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

 

Informace o činnosti RADAMBUKu, z kroniky akcí… 
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Milí přátelé v našich členských organizacích, 

dovolujeme si připomenout důležité informace, které se týkají 

pojištění vašich organizací. 

Jak jistě víte, snažíme se, aby organizace, které jsou přes nás 

sdružené nebo přes nás sjednávají pojištění, měly všechny své údaje 

a dokumenty ve veřejném rejstříku řádně uvedené (tak jak ukládají 

zákony). Průběžně procházíme zápisy organizací a kontrolujeme. Proces je to zdlouhavý, proto jsou 

zatím pojištěné i organizace, které to v pořádku nemají. Předpokládáme však, že do konce roku 

projdeme všechny organizace a pokud nebudou mít vše v pořádku, nebude jim umožněno sjednat 

pojištění na další rok, dokud zápis a uložení dokumentů do sbírky nedají do pořádku.  

Upozorňujeme zejména na nutnost uložení účetních závěrek do sbírky listin. Je mnoho organizací, 

které to nemají. Povinnost zveřejňovat mají i organizace, které vedou jednoduché účetnictví, přestože 

to není nazvané účetní závěrka, mají povinnost zveřejnit Přehled o majetku a závazcích a přílohu. Tuto 

povinnost mají spolky od roku 2014, tzn. je potřeba je doložit i zpětně, pokud je tam organizace nemají. 

Další věc, na kterou bychom rádi upozornili, je zápis statutárního orgánu. V rejstříku je potřeba provést 

změnu zápisu při volbě nového statutára a to platí i v případě volby "staronového" statutára. Tzn. i 

když se na další období zvolí stejná osoba, je nutné v zápisu nejprve původní zápis vymazat a nechat 

znovu zapsat. Možná se to může zdát jako zbytečnost, ale už se stalo, že si po několika funkčních 

obdobích zvolili v organizaci jinou osobu statutára a soud jim ho nezapsal, dokud nezapsali a nedoložili 

volbu těch předchozích (i když to byla stále ta samá osoba). Podle stanov (či zákona, není-li to určené 

stanovami, pak je to 5 let) je funkční období statutárního orgánu dané a v zápise v rejstříku se promítne, 

je tam zapsaný vznik funkce. Pokud se tam vyskytuje např. rok 2010, je na první pohled zřejmé, že něco 

není v pořádku.  

Podrobnější informace o tom, co a jak má být zapsané a uložené ve veřejném rejstříku, najdete na 

stránkách naší Poradny, zejména v kategorii Rejstřík spolků. 

Eva Beránková 

Česká rada dětí a mládeže 

 

Letošní dárek 72 hodin – papírová vystřihovánka medvídka 

. Namalovala ji Klára Sedlo a navrhl Pavel Bestr. 
Při vymýšlení letošních dárků jsme se snažili brát na zřetel množící 

se komentáře, které nám doporučovaly více se zaměřit na dárky 

kreativní, ekologické, nezatěžující přírodu. Věříme, že to vše splní 

papírová vystřihovánka medvídka. Všichni účastníci projektu ji 

obdrží v koordinátorských balíčcích. Pokud by se vám nepodařilo 

složit ji správně, můžete si šablony stáhnout v sekci 72hodin.cz v 

sekci Ke stažení. K dispozici jsou i nevybarvené, a tak si můžete 

svého medvídka navrhnout sami. www.72hodin.cz 

 

 
 

 

http://www.radambuk.cz/
http://poradna.crdm.cz/
http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku
https://www.facebook.com/KlaraSedloArt?__cft__%5b0%5d=AZW0MIXqc7vawQuuYmlNGk7POEDz2XAJsuHyQwIVlWXW3qZ6sBvo-TfdGjeADst-xrQQi9eVIJmjAksocqLwUu7hh_KsMzuvby2OtZQflKgbpKBDIefDNe8H-NWiAFiNYN-ZlhKFan4w1oZv5m-sL0F4yPhP0I7PQgnWuqu-y0zL3iS048Mp6QrkoEZhr5uodlpv9c0h-sgjhKcEF0oAb5an&__tn__=-%5dK-y-R
http://www.72hodin.cz/
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„Pomáhám, protože chci!“11. ročník 
 

ZAPOJTE SE DO 72 HODIN!!! 

13. - 16. 10. 2022 POMÁHEJTE TAKÉ!!!!  
 

Co je projekt 

72 hodin?  

Jedná se o tři dny plné 
dobrovolnických aktivit. 

Kdykoliv během těchto 72 hodin (13. – 16. října 
2022) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po 
celém Česku pustí do aktivit, které pomohou 
druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto 
projektů bude mnoho úsměvů, radosti, dobrých 
pocitů z vykonané práce a mnoho dalších 

pozitivních účinků. Do projektu je samozřejmě možné se zapojit i jakkoliv jinak. Například vymyslet 
úklidovou akci, zazpívat seniorům, či natřít autobusovou zastávku. Nápadů je mnoho a ne vždy se k 
nějakému kroku rozhoupeme, projekt 72 hodin je vhodnou příležitostí, jak udělat to, na co se už dlouho 
chystáte … 

Co je cílem projektu 

Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, 
že stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že 
jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je 
spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání 
jednotlivých projektů také posílit vztahy v místních 
komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro 
smysluplné trávení volného času.  
 

www.72hodin.cz 

 

Kdo a jak se může zapojit? 

Projekty mohou být libovolně dlouhé. Může se tedy jednat 
jen o několikahodinovou aktivitu, či o třídenní maratón 
dobrovolnických prací. 
 
Projekt je určen dětem i rodičům, mladým lidem, 
neziskovým organizacím, ale i neformálním skupinám a 
jednotlivcům, zkrátka všem, kteří podporují myšlenku 
dobrovolnictví a není jim cizí nezištně pomoci druhým, 
nebo svému okolí. 

 

http://www.radambuk.cz/
http://www.72hodin.cz/
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Vymyslete s kamarády projekt, který vás bude bavit, zlepší vaše okolí, pomůže 
lidem kolem vás, nebo jen někoho potěší. Na webu www.72hodin.cz, či facebooku 
www.facebook.com/72hodin.cz naleznete mnoho informací o tom, jak 
postupovat, aby se vaše nápady proměnily na skutečnost. Dívejte se kolem sebe! 
Ve vašem okolí je spousta věcí, které se dají vylepšit, mnoho lidí, kteří potřebují 

pomoc, a mnoho takových, kteří se chtějí při práci bavit! Projekty aktivitu, či o třídenní maratón 
dobrovolnických prací. V České republice 72 hodin pořádá Česká rada dětí a mládeže. Propagátorem 
projektu v Jihočeském kraji je RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 
Tipy na projekty 

 

Služba potřebným (LIDÉ) 

• uspořádání divadelního, nebo hudebního vystoupení 
v domově pro seniory 
• zorganizování sportovního turnaje pro děti 
z dětského domova 
• uspořádat odpoledne plné her pro handicapované 
Péče o přírodu (ŽIVÁ PŘÍRODA) 

• úklid parku, lesa, či jakékoliv části přírody 
• výsadba stromů, keřů 
• vyčištění koryta řeky, obnova studánky 

Vylepšení života kolem sebe (OKOLÍ) 

• oprava dětského hřiště 
• pomoc při malování mateřské školy, autobusové zastávky 
• stavba ptačích budek 

Podporujeme myšlenku dobrovolnictví a není nám cizí nezištná 

pomoc druhým nebo svému okolí!!! 

