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Milí přátelé,  
připravili jsme pro Vás dubnové 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. Přejeme vám všem sluníčkové dny 
a příjemné prožití Velikonoc. 
 

Svatý týden Velikonoc: Jaké jsou v něm dny a proč se tak jmenují 
Pašijový týden neboli také Svatý týden je týden, kdy si křesťané připomínají poslední dny Ježíše Krista 
na Zemi, jeho smrt a následné vzkříšení. 
 
Jak vychází Svatý týden letos, v roce 2022: 
Květná neděle - 10. dubna 2022 
Modré pondělí - 11. dubna 2022 
Šedivé úterý - 12. dubna 2022 
Škaredá středa - 13. dubna 2022 
Zelený čtvrtek - 14. dubna 2022 
Velký pátek - 15. dubna 2022 
Bílá sobota - 16. dubna 2022 
Velikonoční neděle - 17. dubna 2022 
Velikonoční pondělí - 18. dubna 2022 
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/velikonoce-dny-vyznam-146700 

 
Informace o činnosti RADAMBUKu, z kroniky akcí… 

18. 3. 2022 – jednání Předsednictva 
V pátek 18. 3. 2022 se sešlo předsednictvo RADAMBUKu 
na jednání. Předsednictvo přijalo 2 nové členské spolky - 
Lesní soušky, z.s. a Sportovní taneční klub 6dance, z.s. 
Dalšími body jednání byly připravovaná akce BAMBIFEST 
a probíhající vzdělávací akce RADAMBUKu. 
 
 
 
 
 

 
26. 2., 7. 3. 2022 – Projektové dny Morseova abeceda 
V rámci projektových dnů Morseova abeceda 3, 4 ve dnech 26. 2. a 7. 3. 2022 se děti učily morseovu 

abecedu, zkoušely vyluštit nejdříve písmena, pak slova, 
věty a nakonec vyluštily i krátkou zprávu. Dalším úkolem 
bylo ve dvojicích napsat kamarádovi krátkou zprávu 
v morseovce, aby byla správně napsaná a od jí pak vyluštil 
a role se obrátily. Děti také vyzkoušely různé druhy 
šifrování pomocí morseovky. Na závěr projektového dne 
přišla soutěž mezi skupinami v rychlosti vyluštění zprávy. 
Projektových dnů se zúčastnilo 16 dětí. Projektové dny 
byly financovány v rámci projektu OPVVV Pod jednou 
střechou II. 

 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/velikonoce-dny-vyznam-146700
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2. 2.- 16. 3. 2022 – Tandemové vzdělávání – Není tablet jako tablet 
Pracovníci RADAMBUKu realizovali ve dnech 2. 2.- 16. 3. 
2022 v rámci projektu Pod jednou střechou II – OPVVV 5 
lekcí tandemového vzdělávání s názvem Není tablet jako 
tablet. 8 dětí si vyzkoušelo práci s grafickým tabletem, 
kreslit obrázky, zakreslovat do map, upravovat 
fotografie… Děti poznaly, že tablet není jen na hraní her, 
ale mohou ho využít i ve výuce ve škole nebo online 
výuce, mohou si zapisovat poznámky, kreslit grafy, 
ukládat si studijní materiály. Tandemové vzdělávání bylo 
financováno z  projektu OPVVV Pod jednou střechou II. 

 

 

Nová trička RADAMBUKu 

Na akcích pro děti nás poznáte podle oranžové   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4865931963476537&set=pcb.4865932006809866&__cft__%5b0%5d=AZU79MH7qCJVaK7He-H8XXtDZC5vUraa3otNIsTTbDiPuxp2YXeHmpobEQJLZs8F2NfDbfLv232xjWcldj7kjtzU4hxONon04C8Hrw0XMFu5nUzK1pQCOM2qDhA-y6PpILY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4865931963476537&set=pcb.4865932006809866&__cft__%5b0%5d=AZU79MH7qCJVaK7He-H8XXtDZC5vUraa3otNIsTTbDiPuxp2YXeHmpobEQJLZs8F2NfDbfLv232xjWcldj7kjtzU4hxONon04C8Hrw0XMFu5nUzK1pQCOM2qDhA-y6PpILY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4865931966809870&set=pcb.4865932006809866&__cft__%5b0%5d=AZU79MH7qCJVaK7He-H8XXtDZC5vUraa3otNIsTTbDiPuxp2YXeHmpobEQJLZs8F2NfDbfLv232xjWcldj7kjtzU4hxONon04C8Hrw0XMFu5nUzK1pQCOM2qDhA-y6PpILY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4865931966809870&set=pcb.4865932006809866&__cft__%5b0%5d=AZU79MH7qCJVaK7He-H8XXtDZC5vUraa3otNIsTTbDiPuxp2YXeHmpobEQJLZs8F2NfDbfLv232xjWcldj7kjtzU4hxONon04C8Hrw0XMFu5nUzK1pQCOM2qDhA-y6PpILY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4865931963476537&set=pcb.4865932006809866&__cft__%5b0%5d=AZU79MH7qCJVaK7He-H8XXtDZC5vUraa3otNIsTTbDiPuxp2YXeHmpobEQJLZs8F2NfDbfLv232xjWcldj7kjtzU4hxONon04C8Hrw0XMFu5nUzK1pQCOM2qDhA-y6PpILY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4865931966809870&set=pcb.4865932006809866&__cft__%5b0%5d=AZU79MH7qCJVaK7He-H8XXtDZC5vUraa3otNIsTTbDiPuxp2YXeHmpobEQJLZs8F2NfDbfLv232xjWcldj7kjtzU4hxONon04C8Hrw0XMFu5nUzK1pQCOM2qDhA-y6PpILY&__tn__=*bH-R
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Pomáhejte s námi Ukrajině 

 

 

http://www.radambuk.cz/
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RADAMBUK rozkvetl - Obrázky pro Ukrajinu 
Paní Marie Ondřichová ze spolku Výtvarný Atelier Tvor dovezla do RADAMBUKu rozkvetlou louku, 
kterou vyráběly děti pro ukrajinské děti. Moc jim za kytičky děkujeme!!! 
Louka je plná květin v ukrajinských barvách a na bílé okvětní lístky děti namalovaly obrázky a také 
přáníčka. Je to opravdu nádhera, je vidět, že děti tvořily s láskou a louka nese odkaz přátelství, rádi 
květiny předáme.  
Dále obrázky poslaly děti ze ZŠ a MŠ Žimutice a Nelinka Hyrlíková. Připsaly i krásná přáníčka.  
Galerii obrázků si prohlédněte na webu: https://www.radambuk.cz/obrazky-pro-ukrajinu/ 

 

 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/ateliertvor?__cft__%5b0%5d=AZUX-otcg1tImMLvz6-4AmWhKEOZALpL862UaqhEM0-J7PlmpEUuu_o4hH4vs4WGhuZHF8jjOb-5ncJhxZvzTns379iwwn_6BzIjEXcjD4U0bEVGeGfiTBAM1RxBeIr60hE&__tn__=-%5dK-R
https://www.radambuk.cz/obrazky-pro-ukrajinu/?fbclid=IwAR0fqLbXEr-ZOqYTtAeGGm3JGof5eDe2as5HyR7tnqcxYfw4j8aafb_Vi6g
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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.  
 

http://www.radambuk.cz/
http://budejovice.bambifest.cz/
https://budejovice.bambifest.cz/userFiles/prihlaska-prezentace-ve-stanku-bambifest-2022.docx
https://budejovice.bambifest.cz/userFiles/prihlaska-prezentace-ve-stanku-bambifest-2022.docx
mailto:kancelar@radambuk.cz


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 4 - 2022 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 

8 
 

 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
mailto:kancelar@radambuk.cz
https://budejovice.bambifest.cz/program-podiovych-vystoupeni
http://pristav.crdm.cz/
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Pozvánka pro ukrajinské děti na BAMBIFEST 
Prosíme vás o spolupráci a předání pozvánky ukrajinským dětem a maminkám, se kterými jste 
v kontaktu. https://budejovice.bambifest.cz/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

https://www. radambuk.cz/velikonocni-tvoreni-napady/  
 
 
https://www.radambuk.cz/22-4-den-
zeme/  

 
 
 

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/tvoreni-s-detmi-carodejnice/
https://www.radambuk.cz/22-4-den-zeme/
https://www.radambuk.cz/22-4-den-zeme/
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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. 

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/
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
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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.  

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. 

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) 

7. 3. 2022 – workshop Jak získat a využívat bezplatný základní software pro 
NNO 

10 vedoucích z členských organizací RADAMBUKu se 7. 3. 
2022 zúčastnilo workshopu Jak získat a využívat bezplatný 
základní software pro neziskové organizace. Workshop 
uspořádal RADAMBUK ve spolupráci s členským spolkem 
eLaborka z.s. Účastníci získali informace o tom, že 
neziskové organizace mohou využívat cloudové řešení 
Office 365 a aplikace Office do počítače zcela zdarma. 
Lektor Mgr. Miroslav Kotlas ze spolku eLaborka nabídl 
organizacím pomoc tyto systémy získat, nastavit a 
možnost proškolení. Za uspořádání workshopu děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
mailto:kancelar@radambuk.cz
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21. 3. 2022 – Školení vedoucích zaměstnanců spolků o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně 

RADAMBUK uspořádal 21. 3. 2022 pro vedoucí 
zaměstnance z členských  organizací Školení vedoucích 
zaměstnanců spolků o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a požární ochraně. Účastníkům bylo na základě 
znalostního testu uděleno Osvědčení o absolvování 
školení pro vedoucí pracovníky o požární ochraně a 
bezpečnosti práce na 3 roky. Vyškoleno bylo 17 vedoucích 
z členských organizací RADAMBUKu. 
 

 

 

25. - 27. 3. 2022 – kurz Vedení dětských táborů 

RADAMBUK ve spolupráci s ČRDM uspořádal o víkendu 
25. - 27. 3. 2022 akreditovaný kurz MŠMT Vedení 
dětských táborů. Cílem vzdělávacího kurzu byl rozvoj 
kompetencí nezbytných pro pořádání a vedení dětských 
táborů. Celkový rozsah kurzu byl 24 hodin výuky. Po 
úspěšných písemných testech obdrželo 11 účastníků 
kurzu osvědčení o absolvování kurzu s bez omezení 
platnosti. k vykonávání této funkce. Účastníci kurzu byli 
nejen z členských spolků RADAMBUK, ale i z dalších 
organizací, které pořádají dětské tábory.  

