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Milí přátelé,  
připravili jsme pro Vás březnové 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.   
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Informace o činnosti RADAMBUKu, z kroniky akcí… 

https://youtu.be/zsmaFn7o6Pc 
 
10. 2. 2022 – Výtvarná dílna Valentýn 
RADAMBUK 10. 2. 2022 uspořádal pro 15 dětí výtvarnou dílnu na téma svátku sv. Valentýna. 
Nejprve je pracovník RADAMBUKu seznámil s původem a historií svátku, děti se dozvěděly, 
proč je vlastně 14. únor svátkem zamilovaných a pak vyráběly dárečky pro své blízké, stříhaly, 
lepily, zdobily a vymýšlely komu svá srdíčka darují. Všechny srdíčkové dárky se moc povedly a 
určitě udělají spoustu radosti. 
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1. 1. – 28. 2. 2022 – Zimní výzva RADAMBUKu – Ledové ozdoby 
Do Zimní výzvy RADAMBUKu - Ledové ozdoby se zapojilo 42 dětí. 
Děti vyrobily ledové ozdoby nejen na ozdobu zimní zahrady, ale 
také pro užitek, jako krmení pro ptáčky. Ozdoby se dětem moc 
povedly a RADAMBUK je odměnil drobnými odměnami.  
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RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje zve děti, rodiče, školní družiny, mateřské a 
základní školy a organizace dětí a mládeže na přehlídku volnočasových aktivit – akci BAMBIFEST 2022. 
V Českých Budějovicích akce proběhne ve dnech 13. - 14. 5. 2022 (pátek – sobota). 22. ročník akce se 
bude konat u Sportovní haly v Českých Budějovicích. Vstup na akci je zdarma!!! Více informací 
na http://budejovice.bambifest.cz/ . 
BAMBIFEST v Českých Budějovicích má tyto části: 
- aktivní prezentace organizací  pracujících s dětmi a mládeží ve stáncích, 
- ukázky činnosti divadelních, tanečních a pěvěckých, sportovních vystoupení dětí a mládeže na pódiu, 
- koncerty pro veřejnost, divadelní představení. 
 
Prezentace ve stánku 

Pokud máte zájem o prezentaci ve stánku, vyplňte 
přihlášku Prihlaska-prezentace-ve-stanku-bambifest-

2022 
Uzávěrka přihlášek je 15.4.2022, přihlášky zašlete na e-
mai kancelar@radambuk.cz. Podmínkou pro prezentaci 
ve stánku je, aby byla aktivní – tedy nejlépe aby umožnila 
dětem, nebo účastníkům se zapojit do činnosti. Tato 
činnost by měla co nejlépe odrážet náplň programu vaší 
organizace. Vaše prezentace pak bude z pohledu celé 
akce vnímána jako jedno ze stanovišť, které bude 

zařazeno do velké hry pro děti. Děti obdrží v Infobodu herní kartu, projdou jednotlivé organizace ve 
stáncích a plní úkoly, za které dostanou razítko do startovní karty. S vyplněnou startovní kartou se vrací 
do Infobodu, kde si vyberou drobnou odměnu. Karty postupují do losování o ceny na pódiu. 
 
Prezentace ve stánku 

Přijměte naše nejupřímnější pozvání na tradiční akci pro 
děti a mládež s  názvem BAMBIFEST. Jedná se o akci, 
zaměřenou na prezentaci činnosti dětských a 
mládežnických spolků a dalších organizací, které 
organizují volný čas dětí a mládeže a  prezentaci 
kulturních a uměleckých činností. BAMBIFEST přináší 
zvýšení povědomí veřejnosti o nabízených aktivitách pro 
děti a mládež a zvýšení zájmu dětí a mládeže o jejich 
pravidelné navštěvování.  
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Chtěli bychom opět oslovit a pozvat co 
nejvíce souborů tanečních, hudebních, 
recitačních, dramatických, sportovních aj., 
které svým vystoupením obohatí, zpestří a 
oživí program celé akce. Jako v předchozích 
letech bude opět zajištěno zastřešené stabilní 
podium (délka 8 m, hloubka 6 m, výška 80 cm 
a profesionální zvukařské vybavení. 
Nejde o perfektní umělecký výkon, ale o to 
představit se široké veřejnosti. Pro mnohé 
účinkující se většinou jedná o první 
vystoupení na pódiu před diváky. Zasíláme 
Vám přihlášku k účasti na pódiových 

vystoupeních. Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění přihlášky s konkrétním popisem vystoupení a 
zaslání nejpozději  do 1.5.2022 na e-mail kancelar@radambuk.cz.  
Věříme, že jste si datum poznamenali do kalendáře a těšíme se na setkání na BAMBIFESTU. 
https://budejovice.bambifest.cz/program-podiovych-vystoupeni  
 

Cena Přístav 2022 – nominace - ČRDM 
Dva roky se kvůli pandemii covidu nepovedlo zrealizovat Cenu Přístav. Proto 
jsme se rozhodli přesunout slavnostní večer z tradičního zimního termínu na 
jaro, kdy pandemie zatím nevykazovala takovou intenzitu. Přesný datum a místo 
Vám sdělíme brzo, ale nic nebrání nominacím – ty jsou otevřené. Své 
podporovatele, kterým chcete tímto způsobem poděkovat za jejich pomoc, 
můžete nominovat prostřednictvím formuláře na webu projektu 
 

Kandidáta na Cenu Přístav navrhují spolky jejichž náplní je práce s dětmi a mládeží, domy dětí a 
mládeže a školní družiny a kluby.  
Navrhovatelé musí být minimálně tři.  
Cena Přístav je určena pro zástupce veřejné správy a samosprávy a podnikatele působící na místní a 
krajské úrovni za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Cena Přístav může být udělena jak 
fyzickým, tak i právnickým osobám. 
 
Odůvodnění kandidatury: 
výčet konkrétních činů ve prospěch dětí a mládeže;, popis jedné akce (jednoho činu) pro děti a mládež 
(lze doložit fotografiemi, výstřižky z novin atd.) 
 
Přihlášku posílám v příloze. Pokud máte ve svém okolí kandidáta, který vašemu spolku pomáhá, 
podporuje ho ve vaší činnosti,… který si cenu zaslouží, vyplňte přihlášku, pošlete do kanceláře 
RADAMBUK a ten vašeho kandidáta podpoří a vyřídí nominaci na ČRDM. 
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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 
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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/velikonocni-tvoreni-napady/  
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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 %. 

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. 
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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 

29. 1. 2021 - Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí  
 

V sobotu 29. 1. 2022 úspěšně absolvovali 2 vedoucí 
ze spolku Děti Řepice Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí, 
který pro RADAMBUK lektoroval Mgr. Jan Sattran ze vzdělávací 
instituce PRESA s.r.o. Účastníci zakončili kurz písemným testem a 
obdrželi osvědčení.  
 
 
 

 
14. – 30. 1. 2022- Kurz Zdravotník zotavovacích akcí 

Během dvou lednových víkendů absolvovalo 11 účastníků 
kurz Zdravotník zotavovacích akcí, který pro RADAMBUK 
připravila akreditovaná vzdělávací instituce PRESA s.r.o. 
Kurz se konal v obci Řepice a byl založen na praktické 
průpravě založené na simulacích reálných situací. Úspěšní 
absolventi mohou vykonávat funkci Zdravotník 
zotavovacích akcí na dětských táborech, školách v přírodě a 
hromadných akcích pro veřejnost.  
 
 
 

 
 
12. – 13. 2. 2022 – kurz Instruktor, rádce, oddílu  

O víkendu 12. - 13. 2. 2022 pořádal RADAMBUK vzdělávací 
kurz pro instruktory a rádce oddílů. Kurz úspěšně 
absolvovalo 27 instruktorů, kteří složili úspěšně písemnou 
zkoušku. Lektoři vzdělávacího střediska MAJÁK připravili 
pro účastníky přednášky z pedagogiky a psychologie, 1. 
pomoci, hospodaření, základy práva, systém práce v oddíle, 
bezpečnost a požární ochrana, hygiena atd. Na vlastní kůži 
si mohli účastníci vyzkoušet metodiky zážitkové pedagogiky 
a načerpat inspiraci v hrách, které si zahráli.  
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12. 1. – 9. 2. 2022 – Online kurz Tvorba obsahu sociálních sítí 
 
Ve dnech 12. 1. - 9. 2. 2022 pořádala Česká rada dětí a 
mládeže online kurz Tvorba obsahu sociálních sítí, kterého 
se zúčastnili 3 vedoucí z členských organizací RADAMBUKu 
– Salesiánského střediska mládeže – DDM ČB a Koníček 
o.p.s. Akreditovaný kurz MŠMT v rámci DVPP pomohl 
pedagogickým pracovníkům správně uchopit prezentaci 
organizace v online prostředí. 
 