www.72hodin.cz 

https://www.youtube.com/watch?v=x7VjkoOU1JU 

 

http://www.radambuk.cz/
http://www.72hodin.cz/
http://www.facebook.com/72hodin.cz
http://www.72hodin.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=x7VjkoOU1JU
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Přihlášky na webu https://www.radambuk.cz/zdravotnicky-krouzek-vodnik-junior-zapis-7-9-2022/ 

 
 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/zdravotnicky-krouzek-vodnik-junior-zapis-7-9-2022/
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Publikace Táborová ordinace, která se stane pravou rukou každého táborového zdravotníka 

je k zapůjčení spolu s dalšími užitečnými publikacemi pro 
vedoucí členských spolků RADAMBUKu v knihovničce v 
naší kanceláři. V nabídce je i prodej publikací z 

nakladatelství Mravenec.  
https://www.radambuk.cz/pujcovna-her-pro-cleny-
radambuku/ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/pujcovna-her-pro-cleny-radambuku/
https://www.radambuk.cz/pujcovna-her-pro-cleny-radambuku/
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Inspirace pro činnost dětských organizací na webu www.radambuk.cz 

Na webu www.radambuk.cz  a na facebooku Radambuk Jižní Čechy najdete 
inspirace a nápady pro činnost, nápady pro on-line schůzky. 
https://www.radambuk.cz/category/databaze-her/ 
https://www.radambuk.cz/napady-na-schuzky-o-line-schuzky/  
https://www.radambuk.cz/asociace-turistickych-oddilu-mladeze-co-delat-
na-online-schuzkach-vyzkousejte-treba-tyto-aktivity/ 
 

Nápady na výpravy do přírody - kam s dětmi na webu radambuk.cz 

https://www.radambuk.cz/napady-na-vypravy-do-prirody-kam-s-detmi/ 

 

 

Nápady pro tvoření s dětmi na podzim 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sledujte RADAMBUK 

https://www.radambuk.cz/ 

http://www.icmcb.cz/ 

https://www.jihocesketabory.cz/ 

http://budejovice.bambifest.cz/ 

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

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

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

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

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

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

 

http://www.radambuk.cz/
http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/category/databaze-her/
https://www.radambuk.cz/napady-na-schuzky-o-line-schuzky/
https://www.radambuk.cz/asociace-turistickych-oddilu-mladeze-co-delat-na-online-schuzkach-vyzkousejte-treba-tyto-aktivity/
https://www.radambuk.cz/asociace-turistickych-oddilu-mladeze-co-delat-na-online-schuzkach-vyzkousejte-treba-tyto-aktivity/
https://www.radambuk.cz/napady-na-vypravy-do-prirody-kam-s-detmi/
https://www.radambuk.cz/tvoreni-s-detmi-podzim/
https://www.radambuk.cz/
http://www.icmcb.cz/
https://www.jihocesketabory.cz/
http://budejovice.bambifest.cz/
https://jihocesky.mladezkraji.cz/subdom/jihocesky/
https://www.youtube.com/user/radambuk
https://www.instagram.com/radambuk/
https://www.facebook.com/RADAMBUK/
https://www.facebook.com/radambuk.jiznicechy
https://www.facebook.com/radambukmajak/
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https://dobromat.cz/podporim/radambuk 

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

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

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

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

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

můžete nakoupit 

• Obchod vyplatí z nákupu Dobromatu příspěvek 

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

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

 
Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 

 
Vzdělávací kurzy podzim 2022 
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. 

Základní kurz pro instruktory lyžování 
Výstup nabízeného kurzu lyžování: Licence „Instruktor základního lyžování“, kterou lze využít pro 
sjezdové lyžování v zaměstnaneckém poměru v rámci školské, zájmové a komerční organizace 
(platnost průkazu je časově neomezená). Pedagogickým pracovníkům na základě úspěšného 
absolvování uvedeného kurzu vydáváme akreditované osvědčení v systému Dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků MŠMT „Základní kurz školního lyžování“ (platnost osvědčení je časově 
neomezená). 
Místo konání: Pec pod Sněžkou 
Termíny konání: 9. – 14.12.2022, 14. – 19.12.2022, 2. – 7.1.2023, 7. – 12.1.2023, 21. – 26.3.2023, 
26. – 31.3.2023 
(tyto termíny jsou na výběr)  
Cena: 5800,- Kč 
 

http://www.radambuk.cz/
https://dobromat.cz/podporim/radambuk
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat#_blank
http://dobromat.cz/
mailto:kancelar@radambuk.cz
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Základní kurz pro instruktory snowboardingu 
Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastníci licenci: Instruktor snowboardingu BP 
SPORT (platnost licence je časově neomezená), kterou lze využít v zaměstnaneckém poměru v rámci 
školské, zájmové a komerční organizace. Pedagogickým pracovníkům na základě úspěšného 
absolvování uvedeného kurzu vydáváme akreditované osvědčení v systému Dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků MŠMT „Základní kurz školního snowboardingu“ (platnost osvědčení je 
časově neomezená). 
Místo konání: Pec pod Sněžkou 
Termíny konání: 9. – 14.12.2022, 14. – 19.12.2022, 2. – 7.1.2023, 7. – 12.1.2023, 26. – 31.3.2023 
(tyto termíny jsou na výběr) 
Cena kurzu: 5820,- Kč 
Cena zahrnuje ubytování , stravování (snídaně, oběd, večeře), poplatek MÚ, studijní publikaci a 
organizační poplatek (cena bez ubytování a stravy činí 2370,- Kč). 
 

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. Po úspěšném absolvování dvou víkendových 
školeních kurzu instruktor plavání získáte osvědčení Instruktor plavání BP SPORT. 
Účastníci kurzu instruktor plavání, kteří úspěšně absolvují, obdrží licenci Instruktor plavání BP SPORT, 
kterou lze využít v rámci školské, zájmové a komerční organizace (platnost osvědčení je časově 
neomezená). 
Pedagogickým pracovníkům na základě úspěšného absolvování uvedeného kurzu vydáváme 
akreditované osvědčení v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT „Základní 
kurz školního plavání“ (platnost osvědčení je časově neomezená). 
Termín a místo konání kurzu II.: 5.11. – 6.11. a 12.11. – 13.11.2022 v Praze 
– jedná se o jeden kurz (4 dny), který je rozdělen do 2. bloků. 
 Cena kurzu: 4500 Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek) 

 
Kurz instruktora lezení na umělých stěnách kurz 
Kurz instruktor lezení na umělých stěnách Vám poskytne potřebné teoretické znalosti i praktické 
dovednosti k tomu, aby se z vás stal sebevědomý instruktor lezení na umělých stěnách. 
Během školení kurzu instruktor lezení na umělých stěnách (jedná se o dva víkendové bloky) se jako 
budoucí instruktor lezení na umělých stěnách instruktor seznámí s technikou a metodikou lezení na 
umělých stěnách a dalšími důležitými tématy, které jsou pro tuto oblast důležité.  
Po úspěšném absolvování účastníci obdrží licenci: Instruktor lezení na umělých stěnách BP SPORT, 
kterou lze využít v rámci školské, zájmové a komerční organizace (platnost osvědčení je časově 
neomezená). 
Pedagogickým pracovníkům na základě úspěšného absolvování uvedeného kurzu vydáváme 
akreditované osvědčení v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT „Základní 
kurz školního lezení na umělých stěnách“ (platnost osvědčení je časově neomezená). 
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.: 22.10. – 23.10. a 5.11. – 6.11.2022 v Praze 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
Termín a místo konání kurzu II.: 12.11. – 13.11. a 26.11. – 27.11. 2022 v Brně 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
Cena kurzu: 3700 Kč (v ceně je zahrnut organizační a účastnický poplatek, zkoušky a vydání licence) 

http://www.radambuk.cz/
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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. 
 