 

Vzdělávačky 
Ještě stále nejste přihlášeni na 

náš kurz Základy práce s tabulkami a 
grafy? 

Pokud se ztrácíte při práci s 
tabulkovými editory, neváhejte a 
vyplňte náš formulář: 

https://forms.gle/k6V6Bsp1gXwCXAGr5 
Na kurz vedený Hanou Radilovou máme ještě volná místa a můžete se ho zúčastnit prezenčně nebo z 
pohodlí vašeho domova. 

Kurz proběhne dva dubnové úterky, 19. a 26. 4. 2022, vždy od 14:00 do 18:00. 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/vzdelavackyCRDM/?__cft__%5b0%5d=AZVVgt-w3MAMX2mgQtlSOL72JMZNgk_6EARXSUtVZztRbaM-rqNIAcjzxkVBwIzugAlAk3s6KDmJotsvfLQFTPqrPhZw0qwDvZhTVXpMEH-88yBV2Jd32I8Qrmr8wNOGwKP10Jr03T0jovN7Lxu_7sLw8OT3iGYnaml5rsg6Wr1rxOCZ2xsxQX09ZrB1IwF_EhddVx0yY-vUD0RIGY_5Wkm0&__tn__=-UC%2CP-R
https://forms.gle/k6V6Bsp1gXwCXAGr5?fbclid=IwAR0ExUtgOfAivINd_DUGfo7l4r3zG0HrBQLVRgqPYm3z3Md-aiE7lBLBFDM
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Jak mluvit s dětmi v/o náročných životních situacích 
STŘEDA 6. DUBNA 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 
Veřejná  · Kdokoli na Facebooku i mimo něj 
Lektorka Jana Divoká se s námi podělila o svá doporučení, jak 
pracovat s dětmi z náhradní rodinné péče. Velmi aktuálnímu 
tématu se bude věnovat i v tomto webináři, nenechte si ho 

ujít! Setkání je ZDARMA. 
Podrobnosti: https://webinare.rvp.cz/webinar/602 
Vstup do online místnosti (15 minut před začátkem). 
Aktuálně je limit účastníků stanoven na 300, 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/. Děláme vše pro to, abychom mohli počet účastníků navýšit. 
 
 

Vzdělávačky 
V květnu pořádáme 

Seminář o práci s dětmi s 
různými specifiky! 

Přihlaste se na náš seminář, 
který Vás seznámí se specifiky 
práce s dětmi s ADHD nebo 
Aspergerovým syndromem. 
Lektorka Jaroslava Budíková 
Vám představí příčiny vzniku, 
projevy a léčbu ADHD a 
nejčastější projevy 
Aspergerova syndromu. 

Kurz proběhne dva 
květnové úterky, 3. a 10. 5., 

vždy od 15:00 do 19:00. 

Přihlašujte se vyplněním formuláře: 
https://docs.google.com/.../1PJXp0f7ZDmxul1TJFvCLMJH.../edit 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/msmtcr/
https://www.facebook.com/msmtcr/
https://www.facebook.com/narodnipedagogickyinstitut/
https://www.facebook.com/metodicky.portal
https://www.facebook.com/metodicky.portal
https://webinare.rvp.cz/webinar/602?fbclid=IwAR3fmc35DH5xFDkt53gzH8a1gKYtP5LY9uMjRCsfAVf3WIDajwAQRA9T0cU
https://webinare.rvp.cz/?fbclid=IwAR3MZpDkiN26itJROykWQBfVmPQknw1DVgnm_6XpSIb_gubVxpQQZHKDXps
https://www.facebook.com/vzdelavackyCRDM/?__cft__%5b0%5d=AZWKR9MUd0JXyO_N0ii9b-BzWIs_TtwrYZb5GX-4wfr-SdQa95DCR_wrGtDwnClC58tRn4FzrlY1GXnsTcqghtBjtD93ExlekSsuHHx578o_tLNxR3mEugFp2Topqt_LU8LvC_1Rf0CyNagOpVn304VL&__tn__=-UC%2CP-R
https://docs.google.com/forms/d/1PJXp0f7ZDmxul1TJFvCLMJHptyn17886-ccM5YboI8A/edit?fbclid=IwAR0TwTSYRlyat8uOL_OGZTP4dBrCEI3HzOX8dtdn8NFZ6nAh4Ai1qklZEEU
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Informace z členských organizací RADAMBUKu 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
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ICM Jindřichův Hradec z.s. - Pojeď s námi na projekt Erasmus+  

Volná místa na projekty do Polska a na Slovensko. 

Make Hate Extinct,9-17 May 2022, Oščadnica - 

Slovensko https://www.icmjh.cz/slozka/make-hate-extinct/ 

TASTE IN TRADITION, 25.4.-1.5.2022, Krosno, 

Polsko https://www.icmjh.cz/slozka/taste-in-tradition/ 

"I sympathise - I respect - I help", 9.-17.5, Jelenia Góra, 

Polsko https://www.icmjh.cz/slozka/i-sympathise-i-respect-i-help/ 

 

 

CEGV Cassiopeia CB 
Připravili jsme novou terénní hru v centru Č. Budějovic. Je o přírodě, 
hlavně o stromech, v kontextu se zdejší historií. Navštivte 9 míst v okolí 
Slepého ramene, v parku Na Sadech a na Senovážném náměstí, vyřešte 
jednoduché pozorovatelské úkoly a vyluštěte tajenku - jméno zvířete, 
které žije na území města a vzácně bylo spatřeno i v centru. Pokud hru 
absolvujete od zítřka do neděle, hlaste se v maringotce přistavené na 
severní straně náměstí, něco tam pro vás budou mít...Později se hlaste 
přímo nám - budeme rádi za odezvu a nabídneme vám další podobné 
aktivity. Materiály ke hře (mapku, úkoly, doplňující tipy na pozorování) s 
vámi sdílíme zde: 
https://drive.google.com/.../1WlPBewUI_5b1U0Xa.../view... 
 
 

Projekt Mládež kraji – kraj Jihočeský – MŠMT - JčK 

Projekty Mládež kraji – kraj Jihočeský v roce 2022 – 8. ročník projektu  
Více o projektech na webu https://jihocesky.mladezkraji.cz/ 
Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé (15 – 26 let) 
aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a které 
jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekt 
iniciují, vytvoří a zrealizují sami mladí lidé. Projekty iniciativ 
mládeže pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí a přináší 
změnu a prospěch veřejnosti, zejména v okolí, kde mladí lidé 
žijí. Projekt je zaměřen na neformální skupiny mladých lidí. 
Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní 

prostředí, lidská práva (multikulturní prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně 
jinou důležitou oblast veřejného života. 
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. 
MŠMT přidělilo RADAMBUKu na projekty Mládež kraji – kraji Jihočeský v roce 2022 dotaci ve výši 

100 000 Kč. 

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/icmjh/?__tn__=-UC*F
https://www.icmjh.cz/slozka/make-hate-extinct/?fbclid=IwAR1_QQu31V_OG3bnZmVpgAzuRZFWw35OhLLDVjmXKZDHMPySzyHVv1GR0SE
https://www.icmjh.cz/slozka/taste-in-tradition/?fbclid=IwAR1DMVM5Oat6ltyOxyjKYgLqTDBMglUXLWt7pXgnbq78TizKKgdpfkdu14A
https://www.icmjh.cz/slozka/i-sympathise-i-respect-i-help/?fbclid=IwAR2gtiQq8BQredjQFTKUCFBDiYKeKpAO6UxDYXAuJ-z9z40XuQc3l9VvzKw
https://www.facebook.com/CEGV-Cassiopeia-CB-156257324445793/?__cft__%5b0%5d=AZXG1zqMBhNdiHwdvwwFzHsD-UnnOWxK3MRoHMd5LosvRaCeeM5iXQRvwv4jiHRkU1olURuX5E-A7lJSamWOgnEi-sLIxmx1Cj65wKfjotGT0kJR_qs3qLF5RYZsE6YtuGEnHytd9tkAvOBiWahCt0tY&__tn__=-UC%2CP-R
https://drive.google.com/.../1WlPBewUI_5b1U0Xa.../view...
https://jihocesky.mladezkraji.cz/
https://www.facebook.com/156257324445793/photos/a.408677019203821/7137966329608156/?__cft__%5b0%5d=AZXG1zqMBhNdiHwdvwwFzHsD-UnnOWxK3MRoHMd5LosvRaCeeM5iXQRvwv4jiHRkU1olURuX5E-A7lJSamWOgnEi-sLIxmx1Cj65wKfjotGT0kJR_qs3qLF5RYZsE6YtuGEnHytd9tkAvOBiWahCt0tY&__tn__=EH-R
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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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Národní divadlo jde vstříc i mladým milovníkům divadla 
Nabízíme studentům a mladým divákům do 26 let vstupenky s 50% slevou na vyhrazená místa na 
všechna představení ND*.  
Děti do 15 let a senioři nad 65 let mohou využít exkluzivní nabídku 50% slevy na představení v celém 
sále až do měsíce září 2022.** 
Kromě těchto stálých slev mohou studenti a mladí diváci do 26 let uplatnit rovněž naši speciální 
nabídku na vybraná představení: 
https://www.narodni-divadlo.cz/cs/vstupenky-a-predplatne/slevy-a-obchodni-informace/juniori-do-
26-
let?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=central_juniorskanabidka&fbclid=I
wAR1_QQu31V_OG3bnZmVpgAzuRZFWw35OhLLDVjmXKZDHMPySzyHVv1GR0SE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dzs.cz/clanek/vyhlasujeme-mimoradnou-vyzvu-k-podpore-projektu-v-erasmus-
evropskem-sboru-solidarity?fbclid=IwAR0KU7PoaNTzAFKEel_vjUAifBoSABqhWEF2ZtLQi4gxbte-
nqG7kneatBo 
Umožníme tak financovat projekty, které reagují na situaci na Ukrajině. Termín podání žádostí je 4. 
května. 

