín podávání žádostí 23. 3. 2022. 
Dům zahraniční spolupráce, který mezinárodní vzdělávací programy spravuje, pravidelně pořádá pro 
zájemce informační semináře. Představuje na nich možnosti financování projektů z programů 
Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, podmínky pro zapojení a předává praktické rady, jak při podávání 
žádosti o financování postupovat. 
Nejbližší termíny seminářů najdete na webových stránkách DZS v sekci události. Můžete ale 
pracovníkům DZS napsat s prosbou o individuální konzultaci, rádi Vám vyjdou vstříc. 
Pro více informací se neváhejte obrátit na Pavlínu Slavíčkovou z DZS ohledně Erasmus+ nebo její 
kolegyni Markétu Benešovou ohledně podpory v rámci programu Evropský sbor solidarity. 
Navštívit můžete také stránky erasmus.dzs.cz a evropskysborsolidarity.dzs.cz. 
 

Stejné podmínky pro lyžařské kurzy 
Vláda schválila aktualizaci COVID opatření s platností od 17. ledna, mj. také sjednocení podmínek pro 
organizaci lyžařských kurzů škol a dětských organizací. Pro lyžařské kurzy organizované zájmovými 
spolky budou platit stejná pravidla jako pro lyžařské kurzy organizované školami. Ministerstvo 
zdravotnictví tak vychází vstříc České radě dětí a mládeže. 
"Podařilo se nám vyjednat rozšíření výjimky pro lyžařské akce organizované školami rovněž na akce 
dětských organizací. Díky výjimce se lyžařských akcí mohou účastnit účastníci do 18 let nejen s 

http://www.radambuk.cz/
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https://www.dzs.cz/program/evropsky-sbor-solidarity/projekty-granty
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ukončeným očkováním či prodělaným covidem, ale rovněž s předloženým PCR testem ne starším 72 
hodin. Následně mohou lyžovat po dobu 7 dnů. Doposud bylo nezbytné se přetestovat každých 72 
hodin, což bylo pro větší skupiny během probíhající akce těžko řešitelným problémem," upřesňuje 
ředitel Kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka. 
 

Programové prohlášení nové vlády České republiky nás potěšilo 
Historicky nejzásadněji je v něm „ukotvena“ vládní vůle podporovat naši práci.  
„Budeme podporovat organizace pracující s dětmi a mládeží, dobrovolnictvím a zaměříme se rovněž 
na podporu neformálního vzdělávání a jeho propojování s formálním vzděláváním.“  
„Budeme podporovat všechny volnočasové organizace (Skaut, Sokol, Orel atd.) a obdobné aktivity 
občanské společnosti. Posílíme investiční dotace MŠMT pro volnočasové organizace.”  
Tolik citace příslušné pasáže z části Vzdělávání a sport.  
Podle prvních zkušeností se podařilo ČRDM navázat a zintenzivnit spolupráci. Vedeme jednání o 
obnově struktury na MŠMT, tedy jednání o obnově ministerského odboru pro mládež, odděleného od 
agendy formálního vzdělávání tak, jak tomu bylo v minulosti.  
 

Kontroly pořadatelů dětských táborů živnostenskými úřady 

Již od prosince 2021 řešíme problém plošných kontrol živnostenských úřadů u organizátorů táborů z 
našich organizací. Kontroly mají cíl zjistit, zda se u pořadatelů nejedná o nedovolené podnikání. Celou 
akci považujeme za jedno velké nedorozumění.  
Kontroly nařídilo Ministerstvo průmyslu a obchodu na podnět Ministerstvo pro místní rozvoj, na které 
se se stížností obrátila Asociace cestovních kanceláří. Data o pořádaných táborech MPO získalo od 
Ministerstvo zdravotnictví České republiky ze seznamu hlášených táborů kvůli hygienickým kontrolám 
a přístupu IZS. 

S postupem MPO nesouhlasíme a proto jsme se obrátili dopisem na ministry průmyslu a obchodu, 
místního rozvoje a školství se žádostí o schůzku.  
Jsme rádi, že stejný pohled na věc má také skupina senátorů (Lumír Kantor, Renata Chmelová), stejně 
tak skupina poslanců (David Šimek , Marek Výborný, Martin Hájek, Šimon Heller, Jan Lacina, Jakub 
Janda, Matěj Ondřej Havel, Pavel Klíma, Pavla Pivoňka Vaňková STAN, Pavel Svoboda, Michaela 
Šebelová, Renáta Zajíčková), kteří také obeslali ministry dopisy vyzývající ke společnému jednání. Všem 
přijde nelogické honit oddíly, celoročně pracující s dětmi, mající tábor, jako součást své činnosti a 
převážně pro své členy, aby prokázaly, že nejsou skrytou cestovní kanceláří. Zapojila se i některé média, 
která na problém upozornila.  
Výsledkem je plánovaná schůzka se zástupci MPO a MMR, která proběhne 14. února a kde ukážeme 
na příkladech z terénu např. to, že úředníci neví přesně, co a jak mají kontrolovat, že věci, na které se 
ptají, jsou naprosto nahodilé, často bez souvislosti s podstatou věci.  
Pokusíme se také vysvětlit, že že by bylo dobré předem shromáždit nějaké základní informace z 
veřejných zdrojů než rovnou vyzývat ke kontrole či podávání vysvětlení naše dobrovolné vedoucí..  
Jsme přesvědčení, že tato akce neskončí tragédií, daněním zisků ani pokutami. To ani nevyplývá z 
informací, které od našich organizací máme. Mohla by ale skončit velkou hořkostí a nedůvěrou ve stát, 
která se bude dát měřit třeba tím, o kolik poklesne počet dobrovolně nahlášených táborů na hygienu.  
Potřebujeme však nyní Vaši součinnost. Pokud se na Vás živnostenský úřad již obrátil, nebo dokonce 
zahájil kontrolu, zašlete nám, prosím, komunikaci mezi vámi (organizátorem tábora) a úřadem a 
nějaké stručné popisky toho, jak podání vysvětlení nebo případná kontrola probíhala. 
  