Projekt Síla vody 12 .8.2022 
V pátek 12. 8. proběhla závěrečná část z projektu Mládež 
Kraji - Síla vody. Tuto část jsme nazvali vodní hry. Na Slapské 
přehradě jsme si pronajali lodě, na kterých jsme museli plnit 
různé úkoly. Každý úkol byl jiný a tak tříhodinová plavba byla 
hodně pestrá. Nikdo z celkem 30 účastníků tak nakonec 
nezůstal suchý.  
Celkem se do projektu, který organizovali 3 dobrovolníci, 
zapojilo 137 účastníků. 

 
 

Informace z členských organizací RADAMBUKu 

 

http://www.radambuk.cz/
https://jihocesky.mladezkraji.cz/
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https://www.donio.cz/kun-pro-konicka1 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.donio.cz/kun-pro-konicka1?fbclid=IwAR29OBMD557nCruTkcRd8zUjKWpjidAa8saFhJ2QsVABDpz_aeQJ70ibpG8
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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/category/tipy-pro-volny-cas/  
 

 

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/category/tipy-pro-volny-cas/
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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/


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 10 - 2022 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 
 

 
 

 
 
 
 

TANDEM - Czech-German Youth 
Exchange Coordination Centre 
Chcete navázat česko-německou spolupráci a 
nevíte, jak na to? Zúčastněte se ZDARMA online 

semináře, který odpoví na všechny vaše otázky! 
Prozradíme vám řadu užitečných tipů, které jsme 
za 25 let zkušeností nasbírali. Jako bonus se 

můžete těšit na konkrétní příklad z praxe. Další 
informace včetně přihlášek: http://www.tandem-

org.cz/akce/infopoint-pro-mimoskolni-
organizace?fbclid=IwAR28v8WV30gIR59WniQwGCyR5SEfhoVIC-bcwpLmJLEIhgGW1CXv7h9MF3o  
 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/tandem.cz.de/?__cft__%5b0%5d=AZVUvacid-UGV2fjyzph1fcxMEaKwUDfAr_ttYUEl7Tb_O4Oq26Rq-qhYl_dfaQczw7C9V5WqPEFUfreSd15cmTFszhU28a0wZS5HoIowsyMulVzl_TSRlSmFjz62KEQEo0kz4564rqPfJRwcG7zhoj1tLo_a-CP_pYGDg3KYJUjnw&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/tandem.cz.de/?__cft__%5b0%5d=AZVUvacid-UGV2fjyzph1fcxMEaKwUDfAr_ttYUEl7Tb_O4Oq26Rq-qhYl_dfaQczw7C9V5WqPEFUfreSd15cmTFszhU28a0wZS5HoIowsyMulVzl_TSRlSmFjz62KEQEo0kz4564rqPfJRwcG7zhoj1tLo_a-CP_pYGDg3KYJUjnw&__tn__=-UC%2CP-y-R
http://www.tandem-org.cz/akce/infopoint-pro-mimoskolni-organizace?fbclid=IwAR28v8WV30gIR59WniQwGCyR5SEfhoVIC-bcwpLmJLEIhgGW1CXv7h9MF3o
http://www.tandem-org.cz/akce/infopoint-pro-mimoskolni-organizace?fbclid=IwAR28v8WV30gIR59WniQwGCyR5SEfhoVIC-bcwpLmJLEIhgGW1CXv7h9MF3o
http://www.tandem-org.cz/akce/infopoint-pro-mimoskolni-organizace?fbclid=IwAR28v8WV30gIR59WniQwGCyR5SEfhoVIC-bcwpLmJLEIhgGW1CXv7h9MF3o
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MLÁDEŽ: Příležitosti programu Erasmus+ sektor neformálního 
vzdělávání Erasmus+ 
Workshop na téma virtuální závislosti 
Přijměte naši pozvánku na seminář s názvem „Příležitosti programu Erasmus+ mládež“, který se 
bude konat dne 20. října 2022, od 10:00 do 15:30 hodiny v prostorách Školicího centra České 
Budějovice. 
V rámci semináře se dozvíte, jaké jsou možnosti zapojení, výjezdů do zahraničí, a v případě, že máte 
nápad na vlastní projekt, o jaké typy projektů (mezinárodních i národních) můžete žádat. 
·        Mezinárodní setkání mládeže 
·        Mobility pracovníků s mládeží 
·        Projekty k zapojení mládeže do veřejného života (i národní úroveň) 
·        Solidární projekty (národní úroveň) 
·        Dobrovolnictví 
·        Discover EU - cesta po Evropě pro každého 18letého 
Seminář je vhodný pro mladé lidi (do 30 let) nebo pracovníky působící v oblasti neformálního 
vzdělávání (např. vedoucí kroužků a volnočasových aktivit, pracovníky DDM, SVČ, neziskových 
organizací, neformálních spolků či místních akčních skupin).   
Tato akce je realizována Domem zahraniční spolupráce ve spolupráci s Portus Prachatice, o.p.s.. 
Součástí programu bude workshop na téma virtuální závislosti připravený zástupci organizace 
Portus Prachatice, o.p.s. Zvláštní pozornost bude věnována netolismu ve vztahu 
k problematice sociálních sítí, on-line počítačových her a manipulacím na internetu. 
Na seminář je možné se přihlásit do 18. října prostřednictvím Registrace zde, seminář je zdarma 
včetně občerstvení. 
Bližší informace k semináři „Příležitosti programu Erasmus+ sektor neformálního 
vzdělávání“ naleznete na webu Domu zahraniční spolupráce.  
 
Program 10:00 - 15:30 
·        Uvítání a vzájemné představení 
·        Představení programu Erasmus+ neformální vzdělávání mládež 
 Coffee break 
·        Příklad dobré praxe 
 Oběd 12:30 – 13:30 
·        Workshop na téma virtuální závislosti – Portus Prachatice, o.p.s. 
·        Evaluace semináře 

http://www.radambuk.cz/
https://www.dzs.cz/udalosti?f%5b0%5d=event_programs:30
https://dzs.attendu.cz/r/sBNa2yiL7pGlmTfflsJt?lang=en
https://www.dzs.cz/udalost/mladez-prilezitosti-programu-erasmus-sektor-neformalniho-vzdelavani
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Kompletní přehled pracovních platforem pro rok 2022 
Chcete-li najít vaši vysněnou práci, musíte nejprve vědět, kde vůbec hledat. 
Pracovních portálů je na českém trhu nepřeberné množství, ale proč ztrácet 
čas procházením každé stránky, která se objeví v internetovém vyhledávači, 
když můžete navštívit jen ty, které nabízejí širokou a přehlednou nabídku 
pracovních pozic, nebo jsou dokonce specializované na váš obor? Hledáte 
novou a zajímavou nebo dokonce vysněnou práci, ale nevíte, jak na to, pak 
navštivte článek srovnávající pracovní platformy 
na https://cvapp.cz/blog/kompletni-prehled-pracovnich-platforem . 
 