http://www.radambuk.cz/
https://www.narodni-divadlo.cz/cs/vstupenky-a-predplatne/slevy-a-obchodni-informace/juniori-do-26-let?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=central_juniorskanabidka&fbclid=IwAR1_QQu31V_OG3bnZmVpgAzuRZFWw35OhLLDVjmXKZDHMPySzyHVv1GR0SE
https://www.narodni-divadlo.cz/cs/vstupenky-a-predplatne/slevy-a-obchodni-informace/juniori-do-26-let?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=central_juniorskanabidka&fbclid=IwAR1_QQu31V_OG3bnZmVpgAzuRZFWw35OhLLDVjmXKZDHMPySzyHVv1GR0SE
https://www.narodni-divadlo.cz/cs/vstupenky-a-predplatne/slevy-a-obchodni-informace/juniori-do-26-let?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=central_juniorskanabidka&fbclid=IwAR1_QQu31V_OG3bnZmVpgAzuRZFWw35OhLLDVjmXKZDHMPySzyHVv1GR0SE
https://www.narodni-divadlo.cz/cs/vstupenky-a-predplatne/slevy-a-obchodni-informace/juniori-do-26-let?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=central_juniorskanabidka&fbclid=IwAR1_QQu31V_OG3bnZmVpgAzuRZFWw35OhLLDVjmXKZDHMPySzyHVv1GR0SE
https://www.dzs.cz/clanek/vyhlasujeme-mimoradnou-vyzvu-k-podpore-projektu-v-erasmus-evropskem-sboru-solidarity?fbclid=IwAR0KU7PoaNTzAFKEel_vjUAifBoSABqhWEF2ZtLQi4gxbte-nqG7kneatBo
https://www.dzs.cz/clanek/vyhlasujeme-mimoradnou-vyzvu-k-podpore-projektu-v-erasmus-evropskem-sboru-solidarity?fbclid=IwAR0KU7PoaNTzAFKEel_vjUAifBoSABqhWEF2ZtLQi4gxbte-nqG7kneatBo
https://www.dzs.cz/clanek/vyhlasujeme-mimoradnou-vyzvu-k-podpore-projektu-v-erasmus-evropskem-sboru-solidarity?fbclid=IwAR0KU7PoaNTzAFKEel_vjUAifBoSABqhWEF2ZtLQi4gxbte-nqG7kneatBo
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Informace z ČRDM 
 

 

Kultura a volný čas mladých 
Česká rada dětí a mládeže v letech 2019–2021 realizovala projekt Hodnoty mladých, v rámci kterého 
bylo uskutečněno šetření o hodnotových orientacích a postojích mládeže ve věku 15–29 let v České 
republice a na Slovensku.  
Věnovali jsme se i oblasti trávení volného času se zaměřením na kulturní a další volnočasové aktivity. 
Z výzkumu vyplývá, že mezi nejčastější sledované volnočasové aktivity patří návštěva kaváren a hospod 
s rodinou či přáteli. Alespoň jednou za měsíc tak učiní 78 % mladých lidí, 36 % vyrazí každý týden. 
Návštěva restaurace je už méně populární, alespoň jednou za měsíc vyrazí na večeři polovina mládeže 
(46 %). Značná část mladých se věnuje četbě knih, 17 % dokonce každý den. Návštěvy muzeí, galerií, 
koncertů vážné ani popové hudby už tolik atraktivní nejsou, přesto se těmto aktivitám věnuje alespoň 
jednou za čtvrt roku cca dvě pětiny mladých. 
 
Členové organizací mládeže se od mladých, kteří tuto zkušenost nemají, v mnoha ohledech také 
odlišují. Výrazně častěji navštěvují popové, rockové nebo punkové koncerty, alespoň jednou za měsíc 
tak učiní 43 % členů oproti 16 % nečlenů. O něco více navštěvují divadla i muzea. Jsou také vášnivějšími 
čtenáři, denně čte knihy 23 % členů a jen 12 % nečlenů. Více 
 
Údaje jsme poskytli i do databáze národních politik Youthwiki – online encyklopedie národních politik 
mládeže v Evropě podpořené programem Erasmus+.  
 

Do pomoci českým neziskovkám se skrze dobrovolnické víkendovky může 
zapojit každý 
Tamjdem s dobrovolníky každý rok pomáhá neziskovkám po celém Česku. „O pomoc s manuální prací 
se na nás i letos obrátilo už 15 organizací, a tak postupně plníme víkendy dobrovolnickými akcemi, na 
které Vás teď srdečně zveme,“ zní z Tamjdemu. 
Trochou svého volného času, svaly a energií může každý podpořit např. stanice, které zachraňují 
zraněná či opuštěná zvířata; organizace, které pomáhají lidem s hendikepem; památky, které neupadly 
v zapomnění díky nadšeným spolkům; ekocentra, která vedou malé i velké k udržitelnosti; místa, kde 
díky dobrovolníkům ožívá kultura a umění...  
Kalendář akcí  
 

Doporučujeme 
ČT Déčko přináší přehledně pro všechny zvídavé děti informace k aktuálnímu dění na Ukrajině. Zde 

 
Bude víc peněz pro klubovny a táborové základny 
Poslanci David Šimek a Marek Výborný podali v rámci druhého čtení státního rozpočtu návrh navýšit 
prostředky na rozvoj a obnovu materiálně technické základny z 25 na 35 milionů korun, které budou 
použity na rekonstrukce a úpravy stovek kluboven a táborových základen spolků, které poskytují 
volnočasové aktivity pro děti a mládež. Pozměňovací návrh byl   ve čtvrtek 10. 3. 2022 Poslaneckou 
sněmovnou schválen. 
„Programy určené na tyto účely byly v minulosti podfinancované, řada organizací vzhledem k 
nedostatku peněz dosud nestihla ani opravit to, co ve zdevastovaném stavu převzala od zrušeného 
Fondu dětí a mládeže,“ připomíná na své FB stránce David Šimek. 
"Léta upozorňujeme na to, že máme vážný problém s našimi klubovnami a základnami. Investiční 
dotace ze strany státu jsou velmi skromné a dlouhodobě se nezvyšují. Jsme rádi, že se Poslanecká 

http://www.radambuk.cz/
https://www.adam.cz/kultura-a-volny-cas-mladych/
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/czech-republic/overview
https://tamjdem.cz/kalendar-akci/
https://www.facebook.com/deckoweb/?__cft__%5b0%5d=AZVZj4ZneXQw-7okPQWlad2p-JQaldkliEwNxm9BfYVYKnxj7uufoSgJuRSC7oNwwADbyjfspu0sk0qS80OkzvlOE8ogLCiH6f507nGFzqT1zrgULvvIOl9M79A7BQTHkxrUxy6zWHfDHmTRPZ3tMi3-&__tn__=kK-R
https://decko.ceskatelevize.cz/ukrajina
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sněmovna postavila k návrhu poslanců Davida Šimka a Marka Výborného vstřícně, a doufáme, že je 
to jen začátek. Investice do dobrovolnické činnosti se státu mnohonásobně vrací," komentoval 
radostnou zprávu Aleš Sedláček, předseda Česká rada dětí a mládeže. 
DĚKUJEME oběma poslancům i všem, kteří  pozměňovací návrh podpořili a pomohli dobré věci. 
 

Nadace ČEZ bleskově podpoří obce a neziskovky, které pomáhají uprchlíkům z 
Ukrajiny 
Energetici přispějí částkou až 50 tisíc Kč obcím, ale i hasičům, sokolům, skautům nebo dalším 
neziskovkám, které organizují pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny. Krizový grant má velmi jednoduchý 
formulář, o podpoře jednotlivých projektů se rozhoduje průběžně. 
Více podrobnosti pro žadatele. 

 
Proč vznikají války? A mají nějaká pravidla? Jak můžeme Ukrajině pomoci, i 
když nejsme dospěláci? 
Proběhla pravděpodobně historicky první Dětská tisková konference – s nápadem na její uspořádání 
přišli skauti ve spolupráci s Českým rozhlasem. „Přišli na ni zvídaví malí hosté a na jejich otázky hledali 
srozumitelné odpovědi dospělí odborníci. Troufáme si tvrdit, že pro obě strany to byla výjimečná 
událost. Děkujeme Českému rozhlasu za výbornou spolupráci!  Věříme, že česká společnost bude brát 
zájmy holek a kluků (i jejich obavy) čím dál vážněji,“ říká 1. místostarosta organizace Junák – český 
skaut Petr „Permi“ Vaněk. 
Záznam z konference si můžete pustit třeba na Youtube Radiožurnálu nebo na skautském Facebooku 

 
Cena evropského občana 2022 
Nominujte projekty na Cenu evropského občana (European Citizen´s Prize). Oceňovány jsou 
iniciativy, které přispívají k evropské spolupráci a podpoře společných hodnot. Přihlaste nebo 
nominujte projekt do 18. dubna 2022. Pro další informace a pravidla navštivte webové stránky ceny 
V případě dalších dotazů se obraťte na CitizensPrize@ep.europa.eu 

 
Proč vznikají války? A mají nějaká pravidla? Jak můžeme Ukrajině pomoci, i 
když nejsme dospěláci? 