 

 
19. – 20. 2. 2022 – kurz Vedoucí dětského kolektivu 

 
Na víkend 19. - 20. 2. 2022 připravil RADAMBUK 
vzdělávací kurz Vedoucí dětského kolektivu. Kurz 
úspěšně absolvovalo písemným testem 27 
vedoucích z dětských a mládežnických organizací, 
kteří byli seznámeni s pravidly BOZP, zásadami 1. 
pomoci, získali základní znalosti  z oblasti pedagogiky 
a psychologie, načerpali inspiraci pro přípravu a 
organizaci her a seznámili se s právními předpisy, 
kterými se práce s dětmi a mládeží řídí. 
 
 
 

 
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 

posíláme vám nabídku kurzů vzdělávacího střediska BP sport. https://www.kurz-
instruktor.cz/kompletni-seznam-kurzu/ 

 

Zájemci z členských spolků RADAMBUKu kontaktujte kancelar@radambuk.cz, pošlete vyplněnou 
přihlášku, na kurz vás přihlásíme v rámci spolupráce se vzdělávacím střediskem BP sport za snížené 
ceny. 
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Kurz instruktorů skalního lezení 

Historie, současnost, druhy a formy v lezení na umělých stěnách, bezpečnost a první pomoc, právní 
problematika, věková specifika, tvorba tréninkových programů, doplňovací posilovací a protahovací 
cvičení, strava, pitný režim, výstroj, výzbroj a její údržba, obtížnost, stupnice, bezpečnost, stavba 
umělé stěny, technika lezení, uzlování, navazování, jištění, slaňování, bouldering a stavba lezeckých 
cest. 

Termín a místo konání kurzu I.: 2.4. – 3.4. a 23.4. – 24.4.2022 v Praze 

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

Cena kurzu: 3400 Kč (v ceně je zahrnut organizační a účastnický poplatek, zkoušky a vydání licence) 

Kurz instruktor inline bruslení 

V našem kurzu pro instruktory inline bruslení získáte znalosti a dovednosti potřebné k vedení 
kvalitních hodin inline skatingu. 

Termín a místo konání I.: 6. – 8.5.2022 v Praze 

Cena kurzu: 2500 Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek a studijní materiál) 

Kurz instruktor cykloturistiky – cyklistiky 
Termín a místo konání: 12. – 15.5.2022 v  Lipně nad Vltavou 

Po absolvování kurzu instruktora cykloturistiky a získání osvědčení Istruktor cykloturistiky BP 
SPORTbudete oprávnění vést lekce cykloturistiky ve školských i mimoškolských zařízeních. 

Cena kurzu: 4300,- Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek, ubytování a stravu – polopenzi) 

Kurz instruktora skalního lezení 
rogram kurzu pro budoucí instruktory skalního lezení se zaměřuje na: Historii i současnost, druhy a 
formy, metodika výuky, technika skalního lezení, druhy skalních terénů, nácvik lezeckých dovedností: 
jištění, navazování, uzlování, zachycení pádu lezce, bezpečné slaňování, spouštění spolulezce, 
vytvoření a aktivity na stanovišti, výstup po laně, záchrana a bezpečnost, výběr lezeckých cest, 
obtížnostní stupnice, výstroj a výzbroj, údržba, kontrola, opravy výstroje a výzbroje a další důležitá 
témata. Techniky, pravidla a materiálové zajištění pro výstupy ve skalním terénu a další témata. 
Základní vstupní dovednosti a znalosti je nutné získat na Kurzu pro instruktory lezení na umělých 
stěnách, který je podmínkou pro účast. 

Termín a místo konání I.:   7.5. – 8.5. a 21.5. – 22.5.2022 v Bechyni 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny a školení je rozděleno do 2 víkendových učebních bloků. 

Cena kurzu: 3500 Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek a studijní materiál, cena nezahrnuje Kurz 
instruktora lezení na umělých stěnách, který je podmínkou pro účast na tomto kurzu) 
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Kurz instruktor plavání 
Semináře kurzu instruktor plavání Vám přinesou informace o metodách výuky plavání, o specifikách 
různých věkových skupin, o bezpečnosti při hodinách plavání. Budeme se zabývat také technikou 
plavání a průpravnými cviky, pro její vynikající zvládnutí.  

Termín a místo konání kurzu I.:  19.2. – 20.2.2022 a 5.3. – 6.3.2022 v Praze 
– jedná se o jeden kurz (4 dny), který je rozdělen do 2. bloků. 

Termín a místo konání kurzu II.:  2.4. – 3.4.2022 a 23. – 24.4.2022 v Praze 
– jedná se o jeden kurz (4 dny), který je rozdělen do 2. bloků. 

Cena kurzu: 4000 Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek) 

Kurz instruktora aerobiku 
Kurz instruktor aerobiku Vám poskytne potřebné teoretické znalosti i praktické dovednosti k tomu, 
aby se z vás stal sebevědomý instruktor aerobiku. Během čtyřdenního školení kurzu instruktor 
aerobiku(jedná se o dva víkendové semináře) se jako budoucí aerobik instruktor seznámíte s pravidly 
pro skladbu aerobikové lekce, s tvorbou choreografie, s jednotlivými druhy aerobiku, se základy první 
pomoci. 

Termín konání kurzu I.:  9.4. – 10.4. a 30.4. – 1.5.2022 v Praze 

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

Cena kurzu: 4300 Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek a studijní materiál) 

Vývojové fáze dítěte z pohledu waldorfské pedagogiky 

STŘEDA 30. BŘEZNA 2022 V 20:00 AŽ 21:00 

Událost pořádá Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy, Národní pedagogický institut 
ČR a Metodický portál rvp.cz aneb inspirace a zkušenosti 
učitelů 

Co potřebují děti v jednotlivých vývojových fázích z 
pohledu waldorfské pedagogiky s námi probere Ing. Jitka Friedlová. 

Setkání je ZDARMA. 

Podrobnosti: https://webinare.rvp.cz/webinar/599 
Vstup do online místnosti (15 minut před začátkem). 

Aktuálně je limit účastníků stanoven na 250, nicméně pokud se na webinář nedostanete, během pár 
dnů po odvysílání webináře bude k dispozici jeho záznam. Vše najdete na 
adrese: https://webinare.rvp.cz/. 

 



KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 3 - 2022 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 
14 

 

 



KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 3 - 2022 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 
15 

 

 

 
 



KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 3 - 2022 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 
16 

 

 



KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 3 - 2022 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 
17 

 

 



KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 3 - 2022 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 
18 

 

 

 

 



KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 3 - 2022 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 
19 

 

 

 



KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 3 - 2022 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 
20 

 

 

 

 



KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 3 - 2022 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 
21 

 

 

 



KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 3 - 2022 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 
22 

 

Informace z členských organizací RADAMBUKu 

Nabídka na pronájem táborové základny 1. střediska Zálesák 
Termín od pátku 1.7. do pátku 15.7. 2022 s 
tím, že základna je připraven již od 26.6. a 
lze nastoupit kdykoliv během tohoto týdne.  
Účtovat budeme jen dny, kdy bude základna 
obsazena dětmi. Podrobnosti jsou v příloze, 
další foto na https://zalesakcb.cz/  
Kontakt: 
Miroslav Mareš – náčelník střediska, 777 
113 433, mares@kultur-kontakt.cz. 
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Projekt Mládež kraji – kraj Jihočeský – MŠMT - JčK 

Projekty Mládež kraji – kraj Jihočeský v roce 2022 – 8. ročník projektu 
odstartoval - do 10. 3. 2022 podávání žádostí o dotaci 

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

Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva (multikulturní 
prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného 
života. 
Pro zájemce o podporu je realizován projektový seminář, z odevzdaných žádostí vybere komise 
projekty, mezi které rozdělí částku dotace od MŠMT a JčK. Tyto prostředky jsou rozděleny poměrově 
dle výše příspěvků od podpůrných měst, osob, organizací.  
 