 

 

Buďte na internetu v bezpečí 

 
#nePINdej 
Víte jak se bezpečně chovat na internetu 
Znáte jednotlivé druhy kyber podvodů? Víte jak je rozpoznat? Víte na co dát pozor při telefonech z 
banky? Nebo se jen procvičit svůj ostrovtim. Tak navštivte stránky, na kterých Česká bankovní 
asociace připravila ve spolupráci s odbornými partnery zcela nový interaktivní vzdělávací Kybertest. 
https://www.kybertest.cz/ 
Na stránkách kromě testu taky naleznete Desatero jak se chovat na internetu. A souhrn nejčastějších 
kyberpodvodů s jejich ukázkami. Test je pak zaměřen dle vašeho věku a pohlaví ,aby vám připravil 
útoky přímo pro vás. A je udělán formou hry kde po jednotlivých krocích vždy zjistíte co jste udělali 
špatně. 
 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://cvapp.cz/blog/kompletni-prehled-pracovnich-platforem
https://www.kybertest.cz/
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Informace z ČRDM 
 

 NOVINKA Z ČRDM! spustíme další Newsletter. Budeme ho rozesílat každou 

středu a najdete v něm různé nabídky z našich spolků a ze přátelených organizací. Když 
v něm chcete sdílet své akce, projekty, novinky či pozvánky, tak je prosím posílejte na e-
mail sona.polak@crdm.cz  

Online školení Skeleton ESO – podzim 2022 - ČRDM 
SKELETON ESO – ELEKTRONICKÁ SPRÁVA ORGANIZACE 
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 
• Účetnictví – jednoduché i podvojné účetnictví 
• Akce – databáze akcí, schůzek a výprav 
• Cestovní náhrady – kompletní správa cestovních náhrad 
• 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/ 
 
Školení jsou připravena jak pro stávající uživatele Skeleton ESO, tak i pro ty, kteří si 
chtějí ESO detailně prozkoumat a až poté případně zakoupit. Školení je zdarma. Přesný 
program školení najdete níže, u jednotlivých termínů. 
úterý 11. 10. 
Školení bude rozděleno do dvou bloků: 

• a) Projdeme krok po kroku prvotní nastavení ESA, část „oficiality“, práce s uživateli, modul 
„členové“ a možnost zasílání hromadných mailů. 

• Nutno před školením zhlédnout tyto díly ze série č. 1 na YouTube kanálu Skeleton ESO: díly 
02, 03, 05, 07, 09. 

• čas: 19:30–20:20 
• b) Projdeme modul členských příspěvků. 
• čas: 20:30–21:00 

středa 12. 10. 
Školení bude rozděleno do dvou bloků: 

• a) Projdeme krok po kroku „celkový přehled“ v ESU, účtování materiálu a práce v modulu 
materiál, dále modul „akce“ včetně účtování dokladů na akce. 

• Nutno před školením zhlédnout tyto díly ze série č. 1 na YouTube kanálu Skeleton ESO: díly 
06, 08, 09. 

• čas: 19:30–20:20 
• b) Projdeme modul cestovních náhrad a synchronizaci ESA s asociační Evidencí (tato druhá 

část bloku b je vhodná jen pro tomíky). 
• Nutno před školením zhlédnout tento díl ze série č. 1 na YouTube kanálu Skeleton ESO: díl 

04. 
• čas: 20:30–21:00 

http://www.radambuk.cz/
mailto:sona.polak@crdm.cz
https://eso.skeleton.cz/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1-n9MPOnbQjMgxRb7o-UpCjrgYzPCMrf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1-n9MPOnbQjMgxRb7o-UpCjrgYzPCMrf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1-n9MPOnbQjMgxRb7o-UpCjrgYzPCMrf
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úterý 18. 10. 
Jednoduché účetnictví – projdeme kompletně modul jednoduchého účetnictví. 
Nutno před školením zhlédnout celou sérii č. 2 na YouTube kanálu Skeleton ESO. 
čas: 19:30–21:00 
čtvrtek 20. 10. 
Podvojné účetnictví – projdeme kompletně modul podvojného účetnictví. 
Nutno před školením zhlédnout celou sérii č. 3 na YouTube kanálu Skeleton ESO. 
čas: 19:30–21:00 
Všechna školení budou probíhat přes platformu Google Meet, a to na tomto 
odkazu: meet.google.com/vuy-oewg-kmz 
Kontakt: Tomek Hurt, 732 374 573, tomas.hurt@crdm.cz 
Těšíme se na brzké online shledání a snad podnětné brouzdání programem ESO. 
 

20. 9. 2022 proběhla schůzka zástupců ČRDM s ministrem školství 
ohledně mimořádné dotace na zvýšené náklady za energie v našich 
spolcích. 
„Máme radost, že společná aktivita MŠMT a podvýboru pro mládež Poslanecké sněmovny 
ČR nás zas o krůček přiblížila k mimořádné dotaci na zvýšené náklady za energie v našich 
spolcích, na které státní rozpočet nemyslel. Koaliční poslanci v čele s Davidem Šimkem to 
chtějí změnit pozměňovacím návrhem zákona o státním rozpočtu. Ve středu 21. 9.  ho 
podpořily jak rozpočtový výbor Sněmovny, tak Ministerstvo financí. V dalším týdnu by o něm 
mohli hlasovat na plénu sněmovny poslanci,“ přibližuje předseda ČRDM Aleš Sedláček. „Na 
jednání nám pan ministr slíbil, že pokud se touto cestou podaří získat dodatečné prostředky, 
tak MŠMT ještě letos vypíše mimořádnou dotační výzvu na úhradu zvýšených nákladů na 
energie, která bude určena organizacím, které pracují s dětmi a mládeží,“ doplňuje ředitel 
kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka.  
Podrobněji  

Téma mimořádných dotací na energie pro naše spolky sledují i média. 

O naší schůzce u ministra školství informovala ČTK, Radiožurnál, ČT – Události zde dne 20. 
9. 2022 v čase videa 41:48, Seznam Zprávy a další.  

 

Pionýr příští tři roky povede Darina Zdráhalová, která ve funkci předsedy 

vystřídala Dušana Pěchotu, který už znovu nekandidoval. Gratulujeme! 

Od ledna 2023 začne platit povinnost pro všechny právnické osoby, 
tedy i pro všechny oddíly, využívat datovou schránku pro komunikaci s 

úřady. Jak na to?  

Z akce 72 hodin (13.–16. 10. 2022): Nakrmte medvěda šťastnými 
příběhy pomoci druhým, přírodě nebo svému okolí. Tak zní motto letošního 

ročníku. Trička s medvědem, kterého nakreslila úspěšná mladá malířka Klára Sedlo, si 
můžete objednat zde. Běžná cena je 160 Kč, stačí se však zúčastnit akce 72 hodin, a cenu je 
poloviční.   

Pavel Linzer a Kryštof Stupka, naši mladí delegáti České republiky do 
OSN, vycestovali do New Yorku s cílem reprezentovat naši zemi na 77. zasedání Valného 

shromáždění OSN. A také zastupovat zájmy a práva české mládeže na mezinárodní úrovni. 
Více 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1-n9MPOnbQi6TpDTNdtfCcKGUJrzUkr9
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1-n9MPOnbQg3ZBGLqAOdcBESWMqcrvLX
http://meet.google.com/vuy-oewg-kmz
mailto:tomas.hurt@crdm.cz
https://crdm.cz/clanky/aktuality/je-to-na-dobre-ceste/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/222411000100920/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/222411000100920/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/222411000100920/
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-jednem-vzali-druhym-dali-poslanci-proti-sobe-postavili-sport-a-mladezniky-214842#utm_content=ribbonnavignews&utm_term=ÄŚRDM&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz
https://crdm.cz/clanky/aktuality/informace-k-chystanym-zmenam-v-oblasti-datovych-schranek/
https://www.72hodin.cz/
http://eshop.72hodin.cz/
https://crdm.cz/clanky/aktuality/mladi-delegati-do-osn-jsou-v-new-yorku/
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Další informace 
ŽÁDOSTI O ZMĚNU ROZHODNUTÍ VE 
VÝZVÁCH PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ 
2022 
ŽÁDOSTI O ZMĚNU ROZHODNUTÍ VE VÝZVÁCH PRÁCE 
S DĚTMI A MLÁDEŽÍ 2022, MŠMT ČR (msmt.cz) 
 