Proběhla pravděpodobně historicky 
první Dětská tisková konference – 
s nápadem na její uspořádání 
přišli skauti ve spolupráci s Českým 
rozhlasem. „Přišli na ni zvídaví malí 
hosté a na jejich otázky hledali 
srozumitelné odpovědi dospělí 
odborníci. Troufáme si tvrdit, že pro 
obě strany to byla výjimečná událost. 
Děkujeme Českému rozhlasu za 
výbornou spolupráci!  Věříme, že česká 
společnost bude brát zájmy holek a 

kluků (i jejich obavy) čím dál vážněji,“ říká 1. místostarosta organizace Junák – český skaut Petr 
„Permi“ Vaněk. 
Záznam z konference si můžete pustit třeba na Youtube Radiožurnálu nebo na skautském Facebooku 
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Letní tábory 2021 
Česká rada dětí a mládeže uskutečnila v roce 
2021 šetření k letním táborům, podobně jako v 
předchozích letech. Do šetření byly zahrnuty 
údaje od 108 členských organizací ČRDM a 
krajských rad dětí a mládeže a dále 75 
organizací, které mají před ČRDM sjednané 
pojištění. Dohromady bylo získáno 2604 
odpovědí od pořadatelů pobytových i 
příměstských táborů dohromady. Následující 

výsledky šetření se zaměřují na tábory pobytové. 
Celkový počet pobytových táborů pořádaných členskými organizacemi ČRDM a krajskými radami v 
roce 2021 je 2482. Největší počet táborů tradičně využívá pro ubytování účastníků stany, ať už 
podsadový stan, turistický stan nebo třeba týpí. Tábory na zelené louce jsou stále velmi oblíbené. V 
předešlém roce tomu bylo podobně, přesto se procento stanových táborů ještě zvýšilo. Pokud 
účastníci tábora bydlí v budově, často se jedná o chatky. Část táborů kombinuje ubytování v 
budovách a stanech. Mezi typy ubytování „jiné“ se řadí tábory pod širákem, tedy bez střechy nad 
hlavou. 

Drtivá většina táborů má všeobecné zaměření (82 
%), tedy typické táborové aktivity spojené s pobytem v přírodě. Přesto bylo letos těchto táborů méně 
než v předešlém roce, pokles je zhruba o 13 %. Oblíbené jsou tábory turistické a vodácké, které jsou 
typické přespáváním na různých místech spojené s poznávacími aktivitami na větším území. Dále 
probíhají také tábory sportovní, do kterým řadíme různě sportovně zaměřené tábory, ať už je 
hlavním zaměřením táboru tanec, jízda na koních, bojový sport nebo cyklistika. Téměř desetina 
táborů je však zaměřena zcela jiným směrem. Jedná se o jazykové tábory, náboženské nebo také 
umělecké. Jejich četnost se oproti loňskému roku zvýšila o cca 6 %. Oblíbenost turistických i 
vodáckých táborů zůstává stejná. 

Výsledky ukazují, že naprostá většina táborů 
vyžaduje alespoň částečné omezení využívání mobilních telefonů pro osobní účely (89 %). Největší 
procento pořadatelů je zakazuje zcela (49 %), jiní je dovolují pouze v předem vymezeném čase (40 
%). Určité procento pořadatelů však tento údaj nesleduje. Některé tábory využívají cíleně mobilní 
telefony skrze jejich aplikace jako pomůcky na řešení různých úkolů, případně k naplňování cílů při 
různých specifických táborových aktivitách. Tyto aktivity se však netýkají volného času dětí, ale přímo 

http://www.radambuk.cz/
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táborových aktivit. My se zaměřovali na využívání mobilů přímo pro osobní účely. 
Mobilní telefony jsou nejčastěji povoleny na táborech se speciálním zaměřením. Technických táborů, 
u kterých jsme předpokládali zvýšené využívání elektronických zařízení, bylo ve vzorku jen minimum. 
Přesto nemůžeme tvrdit, že na těchto táborech by byly mobily volně používány, omezení se týká i 
jich. 

Tábory, které poskytují ubytování v budovách 
(včetně chatek) dovolují používání mobilních telefonů častěji. Ve volném čase ho může používat 21 % 
dětí a 46 % alespoň částečně. Zcela zakázané je má 33 % dětí, což je oproti průměru všech táborů o 
16 % méně. U táborů s ubytováním ve stanech je tomu naopak – především z menší dostupnosti 
elektřiny a větší orientace na přírodu. 
Konání táborů v jednotlivých krajích zůstává stabilní. Nejoblíbenějšími lokalitami pořadatelů zůstává 

Vysočina a Jihočeský kraj. Naopak nejméně táborů 
je pořádáno v Praze, dále v Karlovarském kraji a Ústeckém kraji. V roce 2021 pokračuje trend 
menšího počtu zahraničních táborů – především z důvodu pandemie covid-19. 
V roce 2021 byly letní tábory ovlivněny vládními opatřeními proti pandemií podobně jako v roce 
2020. I přesto proběhly tábory v obdobné míře jako předchozí roky. Během léta rovněž proběhla řada 
letních kempů, která byla financována dotací MŠMT „Letní kempy“. ČRDM pro rok 2021 nastavila 
nový způsob sběru dat k letním táborům v členských organizací, a to po jejich vzájemné domluvě, 
tento způsob použijeme v letech následujících. 
Případné odchylky v šetření mohou být rovněž způsobeny odlišným způsobem sběru dat, domníváme 
se však, že výsledky to ovlivnilo jen minimálně. Naopak cena tábora se drží ve zhruba stejné rovině, 
podobně je tomu i v rozložení pořádaných táborů v jednotlivých krajích. 
https://www.adam.cz/letni-tabory-2021/  

 
Pojištění ČRDM a děti/dospělí z Ukrajiny 
Vzhledem k opakovaným dotazům z organizací v souvislosti se zapojením ukrajinských uprchlíků, ať už 
dětí, či dospělých, do spolkových aktivit, dáváme na vědomí, že pojištění, které je sjednáno přes 
ČRDM, se vztahuje i na cizince. Úrazové pojištění i pojištění odpovědnosti za škodu lze tedy využít při 
zapojení dětí a dospělých z Ukrajiny do činnosti. Pojištění platí např. když se ukrajinské dítě zraní na 
akci, případně způsobí nějakou škodu. Spolky si mohou rovněž pojistit dospělé z Ukrajiny pojištěním 
odpovědnosti, pokud je budou chtít využít např. jako vedoucí apod. 

http://www.radambuk.cz/
https://www.adam.cz/letni-tabory-2021/
https://www.adam.cz/2021/wp-content/uploads/2022/03/Graf-tabory-ubytovani.jpg
https://www.adam.cz/2021/wp-content/uploads/2022/03/Graf-tabory-lokalita.jpg
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Úrazy na letních táborech 

Česká rada dětí a mládeže dlouhodobě 
zprostředkovává pojištění na činnost 
organizací dětí a mládeže. V roce 2022 byla 
provedena statistika úrazů za uplynulé období 
z let 2018–2021. Jedná se o údaje 76 
organizací. Dohromady bylo získáno 2523 
odpovědí z šetření. 

https://www.adam.cz/urazy-na-letnich-
taborech/  

Mezi nejčastější úrazy patří zlomeniny (42 %) a další porušení kostí jako třeba odlomení a naražení. 
K dalším početným úrazům se řadí také vymknutí (22 %) a podvrtnutí, nejčastěji kotníku. Následují 
tržné, sečné rány, natržení a chirurgicky ošetřené rány (17 %). Další typy zranění jsou už méně obvyklé 
– jde o různé pohmoždění, porušení měkkých tkání, otoky apod (7 %). K popáleninám dochází ve 3 % 
případů. Nejedná se však o úrazy z aktivit typických pro hasiče, ale spíš během vaření v kuchyni. Úrazy 
mezi hasiči jsou v porovnání s ostatními organizacemi nejčastější, jedná si spíš o nárazy a pády. 
Poslední kategorii tvoří vypadlé a ulomené zuby (2 %). 

V roce 2021 byly činnosti organizací mládeže ovlivněny vládními opatřeními proti pandemii podobně 
jako v roce 2020. Z výsledků tímto logicky vychází, že úrazů v souvislostí s pandemií covid-19 ubylo. 
Mezi nejčastějšími typy úrazů převládají zlomeniny a vymknutí. Většina úrazů není příliš závažná, jedná 
se spíše o lehčí zranění. Nejvíce úrazů se stane ve volné přírodě a na sportovištích, dochází k nim při 
táborových hrách, na závodech nebo při sportovních aktivitách. 

 

Průzkum zájmu o dotační podporu ze SFŽP 
Vážení zástupci organizací, momentálně jednáme o možnosti podpory se Státním fondem 
životního prostředí (SFŽP) vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov a snížení dopadů 
klimatické změny. SFŽP se tváří vstřícně a jsou ochotní přizpůsobit podmínky tak , aby byly 
přijatelné i pro naše spolky. 
Nevyplňujte, prosím, souhrnně za organizaci, ale za každý zamýšlený projekt zvlášť.  
Jedná se o prvotní souhrnný průzkum, který bude podkladem pro další jednání. Máte -li jiné 
požadavky, než uvedené ve výběru, zapište stručně do kolonky "jiné".  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrC2wEhLdj1jQNz1PmADRcQxFfPuqV8Sd1CrI355EHY7r

ygA/viewform 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.adam.cz/urazy-na-letnich-taborech/
https://www.adam.cz/urazy-na-letnich-taborech/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrC2wEhLdj1jQNz1PmADRcQxFfPuqV8Sd1CrI355EHY7rygA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrC2wEhLdj1jQNz1PmADRcQxFfPuqV8Sd1CrI355EHY7rygA/viewform
https://www.adam.cz/2021/wp-content/uploads/2022/03/Uraz-foto-Marie-Konecna.jpg
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Analýza dobrovolnické práce v ČR 

Česká rada dětí a mládeže realizovala v roce 
2013 v rámci Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost projekt SAFE, který byl 
zaměřen na řešení problému chybějící metodiky 
pro realistickou evidenci a ohodnocení 
dobrovolnické práce ve dvou specifických 
typech NNO – v organizacích zaměřených na 
práci s dětmi a mládeží a organizacích 
zaměřených na péči o přírodu a ochranu 
životního prostředí. Cílem tohoto projektu bylo 
pečlivě zmapovat danou oblast, najít příčiny 
nedostačující evidence a nabídnout řešení 

výhodné jak pro orgány státní správy, tak pro samotné NNO. Kompletní metodiku a výsledky 
najdete zde 
Dobrovolnická práce má spoustu variaci (foto Martin Kříž) 

V roce 2017 byl projekt SAFE aktualizován a s cílem odpovědět co možná nejpřesněji na následující 
otázky: 

• jaký je společenský přínos dobrovolné práce s dětmi a mládeží, 

• jaký objem veřejných prostředků se ročně vynaloží na podporu této činnosti a jak se 
tato podpora mění v čase, 

• jaký je poměr investic veřejné správy do organizací dětí a mládeže, a naopak 
ekonomického přínosu dobrovolné práce s dětmi a mládeží. 