Pro sběr informací jsme připravili dotazník na adrese: https://forms.gle/Hi7RnaZ7m9J6xRYF7, 
případně můžete informace zaslat emailem na sekretariat@crdm.cz. Informace vyplňujte nejpozději 
do 10. února (abychom je stihli před schůzkou zpracovat). 
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https://www.facebook.com/havelztopky/?__cft__%5b0%5d=AZXnMemUmz_FgY5Q-lvyESzOeIOVzO7fd5ya6yjTCcIZ1bjGuPc4srJWPEI6uRLUlkbZP7ShBBvQ3qeilxvnDOZbi1KK55utNDSrUl4Dpz68pKeOp-RkHwH4oEwc_NNZqSDeUjQt301l6-Ad3RExJORZpdvEfXg4j58QfnV26u-e6A&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/klimapavel.top09/?__cft__%5b0%5d=AZXnMemUmz_FgY5Q-lvyESzOeIOVzO7fd5ya6yjTCcIZ1bjGuPc4srJWPEI6uRLUlkbZP7ShBBvQ3qeilxvnDOZbi1KK55utNDSrUl4Dpz68pKeOp-RkHwH4oEwc_NNZqSDeUjQt301l6-Ad3RExJORZpdvEfXg4j58QfnV26u-e6A&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/pivonka.stan/?__cft__%5b0%5d=AZXnMemUmz_FgY5Q-lvyESzOeIOVzO7fd5ya6yjTCcIZ1bjGuPc4srJWPEI6uRLUlkbZP7ShBBvQ3qeilxvnDOZbi1KK55utNDSrUl4Dpz68pKeOp-RkHwH4oEwc_NNZqSDeUjQt301l6-Ad3RExJORZpdvEfXg4j58QfnV26u-e6A&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/svobodakdu/?__cft__%5b0%5d=AZXnMemUmz_FgY5Q-lvyESzOeIOVzO7fd5ya6yjTCcIZ1bjGuPc4srJWPEI6uRLUlkbZP7ShBBvQ3qeilxvnDOZbi1KK55utNDSrUl4Dpz68pKeOp-RkHwH4oEwc_NNZqSDeUjQt301l6-Ad3RExJORZpdvEfXg4j58QfnV26u-e6A&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/sebelovamichaela/?__cft__%5b0%5d=AZXnMemUmz_FgY5Q-lvyESzOeIOVzO7fd5ya6yjTCcIZ1bjGuPc4srJWPEI6uRLUlkbZP7ShBBvQ3qeilxvnDOZbi1KK55utNDSrUl4Dpz68pKeOp-RkHwH4oEwc_NNZqSDeUjQt301l6-Ad3RExJORZpdvEfXg4j58QfnV26u-e6A&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/sebelovamichaela/?__cft__%5b0%5d=AZXnMemUmz_FgY5Q-lvyESzOeIOVzO7fd5ya6yjTCcIZ1bjGuPc4srJWPEI6uRLUlkbZP7ShBBvQ3qeilxvnDOZbi1KK55utNDSrUl4Dpz68pKeOp-RkHwH4oEwc_NNZqSDeUjQt301l6-Ad3RExJORZpdvEfXg4j58QfnV26u-e6A&__tn__=kK-y-R
https://forms.gle/Hi7RnaZ7m9J6xRYF7
mailto:sekretariat@crdm.cz
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Jsme přesvědčení, že tato akce neskončí tragédií, daněním zisků ani pokutami. To ani nevyplývá 
z informací, které od Vás z terénu již máme. Mohla by ale skončit velkou hořkostí a nedůvěrou ve stát. 
Pojďme tomu společně zabránit. 
Aleš Sedláček  
předseda Ćeské rady dětí a mládeže 

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 
 

 
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/ 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/01/Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-29-12-

2021-k-omezeni-maloobchodniho-prodeje-zbozi-sluzeb-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-17-1-

2022.pdf - platí od 17.1.2022 

Vláda se zabývala 26.1.2022 změnami v protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictví. Od 
15. února začne platit v České republice omezení platnosti certifikátů o dokončeném očkování u osob 
starších 18 let na maximálně 270 dnů. Stejné nařízení v rámci evropského digitálního certifikátu, které 
vydala Evropská komise, bude platit už od 1. února, ale vláda se rozhodla dát českým občanům ještě 
další dva týdny, aby se stihli naočkovat třetí dávkou, a platnost certifikátu si tak prodloužili.  
 
Od 31. ledna se změní pravidla pro testování zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a členů 
firemních orgánů tak, že výjimku z testování budou mít všichni, kteří měli v posledních 30 dnech 
pozitivní RT-PCR test a skončili v izolaci. To samé bude platit i pro testování žáků, studentů a 
zaměstnanců ve školách, ale nově se do testování zapojí i studenti vyšších odborných škol. 
 