Na realizaci jednoho nápadu je možno čerpat z dotace Jihočeského kraje a MŠMT 5.000,- až 40.000,-
Kč. Projekt může být financován do výše 50% z přidělené dotace. Dalších 50% projektu financují 
sponzoři, obce, fyzické osoby….., které si mládež najde.  
Místem realizace musí být Jihočeský kraj.  
Realizátorem projektu musí být neformální skupina minimálně 4 osob ve věku 15-26 let, z nichž 
alespoň jeden je starší 18 let a převezme odpovědnost za podání žádosti, podepsání smlouvy a 
vyúčtování projektu. 
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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/ 
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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/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 3 - 2022 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 
27 

 

 
 
18.1., 20.1. a 2.2.2022 – Projektové dny Kyber-prostor bezpečně a s rozumem  

Cílem projektových dnů Kyber- prostor bezpečně a 
s rozumem 1-3, které pořádalo ICM ČB ve dnech 18. 1., 20. 
1. a 2. 2. 2022 bylo seznámit účastníky s bezpečným 
pobytem v kyber-prostoru včetně bezpečného užívání 
sociálních sítí. Dětem jsme zdůrazňovali, pokud budou mít 
nějaké nesnáze, aby se obrátily vždy buď na rodiče, učitele 
nebo kamaráda, dále existují organizace, které se přímo 
zabývají pomocí dětem v nesnázích, ukázali jsme jim webové 
stránky, kde mohou najít kontakty a pomoc. Projektových 
dnů se zúčastnilo 30 dětí a byly financovány z projektu 
OPVVV Pod jednou střechou II. 

 

 

 
Chraňte své děti i v online světě. Pokud si nejste zcela jisti, co dětem na internetu hrozí nebo jak s 
nimi o problematice mluvit, rádi vám pomůžeme na informačním webu Bezpečně v síti.cz.   
I letos se budeme věnovat aktuálním tématům z oblasti bezpečnosti na internetu. Naše pozornost se 
zaměří primárně na tyto oblasti – Porno a sexting, Radikalizace a gaming, Bodyshaming.

CHCI CHRÁNIT SVÉ DĚTI V ONLINE PROSTORU  

 

 

 

 

Asi každé dítě někdy vyvede lumpárnu. Problém však nastává, když se zábava vymkne kontrole 
a stane se nebezpečnou. Někdy i život ohrožující. Pojďme se proto ohlédnout zpět a podívat se 

na uplynulý rok 2021. 
Jaké nebezpečné výzvy vládly internetu a sociálním platformám? Některé challenge totiž 

končily i smrtí. 😯😢 Pravidlo důvěřuj, ale prověřuj zde platí 100%. Zkuste se i vy zeptat svých 
dětí, zda se k nim takový nápad nedostal třeba od kamarádů ve škole. Ukážeme vám, na jaké 

výzvy si dát pozor. 
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PŘEČÍST ČLÁNEK  

 

 

DOSTAT DĚTI RÁNO Z POSTELE JE NAJEDNOU SKORO  NEMOŽNÉ? NA 
VINĚ MŮŽE BÝT BINGE WATCHING 

 

 

 

 

Ještě jeden díl, pak už půjdu spát. Znáte tuhle průpovídku? Říkáte si ji vy nebo vaše dítě doma, 
když nemáte lepší program než se koukat na seriály? Možná i vy nebo vaše děti provozujete 
takzvaný binge watching, tedy sledování příliš dílů seriálu na jedno posezení. Přiznejte se.  

Ovládli jste včera v noci touhu vidět další díl nebo už dnes hledáte další seriál, který 
rozkoukáte/dokoukáte?  Všeho s mírou, binge watching může vést až k chronické 

únavě.  
 

CHCI SE DOZVĚDĚT VÍC  

 

 

 
 
 
 
 
 
Mladá místa – pozvánka na online workshop participativního plánování 
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V rámci projektu Mladá místa připravujeme online 
workshop, který se bude věnovat tématu utváření 
vztahu dětí a mladých lidí k místu, kde žijí a jejich 
zapojování do navrhování a plánování. Workshop je 
otevřen všem zájemcům o tuto problematiku a je 
pro účastníky zdarma. 
Můžete si vybrat jeden ze dvou termínů konání 
workshopu: 
 čtvrtek 24. 2. 2022 od 17:00 do 19:30; 
 úterý 8. 3. 2022 od 17:00 do 19:30. 

Podrobnosti a přihlašovací formulář 
Když jazyk trifft Špráche aneb staň se jazykovým animátorem u Tandemu! 

 
 Tandem 
Základní školení česko-
německé jazykové animace 
2022 
Místo konání:1. část online, 2. 
část Plauen (DE) 
Typ akce:školení a další 
vzděláváníCílová 

skupina: Školení je určeno všem česko-německým jazykovým nadšencům, kteří se rádi stanou 
jazykovými animátory u Tandemu a budou tak s námi objevovat a prohlubovat tuto metodu při práce 
s dětmi a mládeží. Cílem je:vyškolení nových jazykových animátorů pro účely animování na česko-
německých výměnách mládeže a při dalších formách kontaktu s jazykem. Jazyk akce:Akce není 
tlumočena. Předpokládá se, že všichni zúčastnění ovládají český i německý jazyk na komunikační 
úrovni. 

Anotace 
Že stále ještě nevíte, o co se jedná? Pak doporučujeme podívat se na naše stránky věnované 
jazykové animaci. 
Jste-li už ale česko-německou jazykovou animací nadšeni, podívejte se, jestli by právě tato forma 
dalšího vzdělávání nebyla něco pro Vás. 

Další informace 
Jak se tedy stát jazykovým animátorem? 
Proces certifikace se skládá z vícero částí. Nejprve zájemci absolvují základní a navazující školení. 
Základní školení jazykové animace má dvě části (i s termíny pro rok 2022): 
Základní školení jazykové animace, část 1. proběhne 22. – 23. 04. 2022 online na 
platformě DINA.international. 
Základní školení jazykové animace, část 2. proběhne 29. 04. – 01. 05. 2022 prezenčně v DJH Plauen, 
(DE). 
Pod tímto odkazem naleznete PROGRAM základního školení.Pod tímto odkazem 
naleznete PŘIHLÁŠKU. Uzávěrka přihlášek je 27.3. 2022. 
(Po absolvování základního školení probíhá navazující školení jazykové animace, které proběhne ve 
dnech 03. – 05. 11. 2022 v ČR. 
V návaznosti na navazující školení se mohou zájemci účastnit také setkání jazykových animátorů, 
které se bude konat od 04. do 06. 11. 2022). 
Pro získání certifikátu animátora je nutná plná účast na všech částech základního (2 části) a 
navazujícího školení (1 část). 

Náhrada cestovného 
Účastníci, kteří na akci pojedou z ČR (orientujeme se dle místa odjezdu uvedeného v přihlášce) mají 
nárok na úhradu cestovného ve výši 50% za předpokladu splnění těchto podmínek: 
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– cesta vlakem 2. třídy a předložení platného jízdního dokladu 
– cesta autobusem a předložení platného jízdního dokladu 
– cesta autem se dokládá předložením vlakové jízdenky 2. třídy vygenerované z webu ČD 
– kombinace výše zmíněných dopravních prostředků 

Ostatní informace 
Účastnický poplatek na základní školení je 1 800 Kč. 
Při odhlášení po 27.3. 2022 bude vyžadován storno poplatek v plné výši účastnického poplatku. Do 
27.3. 2022 je případné odhlášení zdarma. 
Účast na akci je také ovlivněna aktuálními Covid pravidly, které budou v době školení v Německu a 
Česku platné. 

Spolupráce 
Akce se koná ve spolupráci s Tandemem Regensburg. Informace pro účastníky z Německa 
naleznete na jejich webu. 

 
Informace z ČRDM 

 
 

Představenstvo ČRDM schválilo finanční podporu ve výši 50 000 Kč pro Radu 
mládeže na Ukrajině 
Předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček k tomu říká: „Naše partnerská střešní rada na 
Ukrajině nás dopisem požádala o deklarativní podporu a finanční pomoc na jejich účet. Je to pro nás 
důvěryhodná instituce, a tak jsme byli rádi, že alespoň takto jsme mohli zatím pomoci. Je to 
samozřejmě jen začátek... Z historie víme, jak byla pro lidi v ČR v době okupace sovětskými vojsky 
důležitá podpora ze Západu. Západ, to jsme dnes my, tedy alespoň pro Ukrajinu. Nepromarněme 
prosím příležitost ukázat, že hodnoty svobody a demokracie jsou pro nás zásadní.“ 
„Ukrajinské radě mládeže pošleme částku 50 000 Kč a dopis, ve kterém je ujišťujeme o naší podpoře 
a solidaritě,“ doplňuje ředitel kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka. 
 