Význam dobrovolné práce s dětmi a mládeží pro společnost 

Podle výzkumů by si lidé ve shodě s odborníky u nás přáli, aby děti a mládež měly především těchto 
pět vlastností: inteligence, svědomitost, otevřenost, citová stabilita a přátelskost. A pak by k tomu 
ještě přidali zejména poctivost, sebeovládání, zvídavost, chuť do učení a touhu poznávat nové, 
snášenlivost, slušnost a snahu pomáhat druhým. 

Rozhodující vliv na vývoj člověka v tomto směru má rodina. Rodičům musí v jejich náročném poslání 
pomáhat celá společnost. V českých poměrech byla vždy významným partnerem rodičů škola. Je 
docela typické, že mezi těmi, kteří se u svých žáků a studentů těší vyšší důvěře, výrazně převažují 
učitelé, kteří se dětem a mladým lidem věnují i mimo školní vyučování – jako vedoucí kroužků, 
spolupracovníci domů dětí a mládeže, oddíloví vedoucí ve spolcích. Tedy ti, kteří jsou aspoň „jednou 
nohou“ právě v té oblasti výchovy a vzdělávání, která tvoří jejich jakýsi „třetí pilíř“ – neformální a 
zájmové vzdělávání. 

V oblasti neformálního vzdělávání, poskytovaného organizacemi dětí a mládeže, jde doslova o 
„armádu“ desetitisíců dobrovolníků, kteří se týden, co týden mnoho hodin věnují statisícům dětí a 
dospívajících. Nezřídka jsou to právě oni, kteří se pro ně stávají celoživotními vzory a kteří kolikrát 
nejen pomáhají rodině a škole, ale i „suplují“ či doplňují za ně to, co nezvládají. Dětem a mladým lidem 
poskytují dlouhodobé zázemí silných osobních vazeb. Mnohé z nich je pak provázejí celým životem. 
Díky tomu také v řadě dětských a mládežnických organizací nejde jen o „náplň volného času“, ale o 
skutečnou dlouhodobou výchovnou formaci celé bytosti dítěte či dospívajícího. Jednou 
z nejdůležitějších zkušeností, které se mladí lidé v těchto sdruženích učí, je zážitek toho, že ty 
nejcennější skutečnosti v lidském životě se nedají zaplatit – a že „zadarmo“ vůbec neznamená 
„bezcenné“. 

http://www.radambuk.cz/
http://crdm.cz/projekty/safe/
https://www.adam.cz/2021/wp-content/uploads/2022/03/Dobrovolnici-foto-72-hodin-2.jpg
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Organizací, které se prvořadě zabývají výchovou a vzděláváním dětí a mládeže, je u nás kolem 650. 
Jejich reprezentativní platformou, sdružující stovku těch nejzásadnějších, je Česká rada dětí a 
mládeže. 

Co vše dobrovolná práce s dětmi a mládeží společnosti přináší? 

1. Pokud bychom začali materiálně, poskytují organizace dětí a mládeže rodičům „hlídání“ 
jejich potomků ve volném čase, a to navíc v bezpečném prostředí dobré „party“ 
vrstevníků. To je však jen „vulgární“ základ. Aktivity během tohoto času mají totiž výrazný 
výchovný a vzdělávací potenciál. 

2. Toto „neformální vzdělávání“, doplňující formální školní vzdělávání, je dobrovolné, 
záměrné, logicky strukturované a umožňuje učení se praktickou činností v prostředí 
vrstevníků za podpory dospělých. Děti a mladí lidé si při něm vyzkouší praktickou aplikaci 
poznatků naučených ve škole. Učí se ze zkušenosti; mohou dělat chyby, aniž by se báli 
postihu, protože i to je důležitou součástí učení. Mladí lidé získávají cenné „měkké 
kompetence“, tolik potřebné v dnešním světě, týkající se zejména tvořivosti, týmové 
spolupráce, řešení problémů, jazykových dovedností, multikulturního povědomí, 
empatie a smyslu pro vlastní iniciativu a zodpovědnost. Nezřídka pro ně mimoškolní 
činnost vyústí k nasměrování budoucího profesního rozvoje. 

3. Mimoškolní aktivity v organizacích dětí a mládeže nabízejí alternativu pasivnímu a 
konzumnímu způsobu života, udržují zdravý životní styl prostřednictvím pohybu a 
pobytu na čerstvém vzduchu – ať již na víkendových akcích, či letních (a mnohdy i 
zimních) táborech a dalších aktivitách v přírodě. 

4. Prostředí organizací dětí a mládeže přispívá k vytváření sociálních vazeb, socializaci 
jedince do společnosti. 

5. Kromě „měkkých kompetencí“ získávají mladí lidé i kompetence odborné, a pokud 
vytrvají déle i jako dobrovolníci, mohou je rozvinout do takové úrovně, že získají 
kvalifikace srovnatelné s výsledky formálního středoškolského či vysokoškolského 
vzdělávání. Přinášejí tedy přidanou hodnotu pro zaměstnavatele. 

6. Tyto aktivity přispívají k prevenci kriminality, představují výraznou protialkoholní a jinou 
primární protidrogovou prevenci, a tedy šetří prostředky, které by bylo nutné vynaložit  

Členové ČRDM tedy nejsou jen pasivními příjemci finančních prostředků, ale také sami tyto 
prostředky generují ve formě úspor – aktivní dospělí členové tímto způsobem darují společnosti 
každoročně stovky milionů korun. Vliv dobrovolnické práce na státní rozpočet je tedy jednoznačně 
příznivý. 

V přepočtu na jednoho dospělého člena pak činí tato hodnota dobrovolné práce od 41 do 55 tisíc Kč 
ročně. Je to ta částka výdělku, které se dobrovolník každoročně vzdává, aby se mohl věnovat dětem a 
mládeži. 

https://www.adam.cz/analyza-dobrovolnicke-prace-v-cr/  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.adam.cz/analyza-dobrovolnicke-prace-v-cr/
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Další informace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝZVA NA PODPORU ÚSTŘEDNÍCH A MEZINÁRODNÍCH KOL SOUTĚŽÍ A 
PŘEHLÍDEK V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ 2022 

Účelem dotace z této Výzvy je podpora soutěží a přehlídek v 
zájmovém vzdělávání na úrovni ústředních a mezinárodních kol 
pořádaných v České republice, a to na uspořádání ústředního kola 
soutěže, finančního zajištění účasti žáků na mezinárodním kole 
soutěže, které navazují na vzdělávací oblasti, obory vzdělání a 
soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělávání. 

Žádosti pro rok 2022 se vkládají do elektronického informačního systému ISPROM na 
adrese https://isprom.msmt.cz. ISPROM bude otevřen pro vkládání žádostí od 18.03.2022. v nočních 
hodinách. Žádost musí být podána nejpozději do 20. 04. 2022. 
Výzva na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 2022 
ke stažení zde 
Výzva na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 
2022.pdf 
Kontaktní osoba - Ing. Oldřich Komárek (oldrich.komarek@msmt.cz) 

 
 

Podpora MŠMT v době válečného konfliktu na Ukrajině 

https://www.edu.cz/ukrajina/ 
 

http://www.radambuk.cz/
https://isprom.msmt.cz/
https://www.msmt.cz/file/57231/
https://www.msmt.cz/file/57231/
mailto:oldrich.komarek@msmt.cz
https://www.edu.cz/ukrajina/
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Pomoc Ukrajině 
Pomoc Ukrajině pro české občany 
Souhrnné informace k možnostem poskytování pomoci 
Ukrajině a ukrajinským občanům u nás. 
Informace pro ukrajinské občany u nás / Інформація для 
громадян України в Чехії  
Souhrnné informace pro příchozí občany Ukrajiny. 

https://www.c-budejovice.cz/helpukrajina 

 
 
 
 
 
 
 

POMÁHÁME UKRAJINĚ / Ми допомагаємо Україні - Регіональний центр 
допомоги Україні 
 KRAJSKÉ ASISTENČNÍ CENTRUM POMOCI  KACPU na letišti Planá - České Budějovice zahájilo činnost 
dne 3. 3. 2022.  
Jedná se o základní informační a kontaktní místo pro ukrajinské občany přicházející na naše území 
pro Jihočeský kraj. 
Provozní doba 07:00 - 19:00. Centrum je otevřeno non-stop. 
Na místě je vyřizována tato základní administrativa: 

• Registrace cizinců k pobytu (cizinecká policie) 
• Speciální vízum pro uprchlíky 
• Zdravotní pojištění - bezplatné veřejné 
• Ubytování (pokud nemají ještě zajištěno) 
• Psychologická pomoc 

https://www.kraj-jihocesky.cz/pomahame-ukrajine 
 

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. 

http://www.radambuk.cz/
https://www.c-budejovice.cz/pomoc-ukrajine
https://www.c-budejovice.cz/informaciya-dlya-gromadyan-ukrayini-v-chehiyi
https://www.c-budejovice.cz/informaciya-dlya-gromadyan-ukrayini-v-chehiyi
https://www.c-budejovice.cz/helpukrajina
https://www.kraj-jihocesky.cz/pomahame-ukrajine
http://crdm.cz/
https://www.cssz.cz/refundace-nahrady-mzdy
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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 
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 
 

http://www.radambuk.cz/
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
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
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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/ 

 

Hejtman vyhlásil období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Platí od pondělí 

28. března od 13 hodin do odvolání 

Jihočeský hejtman Martin Kuba vyhlásil s účinností od 13. 

hodiny v pondělí 28. března období zvýšeného nebezpečí 

vzniku požáru. Platí na území celého kraje do odvolání a 

stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době 

zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Důvodem jsou 

mimořádné klimatické podmínky, které způsobilo déletrvající 

sucho a dlouhodobá absence dešťových srážek. 

https://www.kraj-jihocesky.cz/  

Dva miliony osob dostanou povinně datovou schránku, zabránit tomu nelze 
Stát chystá od ledna příštího roku smršť datových schránek. Ze zákona ji totiž povinně vytvoří asi 
2,1 milionu osob – všem právnickým subjektům a živnostníkům.  
Některé podnikatele či menší zájmové spolky tak může čekat nemilé překvapení. 
Nově s nimi totiž začne státní správa komunikovat elektronicky, ať už chtějí, nebo ne. A to, že si 
písemnosti nepřečtou, jako omluva stačit nebude. Někteří se proto začínají chystat s předstihem. 