https://www.radambuk.cz/vlada-prodlouzila-do-22-ledna-i-omezeni-provozu-skol/  

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=2021060010
https://www.khscb.cz/view.php?cisloclanku=2021070006
https://www.khscb.cz/view.php?cisloclanku=2021090006
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.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/01/Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-29-12-2021-k-omezeni-maloobchodniho-prodeje-zbozi-sluzeb-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-17-1-2022.pdf%20-%20platí%20od%2017.1.2022
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/01/Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-29-12-2021-k-omezeni-maloobchodniho-prodeje-zbozi-sluzeb-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-17-1-2022.pdf%20-%20platí%20od%2017.1.2022
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/01/Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-29-12-2021-k-omezeni-maloobchodniho-prodeje-zbozi-sluzeb-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-17-1-2022.pdf%20-%20platí%20od%2017.1.2022
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Zmena-nekterych-MO-MZ--pokud-jde-o-dobu-platnosti-ockovani-proti-nemoci-covid-19.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Zmena-nekterych-MO-MZ--pokud-jde-o-dobu-platnosti-ockovani-proti-nemoci-covid-19.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Zmena-MO-o-preventivnim-testovani-zamestnancu-a-nekterych-dalsich-osob-s-ucinnosti-od-31-1-2022.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Zmena-MO-o-preventivnim-testovani-zamestnancu-a-nekterych-dalsich-osob-s-ucinnosti-od-31-1-2022.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/MO-MZ-o-preventivnim-testovani-ve-skolach-s-ucinnosti-od-31-1-2022.pdf
https://www.radambuk.cz/vlada-prodlouzila-do-22-ledna-i-omezeni-provozu-skol/
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Program na podporu provádění 

samoodběrových testů COVID-19 
https://www.samotesty-covid.cz/ 
Kdo může příspěvek čerpat 
Příspěvky na nákup rychlého antigenního testu 
určeného pro sebetestování (použití laickou 
osobou) použitých v období od 22. 11. 2021 do 16. 
1. 2022 k testování zaměstnanců a dalších osob 
dle mimořádných opatření Ministerstva 
zdravotnictví mohou čerpat společnosti 
podnikající v České republice, OSVČ, družstva, 
spolky a pobočné spolky, nadace a nadační fondy, 

církevní právnické osoby, resp. účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti a ústavy. 
Kompletní přehled naleznete v podmínkách čerpání. 
Od. 17. 1. 2022 je okruh osob, které mohou žádat o příspěvek dle předchozího odstavce rozšířen na 
všechny zaměstnavatele působící na území České republiky v souladu s výše uvedeným mimořádným 
opatřením Ministerstva zdravotnictví účinným od 17. 1. 2022. 

Na koho a jakou výši příspěvku lze čerpat 
• Příspěvek je čerpán za zaměstnance (v případě OSVČ i za sebe). 
• Maximální výše příspěvku činí 60 Kč včetně DPH za 1 test. Lze ho získat pouze na antigenní test 

uvedený: 
o v seznamu antigenních testů povolených SÚKL určených pro testování laickou osobou, 

zakoupený v období od 1. 1. 2021, 
o v seznamu antigenních testů, pro které vydalo Ministerstvo zdravotnictví výjimku pro 

laické využití (podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb.), zakoupený v období od 
1. 1. 2021 do 31. 7. 2021. Nevyčerpané testy z nabývacích dokladů, které jste již 
uplatnili v první polovině roku 2021, zůstávají v platnosti i pro rok 2022. Neuplatňujte, 
prosím, tyto doklady znovu. 

http://www.radambuk.cz/
https://www.samotesty-covid.cz/
https://www.sukl.cz/prehled-testu-k-diagnostice-onemocneni-covid-19
https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/
https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/
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• Na jednoho zaměstnance (pojištěnce) bez ohledu na počet jeho zaměstnavatelů lze čerpat 
příspěvek na nákup testů odpovídající maximálně frekvenci testování stanovené příslušným 
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví: 

o .V období od 22. 11. 2021 do 16. 1. 2022 je stanovena frekvence testování jedenkrát 
týdně. Maximálně lze přitom poskytnout příspěvek na 4 testy za kalendářní měsíc. 

o  V období od 17. 1. 2022 do 15. 2. 2022 (konečné datum bude upraveno dle vývoje 
situace a následných opatření) je stanovena frekvence dvakrát za týden tak, že 
následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím 
testování (např. první test v pondělí, následující test je nutné provést ve čtvrtek). 

• Zaměstnancem se také rozumí: státní zaměstnanec, příslušník bezpečnostního sboru, voják 
z povolání, soudce, státní zástupce, zaměstnanec dočasně přidělený agenturou práce, 
dobrovolník, osoba, která se zdržuje na pracovišti zaměstnavatele za účelem účasti na jeho 
činnosti, která není testována jinou osobou (zaměstnavatelem, školou,...). 

Způsob podání žádosti 
Žádosti o příspěvek je možné podat od 1. 1. 2022 pouze prostřednictvím aplikace na tomto portálu, a 
to prostřednictvím: 

• uživatelského účtu do aplikace, který si žadatel o příspěvek zřídil v rámci první povinnosti 
testování zaměstnanců v prvním pololetí roku 2021 

• nově registrovaného uživatelského účtu, přičemž registrace bude umožněna v rámci aplikace 
od 1. 1. 2022, a to pro všechny osoby, které mohou o příspěvek požádat za období od 22.11. 
2021 do 16. 1. 2022. 

• Nové osoby, které mohou žádat o příspěvek na testy provedené svým zaměstnancům od 17. 
1. 2022, si mohou zřídit přístup do aplikace a podat žádost o příspěvek na nákup testů od 15. 
2. 2022. 

https://aplikace.samotesty-covid.cz/#/ 
 

České Budějovice - Dotace - volnočasové aktivity 

ROK 2022 

Podpora volnočasových aktivit - Dotační program města České Budějovice na 
podporu volnočasových aktivit(.docx) 
Na základě  Směrnice č. 1/2021 - Poskytování dotací z rozpočtu města České 
Budějovice a její přílohy č. 1 Obecných pravidel schválila Rada města České 
Budějovice dne 13.12.2021 

                                             Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu 
volnočasových aktivit v roce 2022(.docx) 
Výzvy: 
Opatření č. 1 - příspěvek na celoroční činnost(.docx) 
Opatření č. 2 - příspěvek na příměstské tábory(.doc) 
https://www.c-budejovice.cz/dotace-volnocasove-aktivity 