Ministr školství Petr Gazdík vyzývá: do škol válečné nepřátelství nepatří 
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy v reakci na válečný konflikt apeluje na žáky, studenty, ale i 
pedagožky a pedagogy, že slovní či fyzické útoky, šikana nebo snad lynčování kohokoliv za příslušnost 
k národnosti do škol nepatří. „Agresivní napadení Ukrajiny ruskou armádou nenechalo chladným 
prakticky žádného občana České republiky a je jasné, že tento neomluvitelný akt agrese ovlivní více či 
méně život každého z nás. Válečné události se bohužel nevyhýbají ani školám,“ říká ministr Petr Gazdík.  
Veřejné mínění, podpora jedné či druhé strany, informační a mediální válka, těžko ověřitelná pravda a 
dělení společnosti na „my a oni“ podle něj může negativně zasáhnout mínění a názory jak dospělých, 
tak i dětí. „Mějme neustále na paměti, že děti za chování dospělých nemohou a že důležitým úkolem 
škol je v těžkých historických obdobích posilovat zdravé vztahy. Do škol nepatří dělení na „my a oni“ 
ani válečné nepřátelství,“ apeluje ministr školství. Více 
 
Pro metodickou podporu pro práci s kolektivy připravilo MŠMT doporučení, které najdete na FB MŠMT.  
 
 
 
Vyšla Archa číslo 1/2022. Ukazuje juniorské formace v online prostředí 
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Jak si vedou dětské spolky (a další formy mládežnických organizací) v digitálním světě? Tak nějak – či 
hodně podobně – by asi nejspíš zněla otázka, pokud by měla vyjádřit hlavní téma prvního čísla nového 
ročníku časopisu Archa. Svá svědectví o tom, jak fungují spolky v digitálním světě, přinášejí Česká 
tábornická unie, Hnutí Brontosaurus, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Vodáci Odry a Malše, 
Asociace debatních klubů, jakož i skauti, pionýři či tomíci. 
Elektronická verze Archy toho obsahuje jistě mnohem víc.  
Zde k přečtení 

 
Hledáme nové mladé delegáty do OSN 
Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy hledají delegáty pro letošní 7. ročník Programu Mladých delegátů do OSN / UN Youth 
Delegates Programme. Pokud máte chuť zastupovat mladé lidi z České republiky v OSN, ovlivnit 
jednání na celosvětové úrovni, nasát vědomosti o fungování OSN a udržitelném rozvoji, které byste 
následně předávali dál, tak tento program je přesně pro vás. Čas pro přihlášení a odevzdání prací máte 

do 13. 3. 2022! 
Je to neocenitelná zkušenost! 
Odstupující delegátky Kristina 
Šusová a Simona Petrů takto 
hodnotí svůj mandát: 
„Program mladých delegátů do 
OSN mi ukázal, jak doopravdy 
funguje multilaterální diplomacie. 
Rozšířil mi obzory o mnoho témat z 
agendy OSN, se kterými jsem se 
předtím nesetkala. Zároveň jsem 

díky němu měla možnost potkat spoustu zajímavých a inspirativních lidí v Česku i v zahraničí, za což 
budu navždy vděčná,“ říká Kristina. 
Simona: „Program mi dal velké množství unikátních příležitostí zlepšovat se v tom, co mě baví, a splnit 
si některé ze svých snů, jako podílet se na agendě ochrany lidských práv přímo v OSN. Díky možnosti 
setkat se s lidmi pracujícími v různých mezinárodních organizacích jsem také získala lepší představu o 
tom, čemu konkrétně bych se ráda věnovala po dokončení studií.“ 
  
Koho hledáme? 
Než se pustíte do studia zadání, zvažte, zda splňujete následující charakteristiku mladého delegáta: 

 Věk 18 až 25 let (včetně) 
 Ochotu se časově přizpůsobit potřebám programu 
 Výbornou znalost anglického jazyka (další cizí jazyky výhodou) 
 Zájem o diplomacii a orientaci v mezinárodním prostředí 
 Vlastnosti týmového hráče, který dobře zvládá stresové situace 
 Zájem o otázky a témata spojená s mladými lidmi 
 Zájem šířit nabyté zkušenosti a znalosti mezi mladými lidmi po návratu do ČR 
 Zkušenost s prací v oblasti mládeže (NNO pracující s dětmi a mládeží, nezávislé 

iniciativy mládeže, školní kluby, studentské spolky apod.) 
 Ochotu dobrovolně se zapojit do společenských a politických procesů po dobu 

přibližně jednoho roku 
  
 Jak se stát mladým delegátem do OSN? 
Zašlete následující dokumenty nejpozději do 13. 3. 2022 na e-mailovou adresu: vaclav.kriz@crdm.cz 

 Životopis v ČJ 
 Návrh agendy a zdůvodnění jejího výběru v ČJ na 1–2 normostrany: 
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Stručně uveďte a zdůvodněte, jakým dílčím tématem blízkým vaší osobní preferenci byste se chtěli 
zabývat po dobu trvání vašeho mandátu v českém veřejném prostoru. V bodech navrhněte, jaké téma 
byste chtěli řešit, jakým způsobem, v jakém časovém harmonogramu a ve spolupráci s kým – co je 
cílem na konci mandátu a celé aktivity. 

 Esej v AJ na 1–3 normostran na téma: 
„Which Sustainable Development Goal of the Agenda 2030 do you consider as the most relevant to 
the Czech youth and why?” 
Výběrové řízení je dvoukolové. V případě postupu do druhého kola budete pozváni na osobní pohovor 
nebo na online pohovor s ohledem na vývoj opatření ke covid-19. Pohovory proběhnou v období od 
28. 3. do 1. 4. 2022. 
 Co vám účast v programu přinese? 

 Příležitost zastupovat zájmy mladých lidí z České republiky na mezivládních jednáních 
OSN 

 Spolupráce se Stálou misí České republiky při OSN v New Yorku a Stálou misí ČR při 
Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizací v Ženevě, včetně účasti na 
vybraných jednáních 

 Dle možností organizační a finanční zajištění výjezdů, mimo jiné do New Yorku a Ženevy 
 Spolupráce s dalšími Mladými delegáty z celého světa v otázkách práv a participace 

mládeže, lidských práv, Cílů udržitelného rozvoje a dalších 
 Potenciální možnost zapojení se do dalších jednání a aktivit 

Možnosti výjezdu budou pružně reagovat na opatření ke covid-19, budou případně zajištěny 
alternativní a zároveň adekvátní výjezdy k plnění delegátského mandátu. 
Mandát má délku jeden rok. Následuje předávání mandátu dalším delegátům v období několika 
měsíců. 
Fotodokumentaci z předchozích ročníků naleznete na instagramu akce. Více informací uvádí oficiální 
české webové stránky Programu. 
 
Bydlení mladých 
Krize bydlení v České republice stále stoupá. Právě mladí lidé jsou touto situací významně zasaženi. 
Česká rada dětí a mládeže realizovala šetření na téma bydlení mezi mladými lidmi ve věku 16–30 let. 
Osamostatnění a hledání vlastního bydlení je často teprve čeká, nebo jsou zrovna v procesu uvažování 
nad tím, co dál. V rámci tématu bydlení mladých jsme zjišťovali, jak mladí lidé aktuálně bydlí a jaké mají 
vize do budoucna. Jsou se svou situací spokojeni? Mají nějaké obavy z nadcházejících let? 
Mladí Češi za své bydlení často vůbec neplatí, jedná se téměř o třetinu lidí ve věku 16–30 let. Další 
čtvrtina přispívá na společný nájem a pětina ho platí celý. V tomto ohledu je podstatné brát v úvahu 
konkrétní věk mladých lidí. Především v nejmladší věkové kategorii 16–20 let bydlí většina u rodičů 
(82 %), jedná se převážně o středoškoláky, kteří za bydlení obvykle neplatí. Ve věku 26–30 oproti 
tomu s rodiči žije jen 17 % lidí. Není zřejmě překvapením, že s přibývajícím věkem mladí za své 
bydlení platí častěji. Ve věku 16–20 let vůbec neplatí 67 %, v kategorii 21–25 let 23 % a mezi lidmi ve 
věku 26–30 se jedná o 12 %. 
Více najdete v článku od naší analytičky Nely Andresové 
 
Nominujte na Cenu Gratias Tibi 2022 
Již od roku 2014 oceňuje vzdělávací program JSNS organizace Člověk v tísni mladé a aktivní lidi, kteří 
se snaží měnit svět okolo nás k lepšímu. Jednotlivci či skupiny mohou získat ocenění ve třech věkových 
kategoriích – základní školy, střední školy a mladí lidé do 30 let. Oceněním dáváme mladým lidem 
najevo, že si jejich činů vážíme. Latinská slova Gratias Tibi, která tvoří název ceny, symbolicky říkají 
všem soutěžícím: Děkuji Tobě. 
Nominovat můžete do konce března. 
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Nové Stromy roku 
Právě v těchto dnech můžete rozhodnout o tom, které stromy budou bojovat o titul Strom 
roku. Pokud máte ve svém okolí velikána, který si zaslouží pozornost, či potřebuje péči, podělte se s 
námi o jeho příběh a nominujte ho do 22. dubna 2022 do 21. ročníku ankety. 
Spolu s nominací letos můžete poslat do soutěže také návrh na lokální projekt. Ten, který nejvíce 
zaujme porotu, získá speciální Cenu Ondrášovky a podporu ve výši 50 000 Kč.  
Více informací.   
 