„Držitelé datových schránek by měli přistupovat k 
obsluze datové schránky s maximální obezřetností. 
Tedy mít kontrolu nad jejím obsahem a nebrat ji na 
lehkou váhu jako e-mail, pravidelně se do ní 
přihlašovat a nastavit si např. avízo dodaných zpráv na 
e-mail či telefon,“ radí ředitel odboru eGovernmentu 
na ministerstvu vnitra Roman Vrba. 
 

Zřízení a zpřístupnění datové schránky s sebou nese pro ty, jichž se dotkne, řadu povinností. Třeba 
daně se už nebudou řešit jinak než elektronicky, žádné písemnosti na poště. 
Vyloučeno však není, že na začátku bude ministerstvo financí benevolentnější. 
„Povinnost činit podání datovou schránkou se samozřejmě může týkat kromě daňových přiznání i 
podání vůči jiným úřadům. Např. podávání žádostí o dotace, podpory, různých hlášení nebo třeba 
odvodů,“ řekl Právu Vrba. Záleží, jak to má instituce nastavené. 
Vytvoření schránky se nedá zabránit. Schránka se dotčeným osobám zpřístupní 15. den od 
doručení přístupových údajů. I bez aktivního přičinění zmíněného okruhu právnických i fyzických 
osob. Podobný princip funguje i na čtení písemností. Na přečtení zprávy je vyhrazeno deset dnů, 
poté se dokument považuje za doručený. 
 

http://www.radambuk.cz/
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/
https://www.kraj-jihocesky.cz/hejtman-vyhlasil-obdobi-zvyseneho-nebezpeci-vzniku-pozaru-plati-od-pondeli-28-brezna-od-13-hodin-do
https://www.kraj-jihocesky.cz/hejtman-vyhlasil-obdobi-zvyseneho-nebezpeci-vzniku-pozaru-plati-od-pondeli-28-brezna-od-13-hodin-do
https://www.kraj-jihocesky.cz/
https://www.kraj-jihocesky.cz/hejtman-vyhlasil-obdobi-zvyseneho-nebezpeci-vzniku-pozaru-plati-od-pondeli-28-brezna-od-13-hodin-do


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 4 - 2022 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 

42 
 

Rozsáhlou změnu legislativy přijala minulá vláda s jasnou vizí – modernizace a méně běhání po 
úřadech. Jako výhodu vyzdvihuje ministerstvo vnitra to, že doručování písemností je rychlejší, 
dostupné odkudkoliv a na rozdíl od doporučených dopisů je doručení orgánům veřejné moci zdarma. 
Menší organizace to ale příliš nedocení. „I když jsem pro pokrok i digitalizaci, pro nás jako malý spolek 
to nemá logiku. Naše komunikace s úřady se rovná nule. Jedinou písemnou komunikaci jsem zažil až 
teď, když nám zemřel předchozí předseda a je nutné učinit kroky k doplnění statutárních zástupců 
pro rejstříkový soud,“ řekl Právu Radek Čech, předseda Klubu kaktusářů Astrophytum Brno. 
„Nechápu, k čemu nám datová schránka bude a proč bych si měl zřizovat software na hlídání 
eventuálních zpráv nebo se do datové schránky pravidelně dívat, abych náhodou neopomenul 
reagovat,“ dodal za kaktusáře s tím, že jejich činnost je veskrze zájmová a dobrovolná. 
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/dva-miliony-osob-dostanou-povinne-datovou-schranku-
40388151#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=Q81PSjAHfP
G-202203070846&dop_id=40388151&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-
boxiku&utm_source=www.seznam.cz 
Spolky i SVJ 
Dosud musely komunikovat online povinně jen orgány veřejné moci, advokáti, insolvenční správci 
nebo třeba ti, kteří figurují v obchodním rejstříku. V období od 1. ledna 2023 do konce března téhož 
roku vytvoří postupně stát schránku všem právnickým osobám. 
Fakticky jde o všechny v registru osob. Nejen o spolky, ale třeba i nadace, obecně prospěšné 
společnosti, družstva, honební společenstva nebo třeba společenství vlastníků jednotek, jichž jsou 
statisíce. Výčet zahrnuje zhruba sedm desítek typů různých subjektů. 
Předseda Svazu českých a moravských bytových družstev Jan Vysloužil upozornil, že zřízení schránky 
sice bude zdarma, správa dat a jejich delší archivace ale něco stojí. Větší obavy má však z toho, že 
někteří dlouholetí členové výboru na funkci raději rezignují. 
„Problémy očekáváme spíše u těch SVJ, která si správu zajišťují sama, zejména pak u těch SVJ, kde 
jsou ve výborech lidé dříve narození a práce s datovými schránkami pro ně může být komplikací,“ 
podotkl. Velká družstva podle něj už upravují své informační systémy, které by nasmlouvaným SVJ 
nabídl. 

 do 30.4.2022 

http://www.radambuk.cz/
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/dva-miliony-osob-dostanou-povinne-datovou-schranku-40388151#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=Q81PSjAHfPG-202203070846&dop_id=40388151&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/dva-miliony-osob-dostanou-povinne-datovou-schranku-40388151#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=Q81PSjAHfPG-202203070846&dop_id=40388151&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/dva-miliony-osob-dostanou-povinne-datovou-schranku-40388151#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=Q81PSjAHfPG-202203070846&dop_id=40388151&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/dva-miliony-osob-dostanou-povinne-datovou-schranku-40388151#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=Q81PSjAHfPG-202203070846&dop_id=40388151&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
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Jak jsou otevřené obchody o Velikonocích a kdy mají děti prázdniny 
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-velikonoce-oteviraci-doba-prazdniny-
195062#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=kIixn2tmmRs-
202203280648&dop_id=195062&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-
boxiku&utm_source=www.seznam.cz 
V letošním roce vychází Velký pátek na 15. dubna a Velikonoční pondělí na 18. dubna 2022.  
V letošním školním roce 2021/2022 začínají velikonoční prázdniny ve čtvrtek 14. dubna a potrvají až 
do Velikonočního pondělí 18. dubna. Děti tedy čeká 5 dní volna, do lavic se vrátí následující den, 
v úterý 19. dubna. 
Velikonoční pondělí patří mezi ty svátky, kdy musí být obchody zavřené. Naopak na Velký pátek se 
zákon nevztahuje a obchody mohou být otevřené.  
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-velikonoce-oteviraci-doba-prazdniny-195062#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=kIixn2tmmRs-202203280648&dop_id=195062&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-velikonoce-oteviraci-doba-prazdniny-195062#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=kIixn2tmmRs-202203280648&dop_id=195062&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-velikonoce-oteviraci-doba-prazdniny-195062#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=kIixn2tmmRs-202203280648&dop_id=195062&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-velikonoce-oteviraci-doba-prazdniny-195062#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=kIixn2tmmRs-202203280648&dop_id=195062&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.novinky.cz/zena/velikonoce/clanek/velikonocni-pondeli-a-jeho-tradice-pomlazka-ma-prinest-mladi-rozhodne-ne-modriny-40356007
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O jakých státních svátcích mají obchody zavřeno: 

Datum Svátek  

1. leden Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok 

- Velikonoční pondělí 

8. květen  Den vítězství 

28. září Den české státnosti 

28. říjen  Den vzniku samostatného československého státu 

24. prosinec Štědrý den – otevřeno je jen do 12 hodin 

25. prosinec 1. svátek vánoční 

26. prosinec 2. svátek vánoční 

O jakých státních svátcích mají obchody otevřeno: 

Datum Svátek  

- Velký pátek 

1. květen  Svátek práce 

5. červenec  Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

6. červenec  Den upálení mistra Jana Husa 

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii 

 

VYHLAŠOVANÁ GRANTOVÁ ŘÍZENÍ 
Zde naleznete kompletní přehled grantových řízení a dalších projektů Nadace 
ČEZ 
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/velikonoce-dny-vyznam-146700
https://www.seznamzpravy.cz/tag/28-zari-den-ceske-statnosti-56524
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/28-rijen-1918-vznik-ceskoslovenska-81244
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/velikonoce-dny-vyznam-146700
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/seznamzpravy.cz/clanek/17-listopad-1939-1989-77071
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni
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Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. 

dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního 

prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, v současnosti 

probíhá každoročně ve více, než 193 zemích světa a je 

koordinován organizací Earth Day Network. 

Je to svátek naší Země, planety, která jediná ze všech planet 

sluneční soustavy umožňuje existenci života – lidí, živočichů i rostlin. Dává nám vzduch, který dýcháme, 

vodu, kterou pijeme, jídlo, bez kterého bychom nemohli být, prostor, ve kterém žijeme a mnoho 

dalšího. A my lidé jsme si dlouhou dobu mysleli, že toto bohatství je jenom pro nás a že je 

nevyčerpatelné. Ale ono tomu tak není. Na naší matičce Zemi žije i přemnoho dalších živých tvorů a 

rostlin, kteří Zemi ke svému životu potřebují stejně tak nutně jako člověk. 

Den Země je vhodnou příležitostí pro všechny z nás, abychom se nad těmito věcmi zamysleli, 

abychom si o tom třeba společně v rodině popovídali, abychom vysvětlili dětem některé vztahy a 

souvislosti, aby se každý z nás snažil dozvědět se více. Můžeme si sami či jako rodina udělat nějakou 

soukromou oslavu Dne Země. Každý z nás může udělat nějakou, byť drobnou, věc, čin apod., a 

nemusí to být zrovna na 22. dubna a není třeba uklízet celý les či vysázet stromořadí. 

https://www.lesanek2011.cz/clanky/ekologie/den-zeme-22.-dubna.html 

 

Předplaťte si Rychlé šípy v sešitech 
Od SKAUTSKÁ NADACE J. FOGLARA 
 
Původní i zbrusu nové komiksy ze světa Jaroslava Foglara 
přinesou sešity Rychlé šípy od Albatrosu, pouze u nás 
doplněné speciálním boxem. 
 