Organizace mohou v případě potřeby změny 
v projektu v roce 2022 (rozumí se změny rozpočtové i 

věcné) požádat o změnu rozhodnutí. Musí být však dodrženy podmínky pro tyto změny, které 
vyplývají z platné legislativy a řídí se pokyny uvedenými v rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Žádost o změnu doporučujeme zaslat nejpozději do 16. 11. 2022. 
Žádost o změnu musí obsahovat: 
  
a) identifikaci příjemce, 
b) název Výzvy, v jejímž rámci byla dotace poskytnuta, 
c) název projektu, 
d) číslo rozhodnutí, 
e) popis změny, 
f) zdůvodnění požadované změny, 
g) datum, od kterého by měla požadovaná změna platit, 
h) datum a podpis osoby oprávněné jednat za příjemce 
  
V případě, že se změna týká i rozpočtu (přesun mezi položkami nad rámec povolených odchylek, 
snížení celkových nákladů projektu apod.) je potřeba k žádosti přiložit vyplněný jeden z níže 
uvedených formulářů:  
Organizace žádající ve výzvě PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro osvědčené organizace vyplní 
Příloha - rozpočet po aktivitách_V1.xlsx 
Organizace žádající ve výzvě PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro střešní organizace vyplní  
Příloha - rozpočet dle nákladových položek_V2.xlsx 
Organizace žádající ve výzvě PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro projekty nestátních neziskových 
organizací s nadregionálním dopadem vyplní 
Příloha - rozpočet dle nákladových položek_V3.xlsx 
 

INFORMATIVNÍ SEZNAM SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Informativní seznam soutěží a přehlídek 
pro školní rok 2022/2023. Informace obsahuje název soutěže, stručnou anotaci, ročník, termíny 
konání jednotlivých kol, kontaktní údaje na garanta soutěže a informaci, zda byla soutěž 
podpořena z prostředků státního rozpočtu v letech 2019 – 2022 
Seznam je k dispozici ve formátu xls. 
Informativni seznam 
 

VÝZVA NA PODPORU ÚSTŘEDNÍCH KOL VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍ V ROCE 
2023 
Věcným zaměřením Výzvy je podpora vědomostních soutěží, které rozšiřují základní znalosti žáků v 
dané oblasti, podporují a motivují talentované a nadané žáky v daném oboru, navazují na RVP 
daného oboru vzdělání, na úrovni ústředních kol pořádaných v České republice. Soutěží se mohou 
účastnit pouze žáci základních a středních škol. 

http://www.radambuk.cz/
https://sdv.msmt.cz/mladez/zadosti-o-zmenu-rozhodnuti-ve-vyzvach-prace-s-detmi-a
https://sdv.msmt.cz/mladez/zadosti-o-zmenu-rozhodnuti-ve-vyzvach-prace-s-detmi-a
https://sdv.msmt.cz/file/58337_1_1/
https://sdv.msmt.cz/file/58338_1_1/
https://sdv.msmt.cz/file/58339_1_1/
https://www.msmt.cz/file/58362/
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Žádosti se vkládají do elektronického informačního systému ISPROM na 
adrese https://isprom.msmt.cz. ISPROM bude otevřen pro vkládání žádostí během dne 16.09.2022. 
Žádost musí být podána nejpozději do 15. 10. 2022.  
V období září - říjen 2022 budou vyhlášeny výzvy na podporu sportovních, uměleckých, řemeslných a 
ostatních soutěží v roce 2023 a mezinárodních kol soutěží. 
Výzva a rozpočet k žádosti na podporu ústředních kol vědomostních soutěží v roce 2023 ke stažení 
zde 
Výzva na podporu ústředních kol vědomostních soutěží v roce 2023.pdf 
rozpočet.xlsx 
  
Kontaktní osoba 
Ing. Oldřich Komárek (oldrich.komarek@msmt.cz) 
 

VÝZVA NA PODPORU SPORTOVNÍCH, ŘEMESLNÝCH, UMĚLECKÝCH A 
OSTATNÍCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2023 
Věcným zaměřením a účelem této Výzvy je podpora sportovních, řemeslných, uměleckých a 
ostatních soutěží konaných v České republice. Soutěží se mohou účastnit pouze žáci základních a 
středních škol. 
Celý článekČtvrtek, 29. září 2022   /   Publikoval: Masár Tomáš 

VYÚČTOVÁNÍ VÝZVY NA PODPORU ÚSTŘEDNÍCH A MEZINÁRODNÍCH KOL 
SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ 2022 
Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití poskytnutých rozpočtových prostředků státního 
rozpočtu v souladu s rozhodnutím o poskytnuté dotaci. Vyúčtování musí být v souladu 
s materiálem   dotačního programu „Výzva na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a 
přehlídek v zájmovém vzdělávání 2022“.   
Celý článekStředa, 21. září 2022   /   Publikoval: Masár Tomáš 

VYÚČTOVÁNÍ PODPORA NADANÝCH ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL V 
ROCE 2022 
Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití poskytnutých rozpočtových prostředků státního 
rozpočtu v souladu s rozhodnutím o poskytnuté dotaci. 

Celý článek 

PODPORA RODIN S DĚTMI OD 3 LET DO DOVRŠENÍ 19 
LET ZAMĚŘENÁ NA ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY 
DĚTÍ A MLÁDEŽE 

PRO KOHO JE PODPORA URČENA 
https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti... 
Podpora je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let (k 1. 8. 2022), v případě, že ke dni podání 
žádosti nemá žák ukončené středoškolské vzdělání. 
Děti, resp. mládež, musí mít trvalý pobyt v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022. Podpora bude poskytnuta na 
kompenzaci úhrad k zachování účasti na školních a mimoškolních aktivitách dětí a mládeže 
(sportovních, zájmových, aj.), na školní stravování, ubytování na internátech či ambulantní a terénní 
sociální služby. 
A JAKÉ AKTIVITY SE PODPORA VZTAHUJE 
Podporovanými aktivitami podle tohoto dotačního programu jsou:  

• předškolní vzdělávání (MŠ), 
• ubytování žáků v domově mládeže, internátu a škole v přírodě,  

http://www.radambuk.cz/
https://isprom.msmt.cz/
https://www.msmt.cz/file/58428/
https://www.msmt.cz/file/58415/
mailto:oldrich.komarek@msmt.cz
https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-na-podporu-sportovnich-remeslnych-umeleckych-a
https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-na-podporu-sportovnich-remeslnych-umeleckych-a
https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-na-podporu-sportovnich-remeslnych-umeleckych-a
https://www.msmt.cz/mladez/vyuctovani-vyzvy-na-podporu-ustrednich-a-mezinarodnich-kol
https://www.msmt.cz/mladez/vyuctovani-vyzvy-na-podporu-ustrednich-a-mezinarodnich-kol
https://www.msmt.cz/mladez/vyuctovani-vyzvy-na-podporu-ustrednich-a-mezinarodnich-kol
https://www.msmt.cz/mladez/vyuctovani-podpora-nadanych-zaku-zakladnich-a-strednich-skol-2
https://www.msmt.cz/mladez/vyuctovani-podpora-nadanych-zaku-zakladnich-a-strednich-skol-2
https://www.msmt.cz/mladez/vyuctovani-podpora-nadanych-zaku-zakladnich-a-strednich-skol-2
https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti...
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• vzdělávání v základních uměleckých školách (ZUŠ), 
• zájmové vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách,  
• školní stravování, 
• další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí (kroužky, soustředění, kurzy 

apod.),  
• ambulantní a terénní sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů (centra denních služeb, denní stacionáře, noclehárny, průvodcovské 
a předčitatelské služby, odlehčovací služby, osobní asistence). 