Ochrana biodiverzity pro rok 2022 
Do neděle 20. března 2022 si můžete podat do programu ČSOP Ochrana biodiverzity v roce 2022. 
Program Ochrana biodiverzity podporuje širokou škálu aktivit ve prospěch ohrožených druhů či 
biotopů, od mapování přes praktická opatření v krajině až po osvětu. Projekt může podat jakýkoli 
zapsaný spolek (pobočný spolek). 
Podporovány budou projekty zaměřené na tyto činnosti: 
Mapování výskytu určitého druhu a skupin druhů, zejména kriticky a silně ohrožených 
Monitoring/podrobné mapování určité lokality 
Seznamování veřejnosti s druhovou rozmanitostí a s možnostmi její ochrany a podpory 
Praktická opatření vedoucí k podpoře jednotlivých druhů či skupin živočichů 
a další. 
Více toho najdete zde 
 
Tomáše Řeháka navrhujeme do Rady ČT 
Spolu s organizaci Junák – český skaut jsme nominovali Tomáše Řeháka na člena Rady České televize. 
Výslovnou podporu kandidatuře udělila i národní Nadace knihoven. Záleží nám na zdravé správě 
veřejnoprávních médií. Jsme moc rádi, že Tomáš Řehák tuhle výzvu přijal. Jsme přesvědčeni, že 
nabízíme vynikajícího kandidáta.  
 
Tomáš Řehák je představitelem již třetí generace předních osobností českého, resp. československého 
skautingu z rodu Řeháků. Svůj život zasvětil skautskému vzdělávání, rozvoji skautské organizace a 
službě skautskému hnutí i neziskovému sektoru obecně. Je dlouholetým ředitelem Městské knihovny 
v Praze. Je držitelem Řádu stříbrného vlka, což je nevyšší skautské vyznamenání.  
Také v historii České rady dětí a mládeže je jméno Tomáše Řeháka nesmazatelně zaznamenáno: měl 
totiž hlavní podíl na tvorbě hlavních dokumentů ČRDM v jeho začátcích, a to včetně stanov.  V prvním 
období ČRDM byl neformálním vedoucím „skautského klubu“ na Valných shromážděních, byl u všech 
klíčových jednání, která řešila konfliktní témata uvnitř ČRDM i vůči vnějším partnerům. Za ČRDM 
předkládal při jednáních s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoviska ohledně 
chystaného zákona o práci s dětmi a mládeží, kde si získal oprávněný respekt odborníků ministerstva. 
Podvakrát byl vedoucím týmu, který pro ČRDM vypracoval materiál Strategie na období 2000–2005 a 
2005–2010. 
Kontroverzní kontroly pokračují 
https://www.adam.cz/kontroverzni-kontroly-pokracuji-2/ 
Dne 14. února se uskutečnila schůzka se se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva 

pro místní rozvoj (MMR) a Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, ke plošným 
kontrolám živnostenských úřadů, které se 
zaměřily na pořadatele dětských táborů. 
Jejich cílem je zjistit, zda mezi nimi nejsou 
subjekty, které nedovoleně podnikají. 
Toto setkání nepřineslo jednoznačný pokyn k 
zastavení kontrol v plošném měřítku, v nějž 
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jsme doufali a pro který jsme měli jasné argumenty. 
 Kontrola je bezdůvodně zaměřená plošně na všechny pořadatele táborů. K jejich 

identifikaci jsou používaná data z hygieny, která, někdy dobrovolně (u táborů do 29 dětí) 
pořadatelé poskytli pro lepší koordinaci epidemiologických opatření, potřeby IZS 
(Integrovaný záchranný systém) apod. 

 Podnět Asociace cestovních kanceláří (ACK) ČR, na základě něhož byla kontrolní akce 
spuštěna, je dle sdělení ACK ČR a MMR adresný. Obsahoval cca 120 konkrétních 
subjektů, z nichž pouze část směřovala k dětské rekreaci. Kontroly nekopírují tento 
podnět. I přesto je tento podnět uváděný v dopise živnostenským úřadům jako důvod k 
zahájení akce. 

 Dle sdělení pracovníků živnostenských odborů, se kterými byla Česká rada dětí a mládeže 
(ČRDM) v kontaktu, je takováto akce směrem k NNO (nestátní neziskové organizace) 
první svého druhu za 20 let, a to ve velmi nevhodné době. Rok 2021 byl pro pořádání 
táborů velmi náročný. ČRDM vyjednávala podmínky do poslední chvíle s ministerstvem 
zdravotnictví, kde bylo obtížné dosáhnout v praxi použitelného řešení. Pro pořadatele to 
byla nejistota v podstatě až do začátku léta. 

 Pro podnikatele, u kterých kontrola odhalila, že pořádají tábory, a nemají potřebnou 
živnost cestovní kanceláře, bylo v roce 2021, ale i nyní prakticky nemožné získat 
požadované povinné pojištění proti úpadku. Pojišťovny ho odmítají z důvodů vysokých 
rizik a chybějícího zajištění uzavřít. 

 Závěry z jednání: 
 MPO již dříve vydalo doporučení, ve kterém uvádí, že je zbytečné kontrolovat DDM 

(domy dětí a mládeže), SVČ (střediska volného času) i spolky, pokud zde není důvodné 
podezření. Jelikož se toto neděje a jsou stále zahajovány nové kontroly i u těchto 
subjektů, MPO svůj pokyn směrem dolů zopakuje. Vyhoví tak žádosti MŠMT i ČRDM na 
lepší a opakovanou informovanost živnostenských odborů příslušných ORP (obec 
s rozšířenou působností). Tato zpráva k nim dorazí prostřednictvím krajských pracovišť. 

 Pokyn bude obsahovat i to, že kontrola se zahajuje poté, co kontrolní orgán shromáždí 
maximum informací z veřejných zdrojů, jako jsou například rejstříky, internetové stránky 
i informace na úřadech, které s kontrolovaným subjektem spolupracují. 

 Na konci února MPO shromáždí data z provedených kontrol, zhodnotí je a rozhodne, jak 
pokračovat. 

Z dat, která má ČRDM k dispozici z terénu, plyne následující: 
 U kontrolovaných spolků nebylo nalezeno žádné pochybení. 
 U pořadatelů-podnikatelů jsou případy, kdy mají historicky registrovanou živnost, která 

ovšem neodpovídá současnému znění zákona. Těm nyní hrozí vysoké pokuty. 
Předseda ČRDM Aleš Sedláček k setkání říká: 

 „Myslím, že tři měsíce probíhajících kontrol stačí k tomu, aby i MPO mělo dostatek 
informací a vyhodnotilo, že nemá smysl v akci pokračovat. Místo represe, která 
nepřinese valný výsledek, navrhla ČRDM jednat o tom, ak by bylo vhodné prostředí 
dětské rekreace kultivovat, aby zde nedocházelo k zneužívání právní formy spolku pro 
podnikatelskou činnost nebo k užívání nesprávných živností s cílem dosáhnout 
konkurenční výhody na trhu. Nepředpokládáme významné dopady na pořadatele táborů 
z řad spolků.“ 

 „Pakliže poskytujeme dobrovolně data hygienickým stanicím o malých táborech, činíme 
tak z přesvědčení, že je to dobré pro případ nějaké krize. Tou krizí ale určitě není 
bezdůvodná kontrola z živnostenského úřadu. Myslím, že spousta z nás si poskytnutí 
takových informací státní správě v roce 2022 rozmyslí.“ 
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Další informace 
 

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. 
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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 
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/ 
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https://www.skaut.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-
valce/?fbclid=IwAR2pqbylgvQou0sco_GGs5t79Jzakf2jOusLHcwB0RsZfZ6utqKSG28HWVc 
 
Je pravděpodobné, že kolem holek a kluků v našich oddílech, ať už jsou mladší či starší, téma války na 
Ukrajině již proběhlo, že ho zaregistrovali. Mnozí sledují sociální sítě nebo přímo zpravodajství, jiní 
chvíli jeli autobusem nebo autem, kde běželo rádio, dalším doma běžela televize při vypravování do 
školy. A je nepravděpodobné, že je téma války nijak nezasáhlo. Ať už útržkovité či ucelené zprávy o 
dění jsou něčím novým, něčím, co bezprostředně po náročném pandemickém období znovu vnáší 
nejistotu do jejich života. 
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Jak podpořit Ukrajinu?  