 

• Rychlé šípy v sešitech vychází cca 4 x ročně, na minimálně 64 stranách, formátu A4, v 
pevné lepené vazbě 

• přibližně třetinu obsahu budou tvořit původní komiksy Rychlých šípů J. Foglara a J. 
Fischera, dále nové komiksy ze světa J. Foglara od současných autorů 

• k tomu další tematické povídání, hry, soutěže, kvízy a výzvy 
• určeno klukům a holkám od 6 do 99 let 
• předplatné nutné objednat a zaplatit do 31. března 2022, pak negarantujeme jeho 

dostupnost 
• první sešit vyjde v první polovině roku 2022, spolu s ním vám přijde i box na 4 čísla, 

zbylá tři čísla budou doposílána postupně, jak budou vycházet  – v ceně poštovného 
už jsou napočítané všechny 4 zásilky, první s deskami posíláme doporučeně, ostatní 
sešity pak jako obyčejnou zásilku! 

• na další rok připravíme další samostatné předplatné, včetně nového speciálního boxu, 
které si budete moci opět objednat 

https://www.adam.cz/predplatte-si-rychle-sipy-v-sesitech/  

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.lesanek2011.cz/clanky/ekologie/den-zeme-22.-dubna.html
https://www.adam.cz/author/skautska-nadace-j-foglara/
https://www.adam.cz/predplatte-si-rychle-sipy-v-sesitech/
https://www.adam.cz/2021/wp-content/uploads/2022/03/rychle-sipy-sesity-2022.jpg
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http://www.radambuk.cz/
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Tvoření s dětmi 

 

 

 
http://krokotak.com/2018/03/blossoming-tree/ 

 

 
http://krokotak.com/2022/03/easter-egg-holders-2/ 

http://www.radambuk.cz/
http://krokotak.com/2018/03/blossoming-tree/?fbclid=IwAR3JM91I9qkWSSMq7JPesBnlGAVpwhEPRisS_wHO5JTVo7iq4wIcWnqmDwE
http://krokotak.com/2022/03/easter-egg-holders-2/?fbclid=IwAR2PB9peCz3CUoitv2mO_vlC9syPkJ0f_HJrzwNlOpInCNtc_FwPIcpis1w
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POHÁR KVĚTIN 

http://krokotak.com/2022/03/acupofflowers/ 

 
http://krokotak.com/2022/03/easter-dancing-crafts/ 

http://www.radambuk.cz/
http://krokotak.com/2022/03/acupofflowers/?fbclid=IwAR21ndCrjl3B8LuYg044SVc9FQBFQZ8E5X3c5ZSHS0KbcQnumzvcAUDETCw
http://krokotak.com/2022/03/easter-dancing-crafts/?fbclid=IwAR3x3DK09RCEBskuNjerl6VhszacDi5K0FZlb1V-YuJIH1rM1uqvb_zrBsQ


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 4 - 2022 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 

50 
 

 
https://mothernatured.com/nature-crafts/diy-earth-moss-ball/ 

 

 
http://krokotak.com/2021/03/easter-symmetry-colouring-

cutting/?fbclid=IwAR3XpWEOxr5L151Q0Zi72qCG20-olULtb9VXICighYQmWxb6cqxAW6R4VK4  

http://www.radambuk.cz/
https://mothernatured.com/nature-crafts/diy-earth-moss-ball/?fbclid=IwAR2ZqUxiPa28Hqa10YNtHVbPBGkOSIMy74JiUkES0GiKVQ3F3a5GhglNULM
http://krokotak.com/2021/03/easter-symmetry-colouring-cutting/?fbclid=IwAR3XpWEOxr5L151Q0Zi72qCG20-olULtb9VXICighYQmWxb6cqxAW6R4VK4
http://krokotak.com/2021/03/easter-symmetry-colouring-cutting/?fbclid=IwAR3XpWEOxr5L151Q0Zi72qCG20-olULtb9VXICighYQmWxb6cqxAW6R4VK4
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Proč se pálí čarodějnice? 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5221-proc-se-pali-carodejnice?vsrc=predmet&vsrcid=dle-rocnich-
obdobi-a-
svatku~predskolni&fbclid=IwAR1imjgcrDGi9vxGCG03IugAdYHhcr3FeeJru0RuVouanH21TNfg17bwBPg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cz.pinterest.com/pin/524247212878417941/ 

https://cz.pinterest.com/pin/621426448559714730/ 
https://cz.pinterest.com/pin/144889313000864827/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/video/5221-proc-se-pali-carodejnice?vsrc=predmet&vsrcid=dle-rocnich-obdobi-a-svatku~predskolni&fbclid=IwAR1imjgcrDGi9vxGCG03IugAdYHhcr3FeeJru0RuVouanH21TNfg17bwBPg
https://edu.ceskatelevize.cz/video/5221-proc-se-pali-carodejnice?vsrc=predmet&vsrcid=dle-rocnich-obdobi-a-svatku~predskolni&fbclid=IwAR1imjgcrDGi9vxGCG03IugAdYHhcr3FeeJru0RuVouanH21TNfg17bwBPg
https://edu.ceskatelevize.cz/video/5221-proc-se-pali-carodejnice?vsrc=predmet&vsrcid=dle-rocnich-obdobi-a-svatku~predskolni&fbclid=IwAR1imjgcrDGi9vxGCG03IugAdYHhcr3FeeJru0RuVouanH21TNfg17bwBPg
https://cz.pinterest.com/pin/524247212878417941/
https://cz.pinterest.com/pin/621426448559714730/
https://cz.pinterest.com/pin/144889313000864827/
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Hry s dětmi 
 

   

Kvízové hry 
  

Článek, který poodhaluje, jak správě vytvořit kvízy. V 
článku najdete také 4 kvízové hry ZDARMA. :)  

Ověřím si vědomosti 

  

 

 

 

Sazeničky 
Hra rozvíjí: orientaci v prostoru, jemnou a hrubou 
motoriku, manipulaci s předmětem, samostatnost, 
pozornost, reakci na signál, sluchové a zrakové 
vnímání 
Pomůcky: vytyčovací mety, barevné míčky popř. 
zmačkané papírové koule 
Věk: 3 - 6 let 

Popis činnosti: 
• po hracím prostoru rozložíme vytyčovací 
mety (jamky v záhonu) , do rohů tohoto prostoru 
dáme obruče a do nich vysypeme barevné míčky 

(sazeničky) nebo zmačkané papírové koule 
• děti (zahradníci) jsou v prostoru mezi metami, a na signál (např. bouchnutí do 

bubínku) se děti rozbíhají k rohům a z obruče vezmou míček, který poté nasadí na 
stejně barevnou metu 

• hra končí, když jsou všechny míčky v metách  
Něco navíc: pokud máme možnost mít stejně barevné mety a barevné míčky - děti sází podle barev, 
pokud ne, sází tam, kde je zrovna prázdná meta 
 

Jarní louka 
Hra rozvíjí: koordinaci pohybu, pozornost, sluchové a zrakové vnímání, orientaci v prostoru 
Pomůcky: padák, hudba, papírové čelenky, obrázky jarních květin 
Věk: 3 - 6 let 
Popis činnosti: 

• každé dítě si vezmu na hlavu jednu čelenku - na každé je připevněný obrázek některé 
z jarních květin - každá květina by měla být minimálně 2x 

• děti stojí okolo barevného padáku a drží se ho oběma rukama - jakmile se pustí 
hudba děti chodí/ běhají do rytmu hudby s padákem v ruce 

• jakmile se hudba vypne, učitelka řekne název květiny - děti s touto květinou na 
čelence si vymění místa tak, že podběhnout padák 

http://www.radambuk.cz/
http://track.taborovky.cz/f/a/SJ6qnzYGEn8ar0gEKMB-rQ~~/AAA-fAA~/RgRkEA5ZP0QqaHR0cHM6Ly93d3cudGFib3Jvdmt5LmN6L2Jsb2cva3Zpem92ZS1ocnkvVwNzcGNCCmIqW4ktYmY60GNSFGthbmNlbGFyQHJhZGFtYnVrLmN6WAQAAJm1
http://track.taborovky.cz/f/a/SJ6qnzYGEn8ar0gEKMB-rQ~~/AAA-fAA~/RgRkEA5ZP0QqaHR0cHM6Ly93d3cudGFib3Jvdmt5LmN6L2Jsb2cva3Zpem92ZS1ocnkvVwNzcGNCCmIqW4ktYmY60GNSFGthbmNlbGFyQHJhZGFtYnVrLmN6WAQAAJm1
http://track.taborovky.cz/f/a/2hEKpvYRjVq9mq0SiPiZ8g~~/AAA-fAA~/RgRkEA5ZP0QZaHR0cHM6Ly93d3cudGFib3Jvdmt5LmN6L1cDc3BjQgpiKluJLWJmOtBjUhRrYW5jZWxhckByYWRhbWJ1ay5jelgEAACZtQ~~
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Okvětní lístky 
Hra rozvíjí: orientaci v prostoru, jemnou a hrubou motoriku, matematickou pregramotnost, barevné 
rozlišování, zrakové vnímání, spolupráci 
Pomůcky: víčka, papírová kolečka s čísly/ puntíky a barevnými puntíky, kolíčky (nemusí být) 
Věk: 4 - 6 let 
Popis činnosti: 

• děti rozdělíme do dvou družstev (každé je na jedné straně herny) 
• do prostoru rozložíme okvětní lístky (víčka), každé družstvo dostane několik 

papírových koleček, na kterých jsou černé puntíky nebo číslo a barevné puntíky = 
střed květiny s počtem okvětních lístků, které mají nasbírat v barvě barevných 
puntíků 

• úkolem dětí je, rozdělit si středy a nasbírat požadovaný počet okvětních lístků v dané 
barvě 

Něco navíc: barevných puntíků může být na středu více, tím vzniknou více barevné květiny; také 
mohou děti sbírat okvětní lístky za pomoci kolíčků 
 

Jarní louka - třídění jarních květin 
Hra rozvíjí: mrštnost, pozornost, zrakové a sluchové vnímání, orientaci v prostoru, jemnou motoriku, 
soustředění, 
Pomůcky: barevné košíčky, víčka od PET lahví, horní části PET lahve, hudba 
Věk: 3 - 6 let 
Popis činnosti: 