VÍCE INFORMACÍ  
JAK O PODPORU POŽÁDAT 
Žádosti o podporu podávají rodiče nebo zákonní zástupci dětí prostřednictvím organizace, která 
provozuje podporované aktivity. 
VÍCE INFORMACÍ  
JAKÁ JE VÝŠE PODPORY 
Výše příspěvku na jednotlivce činí maximálně 4 000 Kč. 
Příspěvek může být čerpán u více organizací. Avšak příspěvky na aktivity u jednotlivých organizací 
nesmí v součtu přesáhnout 4 000 Kč za podporovanou osobu. 
VÍCE INFORMACÍ  
JAKÉ DOKUMENTY MUSÍM DOLOŽIT 
Spolu s žádostí o podporu (Excel) je nutné doložit alespoň jeden z následujících dokladů:  
  

• potvrzení Úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení pokud takový příspěvek pobírá zákonný 
zástupoce podporované osoby vzor formuláře (Word), 

  
• potvrzení Úřadu práce o pobírání přídavku na dítě pokud takový příspěvek pobírá zákonný 

zástupoce podporované osoby vzor formuláře (Word), 
  

• potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední 3 měsíce před podáním 
žádosti o podporu nebo výpočet dle daňového přiznání za rok 2021, případně potvrzení Úradu 
práce o pobírání rodičovského příspěvku nebo příspěvku na péči o osobu blízkou nebo 
potvrzení o výši a druhu důchodu od OSSZ. 

Kontakt na regionální pracoviště Úřadu práce (pro získání potvrzení): ZDE 
  
Formuláře ke stažení zde: 
vzor formuláře žádosti o podporu včetně potvrzení o měsíčním příjmu (PDF) 
vzor formuláře potvrzení o pobírání příspěvku na bydlení/přídavku na dítě (PDF) 
vzor formuláře k doložení čistého měsíčního příjmu OSVČ (Excel) 
vzor formuláře k doložení čistého měsíčního příjmu OSVČ (PDF) 
VÍCE INFORMACÍ  

 
 

KONTAKTY PRO TUTO PODPORU 
tel: 386 720 149 

e-mail: podpora-dp1@kraj-jihocesky.cz 
po, st: 8:00 - 16:30 

út, čt, pá:  8:00 - 14:00 
  

http://www.radambuk.cz/
https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze/na-jake-aktivity-se-podpora-vztahuje
https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze/jak-o-dotaci-pozadat
https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze/jaka-je-vyse-podpory
https://myvtomjihocechynenechame.cz/sites/vasvtomnenechame.kraj-jihocesky.cz/files/soubroy/%C5%BE%C3%A1dost%20o%20podporu%20%20-%20My%20v%20tom%20Jiho%C4%8Dechy%20nenech%C3%A1me%20I%20(3-19)_4.xlsx
https://myvtomjihocechynenechame.cz/sites/vasvtomnenechame.kraj-jihocesky.cz/files/soubroy/POTVRZEN%C3%8D%20-%20kone%C4%8Dn%C3%A1%20fin%C3%A1ln%C3%AD%20podoba%20-%20dopln%C4%9Bn%C3%AD%20pr%C3%A1ce.docx
https://myvtomjihocechynenechame.cz/sites/vasvtomnenechame.kraj-jihocesky.cz/files/soubroy/POTVRZEN%C3%8D%20-%20kone%C4%8Dn%C3%A1%20fin%C3%A1ln%C3%AD%20podoba%20-%20dopln%C4%9Bn%C3%AD%20pr%C3%A1ce.docx
https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-na-pracoviste-a-pobocky/region/jihocesky-kraj
https://myvtomjihocechynenechame.cz/sites/vasvtomnenechame.kraj-jihocesky.cz/files/soubroy/%C5%BE%C3%A1dost%20o%20podporu%20%20-%20My%20v%20tom%20Jiho%C4%8Dechy%20nenech%C3%A1me%20I%20(3-19)_4.pdf
https://myvtomjihocechynenechame.cz/sites/myvtomjihocechynenechame.cz/files/soubroy/06_Potvrzen%C3%AD%20%C3%9A%C5%98ADU%20PR%C3%81CE%20.pdf
https://myvtomjihocechynenechame.cz/sites/vasvtomnenechame.kraj-jihocesky.cz/files/soubroy/p%C5%99%C3%ADloha%20k%20%C5%BE%C3%A1dosti%20DP%20-%20OSV%C4%8C_4.xlsx
https://myvtomjihocechynenechame.cz/sites/vasvtomnenechame.kraj-jihocesky.cz/files/soubroy/p%C5%99%C3%ADloha%20k%20%C5%BE%C3%A1dosti%20DP%20-%20OSV%C4%8C_4.pdf
https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze/jake-dokumenty-musim-dolozit
mailto:podpora-dp1@kraj-jihocesky.cz
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Podpora rodin s dětmi a poživatelů důchodů. 
Ze svého rozpočtu vyplácí město České Budějovice příspěvek 
těm občanům, kteří se nachází v tíživé situaci. Týká se rodin 
s dětmi do 3 let a dětmi do 8 let, na které rodiče zároveň 
pobírají příspěvek na péči. Dále poživatelů starobního 
vdovského/vdoveckého, sirotčího nebo invalidního 
důchodu. V obou případech se musí jednat o občany města 
České Budějovice s trvalým pobytem na jeho území ke dni 
1.8.2022. Příjem žádostí probíhá od 15.9. do 30.12.2022. 

Přesné podmínky a povinné doklady pro přiznání podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro vyplácený 
příspěvku.  
Informace a formuláře k získání podpory   

https://www.c-budejovice.cz/podpora-rodin-pozivatelu-duchodu 
 
 

 
 

Program na podporu projektů nestátních neziskových organizací Ministerstvo 

životního prostředí 
Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě podporuje aktivity nestátních neziskových organizací 
(NNO) v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Dotace na projekty občanských 
sdružení a obecně prospěšných společností jsou ze státního rozpočtu poskytovány ve třech 
podprogramech na příslušný kalendářní rok. Veřejné výběrové řízení je obvykle vyhlašováno v roce, 
který předchází roku realizace projektu, a vychází ze společných Zásad vlády pro poskytování dotací 
NNO. Agendu dotací pro NNO má na starosti odbor finančních a dobrovolných nástrojů MŽP. 
Kontaktní osoby: 
Petra Nováková Sádková tel. 267 122 141, email: petra.novakova@mzp.cz 
David Kunssberger, tel. 267 122 356, e-mail: david.kunssberger@mzp.cz 