Od letošního roku bude v provozu nová aplikace pro podávání žádosti: Dotační portál 
statutárního města České Budějovice - https://dotace.c-budejovice.cz.  
Stará verze již fungovat nebude. 
Součástí žádosti musí být dle zákona č. 37/2021 Sb. povinná příloha -  úplný výpis z evidence 
skutečných majitelů, který není starší než 6 měsíců od data podání žádosti o dotaci. 
Tento výpis nedokládají osoby, které skutečného majitele nemají: 
a) stát a územní samosprávný celek, 
b) dobrovolný svazek obcí, 
c) státní příspěvková organizace a příspěvková organizace územního samosprávného celku, 

http://www.radambuk.cz/
https://aplikace.samotesty-covid.cz/#/
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/zamer_-_dotacni_program_na_podporu_volnocasovych_aktivit_0.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/zamer_-_dotacni_program_na_podporu_volnocasovych_aktivit_0.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/pravidla_-_volnocasovky_bez_priloh_1.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/pravidla_-_volnocasovky_bez_priloh_1.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/opatreni_c._1_-_prispevek_na_celorocni_cinnost_0.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/opatreni_c._2_-_prispevek_na_primestske_tabory.doc
https://www.c-budejovice.cz/dotace-volnocasove-aktivity
https://dotace.c-budejovice.cz/
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d) školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným 
svazkem obcí, 
e) veřejná výzkumná instituce, 
f) právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou, 
g) státní podnik a národní podnik, 
h) okresní a regionální komora nebo začleněné společenstvo podle jiného zákona, 
i) evropské seskupení pro územní spolupráci, 
j) politická strana a politické hnutí, 
k) církev a náboženská společnost a ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a 
náboženské společnosti, 
l) odborová organizace a organizace zaměstnavatelů, 
m) honební společenstvo, 
n) společenství vlastníků jednotek, 
o) právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích 
právech Česká republika, kraj nebo obec, a 
p) obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec. 
Výpis lze získat: 
Žádatel, který má zřízenou datovou schránku ho získá na https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik(link 
is external) 
Žadatel, který nemá zřízenou datovou schránku si o něj musí požádat  pouze na Krajském soudu 
takto: 

• majitel, nebo statutární zástupce organizace musí přijít osobně s občanských průkazem 
• nebo může zaslat žádost poštou a poštou mu přijde také výpis (doba trvání i dva týdny, 

možná déle)   
• Krajský soud vydává výpisy pouze pro ty, kteří mají sídlo v Jihočeském kraji 
• služba je zpoplatněna částkou 70,- Kč/stránka – formou kolku 

 

Harmonogram přípravy a realizace dotačního programu 

  Opatření č. 
1 

Opatření 
č. 2 

Výzva 1 Výzva 1  

zveřejnění dotačního programu: 01/2022 01/2022 

vyhlášení výzev 01/2022 01/2022 

příjem žádostí o dotaci od: 1.2.2022 1.2.2022 

uzávěrka příjmu žádostí do: 1.3.2022 1.3.2022 

rozhodnutí o poskytnutí dotace: 04/2022 04/2022 

provedení a schválení rozpočtových opatření: 05/2022 05/2022 

realizace projektů od: 1.1.2022 1.2.2022 

ukončení realizace projektů do: 31.12.2022 dle 
smlouvy 

vyúčtování uznatelných nákladů projektu a podání 
závěrečné zprávy o realizaci projektu nejpozději do: 