• hrací plochu rozdělíme lanem na polovinu, přesně uprostřed položíme např. barevné 
košíčky/ krabice 

• děti též rozdělíme na polovinu, každé družstvo má svoji hrají plochu 
• do obou polovin hracího prostoru, poházíme barevná víčka (květiny) a každé dítě si 

vezme jednu horní část odříznuté PET lahve (pro větší bezpečnost dětí, ostrý okraj 
oblepíme) = květinová sběračka 

• úkolem dětí je, za doprovodu hudby, vysbírat a roztřídit barevná víčka podle barev do 
košíčků, které jsou uprostřed hrací plochy 

• děti smí do PET lahve nabrat pouze jedno víčko, a mohou sbírat pouze, když bude 
hrát hudba 

Něco navíc: na PET lahev můžeme nalepit kolečko barevného papíru - děti tam smí sbírat pouze 
jeden druh barevných víček (tímpádem, nepotřebujeme krabice, ale dítě sbírá víčka do PET lahve) 

 
Zahradník a semínko 
Hra rozvíjí: sluchové vnímání, mrštnost, rychlost, orientaci v prostoru, manipulaci s předmětem, 
schopnost se rozhodnout, samostatnost, pozornost, reakci na signál 
Pomůcky: obruče, míček 
Věk: 4 - 6 let 
Popis činnosti: 

• v prostoru herny poházíme tolik obručí (záhonky), kolik je dětí (děti = květiny) 
• jedno z dětí je zahradník, který drží v ruce semínko (např. malý míček) 
• když 2x zatleská, děti (květiny) se rozeběhnou po prostoru hrací plochy, a mezitím 

zahradník položí do jedné z obruče (záhonku) míček (semínko) a sám obsadí 
některou další prázdnou obruč a znovu 2x zatleská 

• na tento signál se děti snaží co nejrychleji obsadit zbývající prázdné obruče 
• na koho zbude záhon se semínkem, stává se novým zahradníkem (vezme semínko do 

ruky a 2x zatleská) 

http://www.radambuk.cz/
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Jarní probuzení 
Hra rozvíjí: hrubou motoriku, pozornost, koordinaci pohybů, orientaci v prostoru, zklidnění těla, 
reakci na signál, zrakové a sluchové vnímání, soustředění, barevné rozlišování, vnímání vlastního těla 
Pomůcky: šátek, košík, barevné kroužky 4 barvy, obruče 4 barvy, relaxační hudba, barevné papíry 
Věk: 3 - 6 let 
Popis činnosti: 
1. část hry 

• všechny děti si lehnou na záda do prostoru herny a zavřou oči, představují semínko 
jarní květiny 

• paní učitelka (jaro) má v jedné ruce šátek (jarní pohlazení) a v druhé ruce košík s 
kroužky, ty představují jednotlivé květiny: modrý kroužek - fialka, bílý - sněženka, 
červený - tulipán, žlutý - narcis ap.) 

• pustíme pomalou relaxační hudbu, a jaro chodí mezi semínky, koho pohladí šátkem 
(jarní probuzení), posadí se do tureckého sedu, když všechny děti sedí v tureckém 
sedu, chodí jaro po druhé 

• tentokrát dává dětem na hlavu barevné kroužky, a říká, co jsou za druh květiny 
• kdo má kroužek na hlavě, zvedne se a prochází se v prostoru herny (celou dobu má 

kroužek na hlavě) - musí tedy chodit pomalu, aby kroužek nespadl 
• jakmile budou všechny květiny zvednuté, na signál: "Květiny, najděte si svůj 

záhonek." si děti najdou obruč v barvě malého kroužku, co mají na hlavě 
• obruče (záhony) jsou v rozích herny 

2. část hry 
• učitelka představující jaro, si stoupne doprostřed hrací plochy a v ruce drží 4 papírová 

kolečka v barvě obručí 
• podle barvy papírového kolečka, který zdvyhne, vybíhají květiny ze svého záhonu do 

prostoru a běhají okolo jara (učitelky) 
• jakmile učitelka zvedne jinou barvu, musí předešlé květiny zpět, na svůj záhon 
• učitelka může zvedat více barevných koleček a nebo říkat jednotlivé názvy květin 

https://mujbloger.wixsite.com/ucitelkazmaterinky/post/p%C5%99edja%C5%99%C3%AD-
jarn%C3%AD-kv%C3%ADt%C3%AD?fbclid=IwAR36z_8BBzh0In5_DBcpedbF4Xjr1RiWpfpQPEPOaM-

SPeVvmxqHTFeVGJ8 
 
 

 
 
 
 

Pamatovák 
Na jednu stranu místnosti/venku na strom umístíme obrázek, tak aby ho děti neviděli. Dětem dáme k 
dispozici papír a tužku - mají za úkol v co nejkratším čase překreslit obrázek a to tak že vyběhne vždy 
jeden z týmu, dívá se na obrázek zapamatuje si co nejvíce, vrátí se a maluje. Může vyběhnout další a 
opět si zapamatuje, co nejvíce. Takto je u papíru pouze vždy jeden z týmu. 
Hra končí pokud jeden s týmů řekne že už má hotovo, nebo určíme sami časový úsek. 
Vyhrává ten tým, který má nejvíce obrázku správně. 
tip. větším dětem můžete napsat nesmyslný text nebo řadu číslic. 

http://www.radambuk.cz/
https://mujbloger.wixsite.com/ucitelkazmaterinky/post/p%C5%99edja%C5%99%C3%AD-jarn%C3%AD-kv%C3%ADt%C3%AD?fbclid=IwAR36z_8BBzh0In5_DBcpedbF4Xjr1RiWpfpQPEPOaM-SPeVvmxqHTFeVGJ8
https://mujbloger.wixsite.com/ucitelkazmaterinky/post/p%C5%99edja%C5%99%C3%AD-jarn%C3%AD-kv%C3%ADt%C3%AD?fbclid=IwAR36z_8BBzh0In5_DBcpedbF4Xjr1RiWpfpQPEPOaM-SPeVvmxqHTFeVGJ8
https://mujbloger.wixsite.com/ucitelkazmaterinky/post/p%C5%99edja%C5%99%C3%AD-jarn%C3%AD-kv%C3%ADt%C3%AD?fbclid=IwAR36z_8BBzh0In5_DBcpedbF4Xjr1RiWpfpQPEPOaM-SPeVvmxqHTFeVGJ8
http://track.taborovky.cz/f/a/2hEKpvYRjVq9mq0SiPiZ8g~~/AAA-fAA~/RgRkEA5ZP0QZaHR0cHM6Ly93d3cudGFib3Jvdmt5LmN6L1cDc3BjQgpiKluJLWJmOtBjUhRrYW5jZWxhckByYWRhbWJ1ay5jelgEAACZtQ~~
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Hluchoněmá tichá pošta 
Tato aktivita ukáže dětem, jaké to je být němý nebo neslyšící. 
Tato hra se hraje principiálně stejně jako tichá pošta, akorát se místo mluveného slova posílá nějaký 
pohyb. Děti si postavíme do dvou zástupů, všichni kromě prvních v řadě se otočí zády k nám. Prvním 
ukážeme gesto např. zamávání rukou. Děti se otočí, zaklepou na rameno tomu před nimi a gesto se 
snaží co nejlépe napodobit. Takto se hra opakuje, dokud gesto nepřijde k posledním členům zástupu. 
Ti ho ukáží vedoucímu a získává bod ten, kterému se shoduje gesto s vedoucím. U této hry musí být 
naprosté ticho. 
Tip: Naučte děti tímto způsobem pár slov ve znakovém jazyce. 
Zde máte slovník, který Vám přeloží některá slova do znakové řeči http://ruce.cz/slovnik 
 
 

 

 

http://www.radambuk.cz/
http://ruce.cz/slovnik?fbclid=IwAR0R-M6zeNbiXClEgqOv8PEL31lkGgyNncBALcbN_tDaro2J3cWeQs_wDp4
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Vyřvávačka 
Potřeby: papír a tužka, provaz na vyznačení pole (píšťalka) 
Místo: hřiště, louka 
 
Tuto hru doporučuji, pokud potřebujeme dětem trochu oslabit hlasivky. (Na táboře se to občas hodí) 
Prostor rozdělíme na tři pole. Uprostřed bude jeden tým a na okrajích bude tým druhý rozdělený dle 
volby dětí. Viz obrázek 
Tým 2a dostane napsanou větu a má za úkol jí zařvat 2b tak aby jí mohla doslovně napsat, ale v to se 
jim tým 1 snaží zabránit, tak že řve taky, skáče před týmem, aby se navzájem neviděli apod. (pozor: 
děti upozorněte že jsou zakázány vulgarismy a násilí – tým 1 a 2 se nesmí navzájem dotýkat) 
Týmu 2b dáme papírek s tužkou, aby mohli větu napsat (nemusí být, mohou si jí taky pamatovat). 
Hru ukončíme píšťalkou a to buď ve chvíli kdy tým 2b řekne vedoucímu, že je hotov, nebo dáme časový 
interval např. 2 minuty a poté hru ukončíme. Potom týmy prohodíme. 
Hra se hodnotí správností textu a množství textu. Za každé správné slovo 2 body za špatné 1 bod dolů. 
Tip. Pokud máme 3 týmy, dáme každý tým na jednu pozici a prostřídáme na všech pozicích. 
 
Věty: 
Kočka s medvědem spolu pekli povidlové a makové buchty, ale všechny byli spálené. 
Turbo slimák šel po naučné stezce, která byla kopcovitá, krkolomná a nebezpečná. 
Levanduli sušila moje babička nad ohněm, aby jí neležela na topení a neprášilo se na ni. 
Lotosový květ pluje po japonské řece přímo k největšímu vodopádu tohoto ostrova. 
Kosmická loď přistála na spřátelené planetě, kde obyvatelé vypadají jako veverky. 
Sova houkala na soví mládě tak silně, že z protějšího smrku spadlo patnáct šišek. 
Sestra má ráda mrkev, protože ráda závodím s mým králíkem kdo jí s ní víc k večeři. 
Každá husa má mít své hnízdo, kde klade svá vajíčka, jinak by si mohli splést housata. 

http://www.radambuk.cz/
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