Dokumenty 
▪ Výzva Programu na podporu projektů NNO pro rok 2023 - Podprogram A Podprogram 
na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného 
rozvoje 
▪ Výzva Programu na podporu projektů NNO pro rok 2023 - Podprogram C (participace) 
Podprogram na podporu dlouhodobých systémových projektů v oblasti ochrany životního 
prostředí a udržitelného rozvoje 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.c-budejovice.cz/podpora-rodin-pozivatelu-duchodu
https://www.c-budejovice.cz/podpora-rodin-pozivatelu-duchodu
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/zasady-vlady-pro-poskytovani-dotaci-ze-statniho-rozpoctu-ceske-republiky-nestatnim-neziskovym-organizacim-ustrednimi-organy-statni-spravy-181774/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/zasady-vlady-pro-poskytovani-dotaci-ze-statniho-rozpoctu-ceske-republiky-nestatnim-neziskovym-organizacim-ustrednimi-organy-statni-spravy-181774/
mailto:petra.novakova@mzp.cz
mailto:david.kunssberger@mzp.cz
https://www.mzp.cz/cz/vyzva_projety_udrzetelny_rozvoj_ochrana
https://www.mzp.cz/cz/vyzva_projety_udrzetelny_rozvoj_ochrana
https://www.mzp.cz/cz/vyzva_projety_udrzetelny_rozvoj_ochrana
https://www.mzp.cz/cz/vyzva_dlohodobe_systemove_projekty
https://www.mzp.cz/cz/vyzva_dlohodobe_systemove_projekty
https://www.mzp.cz/cz/vyzva_dlohodobe_systemove_projekty
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Soutěž pro mládež na téma opevnění města 
Odbor památkové péče magistrátu ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých 
Budějovicích vyhlašuje u příležitosti Dnů evropského dědictví (EHD 2022) 13. ročník vědomostní 
soutěže pro děti a mládež do 16 let – jednotlivce a kolektivy. 
„Soutěž začne 17. září, potrvá do 31. prosince 2022 a tentokrát je zaměřena na opevnění našeho města. 
Pro mladé badatele jsou připraveny vědomostní otázky i praktické úkoly. Při jejich plnění se například 
dozví, kolik měly České Budějovice městských bran, jestli bylo město někdy dobyto i kde se dodnes 
dochovaly části opevnění,“ říká náměstek primátora Tomáš Bouzek.   
Hlavní cenou pro výherce - jednotlivce je celoroční rodinná vstupenka na památkové objekty ve správě 
Národního památkového ústavu v celé České republice. Vítězný kolektiv získá skupinovou vstupenku 
do jednoho vybraného památkového objektu na jihu Čech. Připraveny jsou i zajímavé věcné ceny. 

• Podrobnější informace a pracovní listy se soutěžními otázkami budou ke stažení na webových 
stránkách města www.c-budejovice.cz a NPÚ www.npu.cz/uopcb(link is external) nebo si je 
mohou soutěžící vyzvednout v tištěné podobě v Turistickém informačním centru na radnici. 

https://www.c-budejovice.cz/soutez-pro-mladez-na-tema-opevneni-mesta 
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Opět se blíží tradiční akce Vzdělání a řemeslo 

 
Kdy? 
3. listopadu – 5. 
listopadu 2022 
Kde? 
Na Budějovickém 
výstavišti. 
Co to vlastně je? 
Největší třídenní 
přehlídka středních škol, 
učilišť a vysokých škol 
v jižních Čechách. 
Co to stojí? 

Vstup na akci je zdarma. 
Kde zjistit víc? 
https://www.vcb.cz/navstevnici/akce/vzdelani-a-remeslo-227.html 

 
 
 
 

 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.vcb.cz/navstevnici/akce/vzdelani-a-remeslo-227.html
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Tvoření s dětmi 
 

http://krokotak.com/.../hedgehogs-13-free-printable.../ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://krokotak.com/2022/09/3-cute-fox-crafts-for-kids/ 

http://www.radambuk.cz/
http://krokotak.com/2022/09/hedgehogs-13-free-printable-templates/?fbclid=IwAR1xokXSP2JGvmQOvEnx2VmOXI66vWvnsZrQfhHrWKptejVvLBlz189PamQ
http://krokotak.com/2022/09/3-cute-fox-crafts-for-kids/?fbclid=IwAR28OBq-BeetT4usUCSB8q-TqXsEz_d5SUiCHABcYHJ7p38k2dqNXNnkqHI
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Hrajeme si na návrháře – originální šaty z listí pro princeznu 

 

Podzim je v plném proudu a krom kaštanových zvířátek jsme hledali nějaké aktivity s krásně 
barevným podzimním listím, kterého je teď všude spousty. Obrázků z listím je na internetu celkem 
dost, hlavně těch zvířecích, ale my jsme chtěli něco jiného. Nevím, jestli jsem to už někde viděla, 
ale vymyslela jsem si, že budeme tvořit šaty z listí pro princeznu. 
Co budeme potřebovat? 
Pro nadanější jedince bude stačit papír, tužka či fix na nakreslení předlohy princezny, lepidlo a listy. 
Pro méně nadané tu máme šablonu princezny k vytištění, takže budete potřebovat tiskárnu místo 
fixu a dále samozřejmě lepidlo a listy. Šablony také slouží jako omalovánka a můžete si ji dobarvit 
dle libosti. 
Jak můžou šaty z listí vypadat? 

 
Doufám, že se s námi podělíte i o své výtvory, třeba 
na Facebooku – Kuncicka.cz a můžeme mít soukromou 

podzimní kolekci EKO, BIO, RECY šatů  
k 
Mé materiály jsou k dispozici volně k nekomerčním účelům s 
logem nebo odkazem na zdroj. V případě komerčního využití, 
mě kontaktujte. Děkuji. 
Chci si stáhnout princeznu 
https://www.kuncicka.cz/tvoreni/saty-z-listi-pro-
princeznu/ 
 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.radambuk.cz/
http://www.kuncicka.cz/wp-content/uploads/2019/09/princezna2.png
https://www.facebook.com/Kun%C4%8Dick%C3%A1cz-635358180225760
http://www.kuncicka.cz/wp-content/uploads/2019/09/princezna2.png
https://www.kuncicka.cz/tvoreni/saty-z-listi-pro-princeznu/
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Hry s dětmi 
 

Ocásky 

Prostor: louka, tělocvična. 
Potřeby: šátek pro každého hráče. 
Tato hra je o postřehu a rychlosti. Hodně často se stává, že ji 
vyhrají ti mladší nad staršími.  
Každý hráč si dá za kalhoty šátek tak, aby mu trčel jako 
ocásek. Potom odstartujeme hru a úkolem každého je 
ukradnout co nejvíce ocásků ostatním. Ale pozor, pokud je 
někomu ocásek ukradnut , jde si sednout a už krást nemůže. 
Komu zůstane ocásek jako poslednímu, vyhrál. 
Varianty: 
1) Pokud někomu ukradneme ocásek, přidáme si ho k tomu 

našemu a aby nás někdo vyřadil ze hry, musí se mu podařit ukradnut všechny naše ocásky. 
2) Ukradené ocásky si necháme, i když jsme ze hry vyřazeni a na konci vyhrál ten, kdo má nejvíce 
ocásků (nikoli ten, co zůstal poslední). 
3)  Můžeme utvořit dvojice či menší skupinky, které budou hrát proti sobě (dvojice se můžou držet za 
ruku, a pokud se roztrhnou, jsou vyřazeny). 

 Hru s kolíčky 
Na začátku výletu řekněte dětem pravidla: 
Po cestě se vám může stát, že se na vašem batohu objeví kolíček. 
Ve chvíli, kdy to zjistíte, oddělejte si ho a zkuste ho nenápadně 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, zdali tam kolíček máte či nikoliv. 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.) 