 Podpořte finanční sbírky ověřených organizací.  
 Zájemci mohou přispět do sbírek organizací Charita Česká republika, Post Bellum, Člověk 

v tísni nebo UNICEF. Čísla příslušných sbírkových účtů spolu s charakteristikou toho, nač 
mají být peníze určeny najdete třeba v článku uveřejněném na Novinkách. Zde 

 Nabídněte své prostory Správě uprchlických zařízení  
 Dejte najevo svou podporu Ukrajině. 
 Máte-li známé z Ukrajiny, nabídněte pomoc, nasměrujte je k potřebným informacím MZV 
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Tisková zpráva – Město České Budějovice se připravuje na pomoc 
Souhrnné informace k možnostem poskytování pomoci Ukrajině a ukrajinským občanům žijícím u 
nás 

 Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině: www.kraj-jihocesky.cz/pomahame-
ukrajine#(link is external) 

 www.pomahejukrajine.cz(link is external) 
 www.stojimezaukrajinou.cz(link is external) 
 ADRA dobrovolnické centrum: www.adra.cz(link is external) 
 Český červený kříž – sbírka zdrav. materiálu: www.cckcb.cz(link is external) 
 Diecézní charita České Budějovice: www.dchcb.cz(link is external) 
 Potravinová banka Jihoč. kraje: https://www.pbjk.cz/ukrajina(link is external) 
 Nábytková banka Jihoč. kraje: https://nabytkovabankajck.cz/(link is external) 
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Finanční sbírky na pomoc Ukrajině: 

-nezapomínejte uvádět variabilní symbol VS! 
 Charita Česká republika: č.ú.:55660022/0800, VS 104 
 ADRA: č.ú.: 66888866/0300, VS 500 
 Český červený kříž: č.ú.: 333999/2700, VS 1502 
 Zastupitelský úřad Ukrajiny v ČR – sbírka na okamžitou pomoc pro obranu Ukrajiny: č. ú.: 

304452700/0300 
Děkujeme všem, že vám není osud válkou stižené země lhostejný. 
 
Jihočeský kraj hledá dobrovolníky. Zájemci, hlaste se na e-mailu: 
pomahameUkrajine@kraj-jihocesky.cz 

Pro pomoc ukrajinským uprchlíkům urgentně hledáme 
dobrovolníky do přijímacího střediska na letišti v Českých 
Budějovicích – Plané. Náplní jejich práce je pomáhat 
uprchlíkům z Ukrajiny s vyřízením registrační procedury 
(vyplňování registračních dokumentů). 
Vy všichni, kteří chcete lidem z Ukrajiny pomoci s orientací v 
prostředí a tlumočením, hlaste se prosím na e-
mailu pomahameUkrajine@kraj-jihocesky.cz. Nemusíte být 
nutně tlumočníky nebo rodilými mluvčími ukrajinského jazyka, 
ale je to samozřejmě výhoda. 
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Zapojte se s námi do pomoci těm, kteří utíkají před válkou na Ukrajině . 
Sběrné místo: Vrbenská 27, 370 06 České Budějovice (Potravinová banka v areálu Záruba 
Food) 
Čas: po-pá, 7:00-15:00 (nebo dle telefonické domluvy) 
Kontaktní telefon: 608 958 574, mail: sklad@pbjk.cz 
Preferované zboží: 
Dětská výživa a drogerie: přesnídávky, kaše, pleny (velikost 3-5), příkrmy, Sunary 
Základní drogerie: sprchové gely, šampony, mýdla, prací prášek, dámské hygienické potřeby 
Trvanlivé potraviny: omáčky, konzervy, luštěniny, rýže, čaj, pomazánky, polévky 
Pouze trvanlivé zboží v originálním nepoškozeném obalu. 
Děkujeme! 
Větší množství potravin (například firemní sbírky) může potravinová banka vyzvednout v rámci 
celého Jihočeského kraje. 
https://www.pbjk.cz/ukrajina 
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Linka bezpečí  

OBAVY Z VÁLKY NA UKRAJINĚ - TIPY PRO DĚTI A RODIČE 
Na Lince bezpečí jsme si zcela vědomi vážnosti situace a obav našich dětí a rodičů. Nabízíme základní 
body, jak vnitřně se situací naložit. Vždy jsme tu pro vás a vaše blízké.  
DĚKUJEME ZA SDÍLENÍ  

Leták ke stažení zde https://spolek.linkabezpeci.cz/.../obavy-z-valky-na... 
TIPY PRO DĚTI 
• Je přirozené kvůli situaci na Ukrajině cítit strach, smutek, vztek či bezmoc. 
• Neboj se o svých obavách a myšlenkách mluvit s dospělými. Nedrž to v sobě. 
• Česká republika je nyní bezpečná země. 
• Řeší to představitelé států, kteří k tomu mají informace. 
• Nesleduj neustále zprávy.  
• Neřeš dopředu „co bude, když“. Zvětšuje to obavy a úzkosti.  
• Věnuj se dál tomu, co Tě baví. 
• Prober s rodiči, jak můžete případně pomoci. 
• Podpoř své kamarády či spolužáky z Ukrajiny nebo Ruska. 
• Jsme tu pro Tebe i my a to na Lince bezpečí. 
TIPY PRO RODIČE 
• I vy jako rodiče se můžete cítit zasažení situací na Ukrajině.  
• Můžete s dětmi mluvit o tom, co prožíváte, ale nezahlcujte je svými obavami.  
• Hledejte podporu i pro sebe. 
• Dejte dětem prostor mluvit o tom, co se v nich děje a co se o situaci dozvídají ve škole, od 
kamarádů, z médií. 
• Podporujte pocit bezpečí. 
• Ohraničujte čas, kdy se doma tématu Ukrajiny věnujete.  
• Věnujte se v rodině každodenním aktivitám.  
• Zaměřte se na věci, které vám i dětem přinášejí radost. 
• Podpořte děti ve vstřícném postoji vůči lidem z Ukrajiny i Ruska. 
• Jsme tu pro vás i my a to na Rodičovské lince. 
#Ukrajina #obavy #strach #rodina #deti #válka #detstvibeznasili 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea_ShM1JsLKPozvvzcBuo1SEXfcVdZq62YTo5bRZe4q1it
ZA/closedform  
Jihočeská filharmonie - CHARITATIVNÍ KONCERT PRO UKRAJINU NA 

VÝSTAVIŠTI  
Jihočeská filharmonie pořádá mimořádný 
koncert nazvaný Balada pro Ukrajinu, kde 
uvede úspěšnou verzi známého muzikálu 
Balada pro banditu.  
Koncert bude v Národním pavilonu Z 
Výstaviště České Budějovice a.s. v úterý 8. 
března od 19:00 hodin. Vybrané vstupné v 
dobrovolné výši bude předáno na účet 
pomoci Ukrajině. Přijďte, uvidíte skvělý 
koncert a přispějte na pomoc napadené 
zemi.  
#SOSUKRAJINA 
 

Očkovací a odběrové centrum v Budějovicích ukončují svůj provoz na výstavišti 
Očkovací i odběrové centrum, která na Výstavišti České Budějovice zřídil Jihočeský kraj a provozovala 

českobudějovická nemocnice, splnila 
své poslání. Kde bude očkování a 
testování probíhat nyní

https://www.novinykraje.cz/blog/2022/02/22/ockovaci-a-odberove-centrum-v-budejovicich-
ukoncuji-svuj-provoz-na-
vystavisti/?fbclid=IwAR35gdA9pdRknDFv2qdBcBwMOMliWQt9aNucpH7sq6B65Naxxm6ZO2oldGc 
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https://www.youtube.com/watch?v=dIGxtv-i0V0 
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Pomáhej pohybem 
Ať už s aplikací EPP pomáhej pohybem lyžujete, 
běžkujete, bruslíte, nebo chodíte na procházky, svou 
aktivitou a energií vždy generujete body pro vámi 
vybraný projekt, který Skupina ČEZ prostřednictvím 
Nadace ČEZ finančně podpoří. 

