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

 

Informace o činnosti RADAMBUKu, z kroniky akcí… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 11 - 2022 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 
 

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  

Datové schránky pro spolky od roku 2023 budou povinné!!!! 

https://www.radambuk.cz/datove-

schranky-pro-nno/ 

 

http://www.radambuk.cz/
http://poradna.crdm.cz/
http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku
https://www.radambuk.cz/datove-schranky-pro-nno/
https://www.radambuk.cz/datove-schranky-pro-nno/


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 11 - 2022 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 
 

 

 

http://www.radambuk.cz/


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 11 - 2022 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 
 

 
11. 10. 2022 – jednání předsednictva RADAMBUKu 
 

Předsednictvo RADAMBUKu na svém 2. letošní jednání 11. 10. 2022 
přijalo nový členský spolek Vodní záchranná služba ČČK České 
Budějovice, zhodnotilo proběhlou akci BAMBIFEST 2022 a vzalo na 
vědomí účetní závěrku, zprávu kontrolní komise za rok 2021 a 
výroční zprávu za rok 2021. Dalším bodem jednání byla příprava 
volebního valného shromáždění RADAMBUKu, které se bude konat 
1. 12. 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vodní záchranná služba ČČK ČB nový členský 
spolek  
Jsme potěšeni, že novým členským spolkem RADAMBUKu 
se dne 11.10.2022 stal pobočný spolek Vodní záchranná 
služba ČČK České Budějovice. http://vzscb.cz/ Vodní 
záchranná služba ČČK byla založena v roce 1968. Je 
největší a nejstarší celostátní organizací věnující se vodní 
záchraně, vzdělávání a záchranářskému sportu. Místní 
skupina České Budějovice byla založena v roce 1982. Více 
naleznete na stránce věnované historii VZS České 
Budějovice. 
Kromě vyžádané pomoci během živelných pohrom se VZS 
ČB věnuje preventivnímu dohledu na vodních plochách v 
rámci rekreace široké veřejnosti, sportovních nebo 
kulturních akcí, teambuildingových programů a dalších 
aktivit spojených s vodním prostředím. Aktivně se podílí na 
výuce obyvatelstva v záchraně tonoucích a poskytování první pomoci, rozvíjí svou činnost mezi dětmi 
a mládeží, vytváří nabídku volnočasových aktivit v rámci své členské základny i pro neorganizované děti 
a mládež. V letošním roce se spolek zúčastnil BAMBIFESTu v Českých Budějovicích, v klubovně 
RADAMBUKu pořádá pro děti kroužek Vodník junior. Je v pořadí 71. členskou organizací RADAMBUKu. 

 
 

http://www.radambuk.cz/
http://vzscb.cz/
http://vzscb.cz/?page_id=1150
http://vzscb.cz/?page_id=1150
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14.10.2022 - Uklidíme Branišovský les – 72 hodin 2022 
 
 

www.72hodin.cz 
 
 

V pátek 14. 10. 2022 se zapojil RADAMBUK - Rada dětí a mládeže 
Jihočeského kraje z.s. akcí Uklidíme Branišovský 
les  do celorepublikového dobrovolnického  projektu ČRDM 
s názvem 72 hodin.  72 hodin jsou tři dny plné dobrovolnických 
aktivit, které se v ČR konaly v letošním roce v termínu od 13. do 
16. října. Kdykoli během těchto 72 hodin se dobrovolníci po celém 
Česku pustili do aktivit, které pomohli druhým, přírodě či okolí. V letošním roce se konal již 11. ročník 
akce.  

Akce Uklidíme Branišovský les se konala v lese za sídlištěm Máj v 
Českých Budějovicích od 15,30 do 18,30 hodin za podpory ČRDM, 
Statutárního města České Budějovice, MŠMT a Jihočeského 
kraje. Celkem 185 dobrovolníků vybavených pytli 
a rukavicemi  vyčistilo prostory konečné zastávky autobusů na 
sídlišti Máj, část sídliště v prostoru kolem základních škol a 
Branišovský les. Zúčastnily se nejen organizace dětí a mládeže 
(M-centrum pro mladou rodinu z.s., Turistický oddíl Ježci z.s., 
přípravka HC Motor, ….), ale také obyvatelé Českých Budějovic, 
kterým není okolí jejich bydliště lhostejné. Odvoz odpadu a pytlů 
s odpadky zajistilo Statutární město České Budějovice. Po 
ukončení akce se dobrovolníci rozešli domů s dobrým pocitem, 