3 Hry s obyčejnými ponožkami, aneb my se v dešti nenudíme 

 

http://www.radambuk.cz/
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Další propršené dopoledne a malá nezbednice se mne ptá, co budeme tvořit. Tvoření je totiž 
Adriina oblíbená činnost. Jenže já zrovna nemám prostor tvořit, hromadí se mi tady kupa 
nespárovaných ponožek a potřebuji je roztřídit. Koukám na ty ponožky a v hlavě se mi zrodil 
nápad! Dnes budeme hrát hry s ponožkami! 
Jako první beru papír a začínám vystřihovat tvary ponožek. A u toho Adriance povídám o svém 
nápadu. „Víš mám tady hromadu nudných, jednobarevných ponožek a tak mě napadlo, že bychom 
si mohli zahrát na návrháře. Tady na ty šablony ponožek si navrhneme ponožky nové, krásné a 
barevné. Budou ale vždy v páru. To znamená, že vždy uděláme 2 stejné ponožky, aby se mi k sobě 
pak dobře párovaly.“ 
Adrianka je z nápadu nadšená. Vytvořím pro ukázku svůj jeden pár a dílo přenechávám malé 
kreativní hlavince, což mi dává čas na mou práci :). A bavilo ji to tak, že si pak chtěla hrát na 
návrháře ponožek ještě další 2 dny. 
Naše výtvory jsme se pak rozhodli používat i dále k dalším ponožkovým hrám. Inspirujte se a zkuste 
některou i vy. 
Jaké další hry s ponožkami můžeme podniknout? 

1. Krom toho, že díky navrhování stejných ponožek se děti učí krásně kopírovat vzory a 
barvy, můžeme trénovat barvy nebo i tvary použité ve vzorech. 

2. S více ponožkami pak můžeme hrát ponožkové pexeso a trénovat tak i paměť. Lepší je 
ponožky před hraním zalaminovat, abychom prodloužili jejich životnost. 

3. Ponožky můžeme rozvěsit různě po bytě a hrát hledací hru. Tak to bývá často i v životě, že 
nám chybí ponožka do páru. Kdo jich spáruje více, je vítěz! 

Pokud vás napadají další hry s navrženými ponožkami, budeme moc rádi, když se podělíte do 
komentářů a my si je zahrajeme třeba další deštivé dopoledne. 

 

ponožky 
Mé materiály jsou k dispozici volně k nekomerčním účelům s logem nebo odkazem na zdroj. V případě 
komerčního využití mě kontaktujte. Děkuji. 
Stáhnout šablonu ponožek 
https://www.kuncicka.cz/hry/hry-s-ponozkami/ 
 
 

 

http://www.radambuk.cz/
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https://www.kuncicka.cz/hry/krasna-podzimni-hledaci-hra-zdarma-pro-predskolaky/ 

http://www.radambuk.cz/
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https://www.kuncicka.cz/wp-content/uploads/2020/08/podzimni-aktivity2.png 
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https://mujbloger.wixsite.com/ucitelkazmaterinky/post/je%C5%BEek 
 

Ježek 
Hra rozvíjí: lezení, orientaci v prostoru, soustředěnost, hrubou motoriku, obratnost 
Pomůcky: obruče, barevná víčka 
Věk: 3 - 6 let 
Popis hry: 

• v prostoru herny poházíme obruče do tvaru kruhu 
• děti (ježci) mají každý jednu obruč (domeček) 
• uprostřed obručového kruhu jsou PET víčka (ježčí dobroty) 
• ježci přicházejí ve vzporu dřepmo z domečků do středu, kde jsou víčka a učitelka jim 

dá na záda dobrotu (víčko) 
• děti toto víčko odnášejí do svého domečku, a vracejí se zase zpět dokud všechno 

neodnesou 
Zdroj: clanky.rvp.cz  
 

Na ježky 
Hra rozvíjí: hrubou motoriku, prostorovou orientaci, sluchové vnímání, reakci na signál, ztišení se 
Pomůcky: bubínek 
Věk: 3 - 6 let 
Popis hry: 

• děti (ježci) běhají za doprovodu budínku po herně a dupou jako ježek 
• když bubínek ustane (poslední úder je výraznější - signál, že je konec běhu), lehnou si 

na koberec, schoulí se do klubíčka a "spí" 
• šeptáme Tiše, tiše, ježek spí, ať ho nikdo nevzbudí. 
• chodíme mezi dětmi, šeptem opakujeme říkanku 
• signálem bubínku děti probudíme 

Zdroj: raabe.cz  
 

Zásoby na zimu 
Hra rozvíjí: obratnost, jemnou a hrubou motoriku, orientaci v prostoru, zrakové vnímání, zručnost  
Pomůcky: psychomotorický padák, obruče, kaštany 
Věk: 3 - 6 let 
Popis hry: 

• uprostřed hrací plochy rozložíme psychomotorický padák a na něj vysypeme kaštany 
• děti (ježci) se postaví kolem padáku cca 2 m od něj, kde mají každý svoji obruč 

(domeček) 
• děti pak postupně nějakým úkolem dojdou vždy pro jeden kaštan: 

• pro první kaštan si běží popředu 
• pro druhý pozadu 

http://www.radambuk.cz/
https://mujbloger.wixsite.com/ucitelkazmaterinky/post/je%C5%BEek
http://clanky.rvp.cz/
http://raabe.cz/
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• pro třetí po čtyřek 
• pro čtvrtý skáčou po 1 noze 
• pro pátý jako žabák....atp. 

Zdroj: zsborotin.cz  
 

Ježkova potrava na listu 
Hra rozvíjí: hrubou a jemnou motoriku, orientaci v prostoru, zrakové a sluchové vnímání 
Pomůcky: barevné obruče, hudba, listy s nakreslenými housenkami 
Věk: 4 - 6 let 
Popis hry: 

• učitelka schová v prostoru hrací plochy listy - na rubu některých listů jsou nakreslené 
housenky (v různých barvách) 

• uprostřed hrací plochy jsou vedle sebe čtyři různě barevné obruče (ježčí domečky) - 
obruče jsou v barvách housenek na listech  

• děti (ježky) rozdělíme do skupin k těmto obručím (domečkům) 
• děti (ježci) pak běhají za doprovodu hudby v prostory hrací plochy a hledají listy, na 

kterých je housenka v jejich barvě  
• když přestane hrát hudba, děti (ježci) se musí rychle schovat do svého domečku 

(obruče) 
Něco navíc: použijte živé podzimní listy na které např. lihovými fixy namalujete housenky 
Zdroj: vlastní  
 

Ježkovi bodliny 
Hra rozvíjí: pozornost, zrakové vnímání, prostorovou orientaci, postřeh 
Pomůcky: bublifuk 
Věk: 3 - 6 let 
Popis hry: 

• děti rozdělíme na skupiny cca po 10, připravíme si bublifuk 
• učitelka se různě pohybuje po prostoru, vyfukuje bubliny a děti (ježci) je praskají  
• úkolem dětí tedy je, aby žádná z bublin nespadla na zem 
•  

Ježčí pelíšky 
Hra rozvíjí: prostorovou orientaci, pozornost, zrakové vnímání, mrštnost, jemnou a hrubou motoriku 
Pomůcky: velká obruč, malé obruče na počet dětí, hudba, půlené obrázky, víčka 
Věk: 4 - 6 let 
Popis hry: 

• v prostoru herny poházíme malé obruče = pelíšek, jedno dítě je výr (jí ježky) a zbylé 
děti jsou ježci  

• ti si stoupnou do pelíšků, pustíme hudbu a děti se pohybují v prostoru mezi obručemi 
• jakmile se hudba vypne, musí si ježek najít svůj pelíšek, aniž by ho výr chytil  
• pokud je výr chytí jdou do jeho dutiny/ hnízda (velká obruč) 

Něco navíc: pro děti, které budu ve velké obruči (dutina výra) můžeme připravit nějakou činnost, 
např. poskládat půlené obrázky, poskládat výra z víček - jakmile tento úkol splní mohou se vrátit zpět 
do hry 
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