31.1.2023 dle 
smlouvy 

http://www.radambuk.cz/
https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik
https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik
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Žádost o náhradu mzdy či platu za týden na táboře – jak na to v roce 2022? 
Před rokem vstoupila v platnost novela zákoníku práce, která umožňuje zaměstnancům, kteří 
celoročně jako dobrovolníci pracují s dětmi a mládeží, požádat o náhradu mzdy či platu za týdenní 
pracovní volno na tábor. Jaké jsou zkušenosti po prvním roce? Jak požádat letos? 
Zkušenosti jsou výborné! Česká správa sociálního zabezpečení žádosti zaměstnavatelů zpracovává 
a náhrady mzdy či platu proplácí. Praxe ukázala několik zádrhelů či nejasností ve výkladu novely. 
Zástupci ČRDM vedli diskusi s ČSSZ a považují výklad právní úpravy ze strany jednotlivých pracovišť 
OSSZ za vstřícný vůči dětským organizacím.  
1. Musím celoročně dobrovolnicky pracovat pro stejnou organizaci, jako je ta, která pořádá tábor? 
Zaměstnanec musí v žádosti o placené pracovní volno prokázat, že po dobu min. 1 roku před táborem 
soustavně, dobrovolně a bezplatně pracoval s dětmi nebo mládeží (s výjimkou táborů pro zdravotně 
postižené děti a mládež). Organizace pořádající tábor musí být právnickou osobou zapsanou ve 
veřejném rejstříku právnických a fyzických osob po dobu min. 5 let a práce s dětmi a mládeží musí být 
hlavní činností této organizace. Tyto dvě organizace (tedy ta pořádající tábor a ta, pro kterou jsi 
pracoval/a dobrovolně min. 1 rok před táborem) nemusí být nutně totožné. Může jít např. o dvě 
různá skautská střediska. 
2. Můžu požádat o náhradu mzdy i na jinou akci než letní tábor? 
Ano, nemusí jít jen o letní tábor. Pracovní volno s náhradou mzdy můžeš využít i na akce jako 
oddílový lyžařský kurz, velikonoční či podzimní výprava během prázdnin v průběhu školního roku 
apod. Musí se jednat o pobytovou akci pro děti a mládež, tedy pro účastníky do 18 let věku. 
3. Musím pracovní volno s náhradou mzdy vyčerpat najednou? 
Období, na které žádáš náhradu mzdy či platu, lze rozdělit. Např. požádáš o 3 pracovní dny na lyžák 
o jarních prázdninách a pak o 4 pracovní dny na letní tábor apod. Celkem týden = max. 7 pracovních 
dnů za rok. Detaily a konkrétní příklady najdeš ve výkladu ČSSZ. 
4. Jak dlouhý je týden? 
Záleží na tobě, od kterého dne tábora zaměstnavatele o placené volno požádáš. Nemusí se nutně 
shodovat se začátkem tábora. Od prvního kalendářního dne uvedeného v žádosti o placené volno se 
počítá týden jako 7 po sobě následujících dnů. Z nich ti OSSZ prostřednictvím zaměstnavatele proplatí 
jen ty dny, na které podle běžného rozvržení tvého pracovního rozvrhu připadá tvůj pracovní den. 
Opět doporučujeme pročíst detaily a konkrétní příklady přímo ve výkladu ČSSZ. 
5. Jak mám žádat, když mám více zaměstnavatelů? 
Pokud máš více zaměstnavatelů, je třeba podat žádost u každého zvlášť, tak aby dny, na které žádáš 
o pracovní volno s náhradou mzdy či platu, na sebe bezprostředně navazovaly. Např. pokud pracuješ 
pondělí-středa u jednoho zaměstnavatele a čtvrtek-pátek u druhého, není možné požádat na 
pondělí-středa ve dvou týdnech, kdy budeš na tomtéž táboře. V takovém případě je třeba požádat na 
pondělí-středu u prvního a na čtvrtek-pátek u druhého zaměstnavatele. Pokud z nějakého důvodu 
chceš žádat jen u jednoho ze svých zaměstnavatelů a přitom si nechat proplatit celý týden, můžeš 
jedině na dvě různé akce, z nichž ta první musí být kratší než týden. 
6. Kolik peněz můžu dostat? 
Náhrada mzdy nebo platu může dosahovat maximálně výše průměrné mzdy v národním hospodářství 
za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém se 
poskytuje pracovní volno. Pro rok 2022 činí tato částka 37 047,- Kč. To je maximální náhrada mzdy za 
týden pracovního volna souvisejícího s akcí pro děti a mládež, která se podle aktuálního výkladu ČSSZ 
nijak poměrně nekrátí. Pokud tedy tvůj běžný týdenní příjem u zaměstnavatele nepřesahuje v roce 
2022 částku 37 047,- Kč, může ti OSSZ prostřednictvím zaměstnavatele proplatit náhradu mzdy/platu 
za tento týden až do její skutečné výše. 
7. Kolik papírování s tím budu mít? 
Stačí vyplnit takovouto žádost (toto není povinný formulář, ale doporučujeme ho využít, protože 
pracuje se stejnými pojmy jako zákon) a odevzdat ji svému zaměstnavateli. Některé OSSZ vyžadují 

http://www.radambuk.cz/
http://crdm.cz/
https://www.cssz.cz/refundace-nahrady-mzdy
https://www.cssz.cz/refundace-nahrady-mzdy
https://www.cssz.cz/refundace-nahrady-mzdy
https://krizovatka.skaut.cz/spisovna/formulare-a-vzory/akce-a-tabory/zadost-o-poskytnuti-pracovniho-volna
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ještě potvrzení o tom, že ses tábora v uvedeném termínu skutečně zúčastnil/a. Doporučujeme ti 
využít tento formulář potvrzení. 
8. Můžu dostat náhradu mzdy či platu, i když nejsem zaměstnán/a v rámci pracovního poměru? 
Náhradu mzdy či platu bohužel nelze využít pro OSVČ ani pro zaměstnance pracující v rámci Dohod 
mimo pracovní poměr (DPP nebo DPČ). Tuto možnost mají jen zaměstnanci v pracovním poměru.  
9. Musí mě zaměstnavatel na tábor uvolnit? 
Zaměstnavatel je v rozsahu a za podmínek stanovených Zákoníkem práce v platném znění povinen 
zaměstnance na tábor uvolnit, nebrání-li mu v tom vážné provozní důvody.  
https://zpravodajstvi.skaut.cz/clanek/zadost-o-nahradu-mzdy-ci-platu-za-tyden-na-tabore-jak-na-
to-v-roce-2022?fbclid=IwAR2UoBzfchQ3rnfVyDmmdUBdWVK1s7rFt-s2qbUyRsCbAvb39_7I9DIxiIU 
 

Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež: od 2021 placený týden 
ročně 
Od počátku roku 2021 mohou čerpat zaměstnanci, kteří působí na táborech a akcích pro děti 
a mládež, v kalendářním roce max. 1 týden (5 pracovních dnů) pracovního volna s náhradou mzdy či 
platu. 
ŽÁDOST_volno_tábor_zaměstnanec_FINAL- CRDMStáhnout 
 