https://pomahejpohybem.cz/?fbclid=IwAR2HGfC4M4fI2C8Rfs0r28A6ljAsdYgvSA-
HDEQmo89TjTBe40T0QRwstl8 
 

 
 

 
Etapové a celotáborové hry  >  DOBRODRUŽNÉ 
TAJUPLNÁ ASIE ANEB PUTOVÁNÍ ZIKMUNDA A HANZELKY 
Cena: 100,- Kč  
Píše se rok 1959. Inženýři Miroslav Zikmund s Jiřím Hanzelkou byli v době 
hlubokého socialismu vysláni na expedici do Asie, aby propagovali vozy 
svého zaměstnavatele automobilky Tatra a posílali domů záznamy z cest 
(reportáže, fotky, videa, zvukové nahrávky), protože v Československu 
se o Asii moc neví. 
Posádky pod vedením inženýrů sestávající z dětí posílají do 
Československa materiály z cest. 
Podle umístění ve hrách za celý den dostávají právo na natočení / 
nahrání / nafocení / napsání materiálů. 
Všech šest posádek včetně inženýrů vyráží z Opletalovy ulice v Praze. 

Každý člen posádky získává před odjezdem cestovní pas a výjezdní doložku, kterou si do pasu nalepí. 
Výjezdní doložka je platná pouze na dva týdny (datum tábora), do té doby se musí nutně vrátit 
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Nelíbí se vám odpadky pohozené v přírodě? Nepořádek ve vašem okolí? 
Zapojte se do úklidů a my vám s tím pomůžeme. Ukliďme svět společně! 

V České republice kampaň „Ukliďme svět“ od počátku r. 1993 zaštiťuje Český 

svaz ochránců přírody. Do kampaně se každoročně zapojuje téměř dvacet 

tisíc dobrovolníků. Děti a studenti přitom tvoří většinu.  

Hlavní jarní termín akce Ukliďme svět, soustředíme na 26. března. Samozřejmě si 
datum můžete upravit dle svých preferencí, nejlépe v blízkých týdnech po tomto 
datu. 

Pokud se chcete zapojit, příprava není složitá:  

1.      Rozhodněte kdy a kde budete uklízet - místo nebo trasa úklidu je zcela na vás. Většina z nás 
většinou ví o několika místech ve svém okolí, která by zasloužila pořádně uklidit.  

2.     Nabízíme materiál k úklidu! Žádat o materiál (pytle a rukavice) lze pro letošní rok jen do 1. 
března! Další rozesílka bude až na podzim, proto pokud plánujete pozdější úklid, měli byste si 
stihnout zažádat o podporu právě do 1. března. Pokud chystáte akci dříve než 26. března, 
můžete se na případné podpoře domluvit individuálně. Pokusíme se všem žádostem vyhovět, 
přesto pokud máte možnost vlastního materiálu nebo materiál z minulých let ušetřený, máte 
vyhráno, teď přišel jeho čas.  
Žádanka o materiál s registrací úklidové akce zde: https://uklidmesvet.cz/chci-organizovat-
uklid/registracni-formular/. 

4.      Domluvte si s Vaší městkou částí svoz sebraného odpadu (nebo kontaktujte odbor životního 
prostředí). 

5.      A můžete vyrazit J 
  Jako každý rok, budou jarní úklidy doprovázet již tradiční fotografické soutěže v kategoriích: 

1. „Před a po“, která spočívá ve fotodokumentaci uklízeného místa před začátkem úklidu a 
bezprostředně po něm.  

2. „Fotografie z akce“, která přináší neomezenou míru fantazie. Nejzajímavější, nejvtipnější a 
nejakčnější fotografie budou mít největší pravděpodobnost výhry. 

3. „Největší odpadková kuriozita“ 
4. „videosoutěž“ z úklidu, o odpadcích, o recyklaci nebo jen o tom jak třídíte. 

 Potřebovali byste více informací? V případě zájmu o konzultaci mě kontaktujte na 
uklidmesvet@csop.cz nebo na telefonním čísle 773 198 015. 
www.uklidmesvet.cz, www.csop.cz 

 
Stát všem, kdo umí s počítačem, zřídí datovku. Daně by museli podávat on-
line 
Na občany i podnikatele se chystá digitalizační smršť. Ministerstvo vnitra bude automaticky 
zřizovat datové schránky všem, kteří s úřady komunikují ověřenou formou po síti. Aby mohli 
podávat daně papírově, musí se změnit zákon. 
Článek 
Článek si můžete pustit také v audioverzi. 
Od příštího roku bude ministerstvo vnitra automaticky zřizovat datové schránky nejen všem 
podnikatelům, kteří je ještě nemají, ale také fyzickým osobám – občanům, kteří při kontaktu s úřady 
na dálku využijí bankovní identitu nebo jiný elektronický prostředek vzdáleného ztotožnění. Stát je 
totiž bude považovat za „informačně gramotné“. 
Půjde tedy o datové schránky zřízené „ze zákona“. Což má zásadní dopady do daňové oblasti. 
Aktuálně platný daňový řád totiž říká, že kdo má zřízenou datovku ze zákona, musí s finanční správou 
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komunikovat elektronicky. Daňová přiznání by pak lidé s datovou schránkou nemohli podávat na 
papíře. 

Kdo neumí s počítačem, má za rok smůlu. Nepodá ani daně 
 
„Automatické zavedení datových schránek má v oblasti správy daní podle platné úpravy § 
72 daňového řádu jednoznačný důsledek. Ten, komu byla schránka ze zákona zřízena, má 
automaticky povinnost podávat elektronicky veškerá formulářová podání,“ potvrdil SZ Byznys Vít 
Sedlák, daňový poradce společnosti Kodap. 
Zatím jediná možnost, jak se tomu vyhnout, respektive zachovat si možnost volby mezi elektronickým 
a papírovým daňovým přiznáním, je požádat o zablokování datové schránky. 
„Pokud by nepodnikající občan se založením schránky nesouhlasil, novela mu ponechá možnost si na 
žádost datovou schránku nechat znepřístupnit,“ informoval Jaromír Škára z advokátní kanceláře 
Škára & Partners. 
Podle informací SZ Byznys se o výjimce pro občany s datovkou, aby mohli i nadále daně přiznávat na 
papíře, uvažuje. Proběhla by jako změna daňového řádu. 

Komu stát automaticky zřídí datovku 
 Mezi 1. 1. a 31. 3. 2023 ministerstvo vnitra povinně zřídí datové schránky všem subjektům, 

které jsou evidovány v základním registru osob. Jeho správcem je Český statistický úřad. 
 Registr osob eviduje právnické osoby a organizační složky právnických osob, podnikající 

fyzické osoby, podnikající zahraniční osoby a organizační složky zahraničních osob, 
organizace s mezinárodním prvkem, organizační složky státu a orgány veřejné moci. 

 Datovou schránku zřídí ministerstvo od 1. 1. 2023 také fyzické osobě, která je zapsaná 
v základním registru obyvatel, poté, co poprvé použije prostředek pro elektronickou 
identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace vůči orgánu 
veřejné správy. 