https://www.radambuk.cz/pracovni-volno-souvisejici-s-akci-pro-deti-a-mladez-od-2021-placeny-
tyden-rocne/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://krizovatka.skaut.cz/spisovna/formulare-a-vzory/akce-a-tabory/potvrzeni-strediska-o-vyuziti-pracovniho-volna
https://zpravodajstvi.skaut.cz/clanek/zadost-o-nahradu-mzdy-ci-platu-za-tyden-na-tabore-jak-na-to-v-roce-2022?fbclid=IwAR2UoBzfchQ3rnfVyDmmdUBdWVK1s7rFt-s2qbUyRsCbAvb39_7I9DIxiIU
https://zpravodajstvi.skaut.cz/clanek/zadost-o-nahradu-mzdy-ci-platu-za-tyden-na-tabore-jak-na-to-v-roce-2022?fbclid=IwAR2UoBzfchQ3rnfVyDmmdUBdWVK1s7rFt-s2qbUyRsCbAvb39_7I9DIxiIU
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2021/01/%C5%BD%C3%81DOST_volno_t%C3%A1bor_zam%C4%9Bstnanec_FINAL-CRDM.pdf
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2021/01/%C5%BD%C3%81DOST_volno_t%C3%A1bor_zam%C4%9Bstnanec_FINAL-CRDM.pdf
https://www.radambuk.cz/pracovni-volno-souvisejici-s-akci-pro-deti-a-mladez-od-2021-placeny-tyden-rocne/
https://www.radambuk.cz/pracovni-volno-souvisejici-s-akci-pro-deti-a-mladez-od-2021-placeny-tyden-rocne/
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Nová hra seznámí s životem na Vrbenských rybnících 
Vrbenské rybníky jsou oblíbeným cílem výletů a 
relaxace místních obyvatel, turistů i ornitologů, vede 
tudy naučná stezka a cyklostezky. Přírodní rezervace je 
domovem více než 190 druhů ptáků, některých i velmi 
vzácných. Milovníci přírody si nyní mohou při 
procházkách zahrát zábavnou a poučnou hru 
prostřednictvím aplikace Ptactvo Vrbenských rybníků. 
Uživatelsky intuitivní aplikace je ke stažení zdarma na 
Google Play, odkaz: https://1url.cz/HK0PB(link is 
external), pro iOS zde(link is external). 
Spouští se v okamžiku, kdy se hráč vyskytuje v blízkosti 
těchto vodních ploch. Není podstatné, zda vytipované 
ptáky potkáte živé, rozšířená realita v aplikaci vám je 
zobrazí na místě virtuálně. 
„Aplikace vznikla díky dobré spolupráci města, 
společnosti Virtual Lab a Přírodovědecké fakulty 

Jihočeské univerzity. Byli bychom rádi, aby sloužila především dětem, školákům, ale i celým rodinám a 
zábavnou formou přispěla k osvětě a poznání života ptáků ve zdejší oblasti. Uživatelé se seznámí s 
trasou naučné stezky, poznají blíže 15 druhů zde hnízdících ptáků a budou plnit připravené úkoly. Za 
jejich splnění si pak mohou vyzvednout v Turistickém informačním centru na radnici drobnou 
odměnu,“ sdělil náměstek primátora Ivo Moravec. 
Aplikace je navíc atraktivní tím, že nabízí možnost rozšířené reality (AR). „Rozšířená realita (AR) je 
moderní technologie, která doplňuje svět kolem nás o data a informace. U mladé generace je velmi 
oblíbená a využívaná. Návštěvník Vrbenských rybníků si stáhne AR aplikaci do mobilu a v prostoru před 
sebou se mu v 3D zobrazí ptáci, kteří v oblasti žijí. Může poslouchat jejich zpěv a otestovat si znalosti 
v připraveném kvízu,“ vysvětlil Andrej Braguca ze společnosti Virtual Lab. Tato start-up společnost sídlí 
v Jihočeském vědeckotechnickém parku a připravuje praktická řešení ve virtuální a rozšířené realitě. 
 
https://www.c-budejovice.cz/nova-hra-seznami-s-zivotem-na-vrbenskych-rybnicich 

 
Hlasujte v oddílech: Dětská anketa o nejoblíbenější knihu roku 2021 

 
Až do konce února 2022 mohou děti hlasovat o nejoblíbenější 
knihu roku 2021 v rámci dětské ankety ceny SUK – čteme 
všichni na podporu čtenářské gramotnosti! 
Od letošního roku jsme připravili výraznou změnu – děti 
mohou hlasovat pro jakoukoli knihu, kterou v předchozím roce 
přečetly. Není tedy nutné, aby byla v daném roce vydaná! 
Cílem je zjednodušit dětem cestu k možnosti vyjádření svého 
čtenářského zážitku a zjistit více informací o vývoji dětské 
preference. Děti a mládež do 18 let mohou dát svůj hlas knize 
českých autorů i překladové beletrii či naučné 
literatuře. Hlasovat je možné elektronicky ZDE. Rovněž je možné 
zaslat hlasovací lístky poštou na adresu „Pedagogická knihovna 
J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1, 110 00“. Formuláře 
jsou k dispozici ke stažení ZDE. Ze zaslaných hlasů vylosujeme 50 
respondentů, kteří od nás obdrží knihu. 
 
 

 

http://www.radambuk.cz/
https://1url.cz/HK0PB
https://1url.cz/HK0PB
https://1url.cz/eKvE5
https://www.c-budejovice.cz/nova-hra-seznami-s-zivotem-na-vrbenskych-rybnicich
https://www.npmk.cz/form/cena-suk-cteme-vsichni-kategorie
https://www.npmk.cz/knihovna/sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni
https://www.adam.cz/2021/wp-content/uploads/2022/01/knihy-anketa-SUK-cteme1a.jpg
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Do konce měsíce ledna 2022 je také možné zaslat přihlášku do kategorie Počin školních knihoven. 
Jedná se o cenu, jež je udělována odbornou porotou inspirativním projektům školních knihoven, které 
jsou realizovány v roce 2021. Počinem může být nejen novinka ve vybavení knihovny či nově zavedená 
služba, ale třeba jen úspěšná akce na podporu čtenářské gramotnosti či realizovaný nápad na oživení 
knihovny. Uzávěrka pro zasílání přihlášek je 31. ledna 2022. Více informací a přihlašovací formulář 
naleznete ZDE. 
https://www.npmk.cz/knihovna/sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni 
www.npmk.cz 
Výsledky ankety  za rok 2020 
https://www.npmk.cz/sites/default/files/suk/2021/vysledky-kategorie.pdf  

 

KDE? PŘECE VIRTUÁLNĚ V 
ELEKTRÁRNĚ! 

   

VIRTUÁLNĚ V ELEKTRÁRNĚ 2  

LEDEN A NOVĚ I ÚNOR 2022:  

VÝLET AŽ DO NEJSTŘEŽĚNĚJŠÍCH PROSTOR V ZEMI  

ANEB NAVŠTIVTE ELEKTRÁRNU ON-LINE  

✓ ŽIVÝ ON-LINE PŘENOS  

✓ SOUTĚŽ O CENY  

✓ ZDARMA  
 

  

Pro velký zájem jsme prodloužili oblíbené on-line prohlídky  

elektráren až do konce února 2022. Rezervujte si s dětmi svůj  

termín a užijte si nezapomenutelný edukativní zážitek.  

http://www.radambuk.cz/
https://www.npmk.cz/knihovna/sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni
https://www.npmk.cz/knihovna/sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni
http://www.npmk.cz/
https://www.npmk.cz/sites/default/files/suk/2021/vysledky-kategorie.pdf


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 2 - 2022 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 

34 
 

Místa rychle mizí – napište nám: 

 

 

  

Proč nosí jaderníci žluté kombinézy? Kolik váží vodní turbína?  

A čemu říkají energetici větrník? To, a ještě mnohem více  

se děti dozví během výletu do světa energetiky.  

Oblíbené on-line prohlídky VIRTUÁLNĚ V ELEKTRÁRNĚ  

jsou tu pro vás nově až do konce února 2022.  

Neváhejte a přihlaste se! Chybět nebude ani soutěž o ceny.  

Těšíme se na vás živě z interaktivního TV studia.  
 

  

 

Prohlídky zdarma  
 

 

 

Exkurze 45–60 minut  
 

 

 

Soutěž o ceny  
 

  

   

 

 

 

  

 virtualnevelektrarne@cez.cz  
 

 

 +420 725 234 647  
 

 

www.virtualnevelektrarne.cz  
 

  

   

 

 

VIRTUALNEVELEKTRARNE@CEZ.CZ   

http://www.radambuk.cz/
https://www.cez.cz/cs/o-cez/infocentra/virtualne-v-elektrarne/pro-skoly
mailto:virtualnevelektrarne@cez.cz
tel:+420725234647
mailto:www.virtualnevelektrarne.cz
mailto:virtualnevelektrarne@cez.cz
mailto:virtualnevelektrarne@cez.cz


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 2 - 2022 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 

35 
 

 

http://www.radambuk.cz/


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 2 - 2022 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 

36 
 

 

http://www.radambuk.cz/


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 2 - 2022 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 

37 
 

 
 

 

http://www.radambuk.cz/


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 2 - 2022 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 

38 
 

dTest: Letošní rok přinesl změny provozu datových schránek 

Máte zřízenou datovou schránku? Pokud ano, měli byste v novém roce zpozornět. 

Novela o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů totiž od začátku letošního 

roku zavádí automatické doručení i u dokumentů 

soukromé povahy. Víte, co to v praxi znamená? A 

co dalšího v této oblasti novela zákona přináší? 

Časopis dTest přináší přehled základních 

skutečností ohledně datových schránek, o kterých 

se vyplatí mít přehled. 

Datová schránka slouží podobně jako e-mail k elektronické komunikaci. Technicky je však navržena tak, 

aby byla zajištěna vysoká důvěryhodnost doručovaných zpráv. „Původně byla vytvořena pouze pro 

jednání s úřady, v současné době ji však mohou ke vzájemné komunikaci využívat i fyzické a právnické 

osoby, tedy i spotřebitelé ve styku s obchodníky, případně i mezi sebou navzájem,“ popisuje Eduarda 

Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. 

Pokud vám přijde do datové schránky zpráva od úřadu, jedná se o veřejnoprávní dokument. U těch 

platí, že aby kupříkladu rozhodnutí o pokutě mohlo začít vyvolávat účinek, je nutné, aby Vám bylo 

nejprve doručeno. Pochopitelně může nastat situace, že se do své schránky nepřipojíte a poštu 

nepřijmete, ať už záměrně, či omylem. Je třeba mít na paměti, že se v takovém případě uplatní tzv. 

fikce doručení, tedy že se po uplynutí desetidenní lhůty bude zpráva považovat za doručenou. Bez 

ohledu na to, zda k tomu ve skutečnosti došlo. 

Novela s účinností od Nového roku spočívá v tom, že se stejný princip nově uplatní i na komunikaci 

soukromé povahy, tedy tzv. poštovní datové zprávy. Posíláte odstoupení od smlouvy nebo reklamaci 

obchodníkovi, předžalobní výzvu dlužníkovi nebo chcete zaslat návrh smlouvy druhé straně? Pokud 

dotyčná osoba disponuje datovou schránkou, a pokud tato osoba bude mít datovou schránku 

otevřenou pro příjem poštovních zpráv, bude se vaše zpráva automaticky po deseti dnech považovat 

za doručenou, aniž by ji adresát otevřel. Doručení samozřejmě může nastat i dříve, stačí, aby se 

příjemce do své schránky přihlásil. Smyslem právní úpravy je znemožnit obstrukce při 

doručování. Dříve totiž mohlo docházet k tomu, že se adresát záměrně do schránky nepřihlašoval a 

poštu v ní nepřebíral. 

Ačkoliv je díky novele nyní snazší příjemce dostihnout, změna je současně potenciálním rizikem pro 

každého uživatele datové schránky. Vzhledem k fikci doručení je třeba udržovat si o příchozí poště 

přehled, aby naší pozornosti neuniklo nic podstatného. Jak uvádí Eduarda Hekšová: „Datová schránka 

z povahy věci slouží k zasílání důležitých dokumentů, jejichž opomenutí pro nás může mít neblahé 

důsledky. Proto doporučujeme využití možností dostávat upozornění o nových zprávách na e-

mail.“ Uživatel datové schránky také může příjem poštovních datových zpráv v nastavení datové 

schránky zakázat. 