Podle našeho názoru je třeba zachovat v případě fyzických osob určitou míru dobrovolnosti. 
R O M A N  V R B A ,  Š É F  O D B O R U  E G O VE R N ME N T U  N A  MI N I S T E R S TV U V N I T R A  
„Podle našeho názoru je třeba zachovat v případě fyzických osob určitou míru dobrovolnosti při 
komunikaci se státem elektronicky a nerozdělovat fyzické osoby na ty, které mají zřízenou datovou 
schránku ze zákona – protože dobrovolně použili prostředek pro elektronickou identifikaci –, a na ty 
fyzické osoby, které si o zřízení datové schránky požádají,“ řekl SZ Byznys šéf odboru eGovernmentu 
na ministerstvu vnitra Roman Vrba. 
Takové členění je podle něj navíc problematické z technického hlediska. Proto vnitro ve spolupráci 
s ministerstvem financí uvažuje o budoucí legislativní úpravě daňového řádu. „Aby fyzické osoby, 
které budou mít zřízenou datovou schránku ze zákona, mohly i nadále elektronicky komunikovat se 
správcem daně na dobrovolné bázi,“ vysvětlil. 
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-dane-v-on-line-pasti-kdo-komunikoval-s-
uradem-po-siti-nebude-moci-jinak-
187519#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=DKb8rATgSeJ-
202202091031&dop_id=187519&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-
boxiku&utm_source=www.seznam.cz 
Komu se ale elektronická komunikace s finančními úřady nevyhne, jsou podnikatelé. Pro některé 
z nich to bude nové, například fyzické osoby podnikající (OSVČ) nebo různé spolky. Těm vnitro 
začátkem roku 2023 automaticky zřídí datovku a s ní vznikne i povinnost řešit daně elektronicky. 
Byť je digitalizace všeobjímajícím užitečným trendem, ne každý na ni bude umět povinně naskočit. 
„Mnoho řemeslníků, resp. OSVČ, prostě nemá k technice vztah a už v době EET a začátku podávání 
kontrolních hlášení někteří raději začali pracovat pod někým než sami. Prostě tu administrativu 
nezvládají a mají strach ze sankcí, které mohou být pro některé bolestivé, až likvidační,“ tvrdí daňový 
poradce společnosti Bredford Consulting Jan Bonaventura. 
Nutnost podávat daňové přiznání elektronicky může pro některé znamenat, že si ho nepodají sami. 
„Nejde jen o to, že to budou muset podávat elektronicky, ale ve formátu XML. A to již nedokáže 
každá aplikace,“ míní daňař. 
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Také Václav Provazník ze společnosti IBM už dříve pro SZ Byznys v souvislosti se zaváděním 
automaticky zřízených datových schránek poukázal na fakt, že někteří podnikatelé stále nepřešli na 
elektronickou evidenci zakázek nebo dokladů, a budou se tak muset naučit s datovou schránkou a 
elektronickou agendou správně pracovat. „Pro digitalizaci je to ale potřebné, a tak je to krok 
správným směrem,“ doplnil. 
Za porušení povinností hrozí sankce. „Riziko při správě daní je možné spatřovat v tom, že nebude 
elektronická forma, případně příslušný formát a struktura elektronického podání dodrženy, což vyústí 
ve vydání výzvy k odstranění takovéto vady,“ potvrdil mluvčí Generálního finančního ředitelství Lukáš 
Heřtus. 
„Pokud by podatel v takovém případě vadu neodstranil, typicky nepodal v souladu s právním 
předpisem, může to vyústit v udělení pokuty,“ doplnil. 

 
Tvoření s dětmi 

 

 
http://krokotak.com/2022/02/snowdrop/ 
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Lenka KocianovaRecepty všeho druhu 🍀 .·  

Velikonoce se blíží tak trocha inspirace do kuchyně . Můžete naset cokoliv. Pažitku, 
řeřichu..... 

 

 
http://krokotak.com/2022/02/tulips-wreath/ 
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http://print.krokotak.com/q?q=dancing_spring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/kuncickacz/learning_content/?filter=4301200888026
87&post=744735616507198 
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Hry s dětmi 
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Tipy pro mimoškolní a táborovou činnost - Táborovky   

KOLÍČKY - HRA VHODNÁ NA PROCHÁZKY A VÝLETY 

Potřeby: kolíčky 

Na začátku túry dětem řekněte pravidla: Po cestě se vám může stát, že se na vašem batohu objeví 
kolíček, ve chvíli kdy to zjistíte, oddělejte si ho a zkuste nenápadně ho dát někomu jinému na batoh. 
Pokud vás u toho přistihne, kolíček si musíte nechat a zkusit ho dát někomu jinému. Po celou cestu 

musíte mít batohy na zádech a nesmíte si ho 
kontrolovat tak, že ho sundáte - jen hmatem 
ruky to můžete ověřit. Pravidelně budeme 
dělat přestávky na pití a na nich zjistíme, kdo 
má kolíček, ten bude mít nějaký úkol. (říct 
básničku, upéct vedoucímu špekáček, nanosit 
dříví, 10 minut mlčet, atd.) 

 

 

 

 

METODIKY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ – Krajské rady dětí a mládeže 
Jednotlivé metodiky vznikly napříč krajskými radami, jsou 
odpilotovány v dětských organizacích a jsou zde dostupně ke 
stažení a dalšímu využití. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
Reklama – seznámení se základními principy tvorby a působení 
reklamy 

mv_01_reklamaStáhnout 
Tvoříme definici a poster – praktické propojení ekologie a 
mediální výchovy 

mv_02_tvorime_definici_a_posterStáhnout 
Noc v supermarketu – praktické propojení ekologie a mediální 
výchovy 

mv_03_noc_v_supermarketuStáhnout 
 

PŘÍRODOVĚDA 
Zvířecí parlament – pochopení dopadů zemědělské činnosti 
člověka na krajinu 

pr_01_zvireci_parlament-1Stáhnout 
Živočichové v lese – význam živého světa, nebát se hmyzu, získat pozitivní vztah k přírodě, umět 
určovat hmyz a další živočichy lesa 

pr_02_zivocichove_v_leseStáhnout 
Živočichové ve vodě – význam živého světa, nebát se hmyzu, získat pozitivní vztah k přírodě, umět 
určovat hmyz a další živočichy lesa 

pr_03_zivocichove_ve_vodeStáhnout 
Pestrost světa rostlin – pochopení pestrosti a jedinečnosti rostlin, nebát se zkoumat rostliny 

pr_04_pestrost_sveta_rostlinStáhnout 
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Malý botanik – pochopení pestrosti a jedinečnosti rostlin, nebát se zkoumat rostliny 
pr_05_maly_botanikStáhnout 

Vyfoť, ukaž a poznej – poznávání živočichů a rostlin kolem nás, pozitivní vztah v přírodě a životu, 
komunikace ve skupině, online vztahy 

pr-06-vyfot-ukaz-poznejStáhnout 
 

TĚLOVÝCHOVA 
Barevná koulovaná – nácvik hodu, postřehu, rozvoj rychlosti 

tv_01_barevna_koulovanaStáhnout 
Gymbolovaná – rozvoj přesnosti hodu, hod na cíl 

tv_02_gymbolovanaStáhnout 
Člobrdovaná – všestranný rozvoj 

tv_03_clobrdovanaStáhnout 
Kámen, nůžky, papír – bež! – rozvoj pohybu, postřehu 

tv_04_kamen_nuky_papir_bezStáhnout 
Indiánský orienťák – rozvoj rychlosti, kooperace 

tv_05_indiansky_orientakStáhnout 
 

FINANČNÍ GRAMOTNOST 
Ceny a hodnoty – uvědomit si hodnotu peněz, potravin, zabraňovat plýtvání, dovednost nakupování 
v supermarketu, komunikace v týmu 

fg-01-ceny-a-hodnotyStáhnout 
 

TECHNIKA 
Hokusy pokusy – s vodou – vysvětlení základní fyzikální a chemické jevy v souvislosti s vodou, index 
lomu, lámání světla, povrchové napětí, hustota 

t-01-hokusy-pokusy-s-vodouStáhnout 
Hokusy pokusy – magnetismus – vysvětlení základní fyzikální a chemické jevy v souvislosti s 
magnetismem 

t-02-hokusy-pokusy-magnetismusStáhnout 
Hokusy pokusy – s vodou 2 – vysvětlení základní fyzikální a chemické jevy v souvislosti s 
magnetismem 

t-03-hokusy-pokusy-s-vodou-2Stáhnout 
Hokusy pokusy – sopka a ohřívač – vysvětlení základní fyzikální a chemické jevy v souvislosti s 
oxidem uhličitým, elektrickým odporem a vodivostí 

t-04-hokusy-sopka-a-ohřívačStáhnout 
Hokusy pokusy – setrvačnost, přitažlivost – vysvětlení základní fyzikální a chemické jevy v souvislosti 
se setrvačností a přitažlivostí 

t-05-hokusy-setrvačnost-přitažlivostStáhnout 
Hokusy pokusy – Pascalův zákon, tlak – vysvětlení základní fyzikální a chemické jevy v souvislosti s 
Pacsalovým zákonem a tlakem 

t-06-hokusy-Pascalův-zákon-tlakStáhnout 
VŠEOBECNÉ ZAMĚŘENÍ 
Kůň má větší hlavu – procvičování znalostí, komunikace ve skupině, spolupráce a vztahy ve skupině, 
pohyb, radost, zážitek 

vr-01-kun-ma-vetsi-hlavuStáhnout 
 

Vznik metodik podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
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