A kolik vlastně poštovní datová zpráva stojí? Za odeslání poštovní datové zprávy do datové schránky 

adresáta zaplatí odesílatel 5 Kč. Příjemce nic neplatí. Zasílání poštovních datových zpráv je tak rychlé, 

bezpečné a hospodárné. Datovou zprávu odešlete i přijmete z datové schránky kdekoliv, kde máte 

přístup k internetu. Pro porovnání – podle současného ceníku České pošty stojí občana odeslání 

ekonomického obyčejného psaní 19 Kč a odeslání ekonomického doporučeného psaní 52 Kč. 

https://www.adam.cz/dtest-letosni-rok-prinesl-zmeny-provozu-datovych-schranek/  

http://www.radambuk.cz/
https://www.adam.cz/dtest-letosni-rok-prinesl-zmeny-provozu-datovych-schranek/
https://www.adam.cz/2021/wp-content/uploads/2022/01/dTest-datove-schranky-Firmbee-Pixabay.jpg
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Tvoření s dětmi 

 
https://www.lipanek.cz/lipankova-dilna  

 
http://krokotak.com/tag/bird_feeder/ 

http://www.radambuk.cz/
https://www.lipanek.cz/lipankova-dilna?fbclid=IwAR2nysxSd6O4hMqKkjLuZBGFXz7227y2GRuNznf0_wjF7yWTaCrOSoac-RM
http://krokotak.com/tag/bird_feeder/?fbclid=IwAR3Lpar3Vn-SI_2hYmiwtz9p7HE9vkZGEes0YHroGJPyB9OA6VqY3npnXB4
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http://krokotak.com/2022/01/snowman-in-a-box/ 

 

 
http://krokotak.com/2022/01/heart-bouquet/ 

http://www.radambuk.cz/
http://krokotak.com/2022/01/snowman-in-a-box/?fbclid=IwAR1f1XqohznaGx6N0bViyrpZLw_Gl5VdT45iTd_tAVrelWzKTN2mEMWEqRg
http://krokotak.com/2022/01/heart-bouquet/?fbclid=IwAR1fzjrs0M7g-Q4QwODOt3i-v342WvBZfcTi-Y5Sy2T4ZYZyHEcLAgpbq7I
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http://print.krokotak.com/p... 

 
http://print.krokotak.com/p... 

http://www.radambuk.cz/
http://print.krokotak.com/p?x=af1ef292c4814290b92d3404561b7f67&fbclid=IwAR2cf7MALo9lzX9abOYw4TIs4oil56yl1sKhrfNTH0EeGO5uoAQ94aNMkQU
http://print.krokotak.com/p?x=fd2fbeb5321d4d1ea1b8b98fd315c48a&fbclid=IwAR1KvAsHJEhYdciRxkwALgvxc6dtt03bXd645RqJVDd9DdwRML8sC6K-B6I
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http://print.krokotak.com/p... 

 

 
http://krokotak.com/tag/garland_heart/ 

 

http://www.radambuk.cz/
http://print.krokotak.com/p?x=41bb03fad2c14ad792cddd60c2e89086&fbclid=IwAR1PYHIrtSrAB9Tgj_No4rCkZ8bonmyeLD1nAi7_0uoBbDA84_GzXHTuPpE
http://krokotak.com/tag/garland_heart/?fbclid=IwAR1PYHIrtSrAB9Tgj_No4rCkZ8bonmyeLD1nAi7_0uoBbDA84_GzXHTuPpE
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http://krokotak.com/2022/01/paper-heart-basket/ 

 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
http://krokotak.com/2022/01/paper-heart-basket/?fbclid=IwAR36kpFLOld35SVg2U7Hm10GHBBahuP8l7_bUIzCrRNgASGJnAS7eQtpuFo
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Hry s dětmi 

 
 

 
https://svobodnahra.cz/wp-content/uploads/2017/12/SN%C3%8DH.pdf 

 

Konečně k nám dorazilo to správné počasí na HRÁTKY 
SE SNĚHEM A LEDEM.  
Tady je výběr tematických aktivit z našeho webu: 

BARVENÍ SNĚHU (venkovní i vnitřní varianta): 

https://tvorimeprodeti.cz/aktivity/barveni-snehu/ 

SNĚHOVÁ LUCERNA (nejen pro vánočního skřítka): 

https://tvorimeprodeti.cz/knihohratky/snehova-lucerna/ 

ARKTIDA NA PLECHU (+ barvení ledu): 

https://tvorimeprodeti.cz/aktivity/hratky-s-ledem/ 

JEDLÉ LEDOVÉ OZDOBY (pro děti i pro ptáčky): 

https://tvorimeprodeti.cz/aktivity/jedle-ledove-ozdoby/ 

Příjemnou zábavu při tvoření a hraní.  

 

http://www.radambuk.cz/
https://svobodnahra.cz/wp-content/uploads/2017/12/SN%C3%8DH.pdf
https://tvorimeprodeti.cz/aktivity/barveni-snehu/?fbclid=IwAR1iZFD7nuqs6ZQZHNHuGV0E01LXOkLKm-BWnvU1sGevmuI2UJwpGqwpZlM
https://tvorimeprodeti.cz/knihohratky/snehova-lucerna/?fbclid=IwAR3Lpar3Vn-SI_2hYmiwtz9p7HE9vkZGEes0YHroGJPyB9OA6VqY3npnXB4
https://tvorimeprodeti.cz/aktivity/hratky-s-ledem/?fbclid=IwAR0L6n4CZ4_-ePR_bAtEEvksfj8PnXkn4JSE1CmnXXc36IDL9fhepLpC92U
https://tvorimeprodeti.cz/aktivity/jedle-ledove-ozdoby/?fbclid=IwAR3e0YGtYNBK5mGYEogxfOQrr-xkbgDxBVapk6V2_RaYFp-Z6b41vQAGwtM
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http://www.radambuk.cz/
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https://www.radambuk.cz/napady-aktivity-s-detmi-zima/  
 
 

http://www.radambuk.cz/


 

www.radambuk.cz 
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