že pomohli přírodě, podpořili  myšlenku dobrovolnictví a ukázali, že jim není cizí nezištná pomoc svému 
okolí. RADAMBUK- Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. děkuje všem účastníkům i  partnerům 
akce  za to, že  pomáhali, protože chtěli!!!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
http://www.72hodin.cz/
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https://www.youtube.com/watch?v=x7VjkoOU1JU 

13. 10. 2022 – Motýlí keř 72 hodin 

Dne 13. 10. 2022 vysadil RADAMBUK v 

rámci projektu 72 hodin ČRDM u svého 

sídla u Divadla U Kapličky na Husově třídě 

motýlí keř. Keř jsme vysadili u lípy – 

Stromu svobody, kterou jsme vysadili 

24.10.2018 v rámci oslav 100. výroční 

vzniku Československa. Těšíme se, až 

nám keř příští rok vykvete a zkrášlí naše 

okolí. 

 

 

13. 10 .2022 – Podzimní výtvarná dílna 

Pro děti z Dětského diagnostického ústavu v 

Homolích jsme připravili v rámci projektu 72 hodin 

Podzimní výtvarnou dílnu. Na úvod jsme si s dětmi 

vyprávěli o projektu 72 hodin, co znamená 

dobrovolnictví, dále o podzimu v přírodě a jak se 

příroda připravuje na zimní období. Ve výtvarné 

dílně děti vyráběly různé podzimní dekorace, které 

si s radostí odnášely. Akce se zúčastnilo 15 dětí a 4 

dobrovolníci. Pomáhali jsme, protože jsme chtěli!!! 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=x7VjkoOU1JU
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12. 8. – 15. 10. 2022 - tandemové neformální vzdělávání – Jak voní dřevo 

Pracovníci RADAMBUKu zrealizovali v rámci projektu OPVVVV Pod jednou 
střechou II pro 16 dětí 10 lekcí tandemového neformálního vzdělávání 
s názvem Jak voní dřevo. Děti se učily pracovat se sekerou, nožem, a pilou, 
osvojily si základy bezpečnosti práce s nástroji, naučily se oklestit větve 
z kmenu a nasekat tenké větve sekerou, zvládly vyrobit za pomocí 
nože  loďky z kůry a vyřezaly a vydlabaly si lžíce ze dřeva. Téma aktivity bylo 
pro děti zajímavé, úkoly plnily s plným nasazením, rozvíjely své dovednosti 
a manuální zručnost. 

 

 

Březové lístky budou předány slavnostně 1.12.2022 na 22. Valném 
shromáždění RADAMBUKu. 

Vážení přátelé, nemáte ve své organizaci vedoucího, 
který by si zasloužil, aby byl odměněn za práci s dětmi a 
mládeží, za aktivitu a ochotu věnovat čas druhým 
odznakem Březového lístku? 

Podnět k udělení můžete podat kdokoli, návrh na udělení pak zpracují  nositelé BL z RADAMBUKu ve 
spolupráci s navrhovateli (udělovací dekret,  objednání odznaku, podpisy navrhovatelů na udělovací 
dektrety...). Stačí vyplnit formulář Návrh na udělení Březového lístku a zaslat na email 
kancelar@radambuk.cz .  

https://www.brezovylistek.cz/pravidla-udelovani/ 

Pozvánka na 22. valné shromáždění RADAMBUKu 

Zveme delegáty valného shromáždění na 22. jednání valné shromáždění RADAMBUKu, které se bude 

konat ve čtvrtek 1.12.2022 od 17 hodin v prostorách RADAMBUK, Husova tř. 45, 370 05 České 

Budějovice.  

Návrh programu jednání: 

- Prezence delegátů VS 
- Zahájení VS 
- Schválení programu VS 
- Volba Mandátové komise, Návrhové komise, Volební komise 
- Informace z RADAMBUKu, plán činnosti 
- Účetní závěrka za rok 2021 
- Výroční zpráva RADAMBUK za rok 2021 
- Zpráva Kontrolní komise RADAMBUK za rok 2021 
- Volba Výkonných orgánů RADAMBUKu  
- Volba Kontrolní komise  
- Různé 
- Usnesení 
- Závěr 

Do 15. 11. 2022 prosíme o potvrzení účasti delegátů na e-mail kancelar@radambuk.cz. 

http://www.radambuk.cz/
mailto:kancelar@radambuk.cz
https://www.brezovylistek.cz/pravidla-udelovani/
mailto:kancelar@radambuk.cz
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Každá jednotlivá členská organizace, bez ohledu na počet fyzických a právnických osob sdružených v 
té které organizaci vysílá na VS jednoho zástupce.  
Každý zástupce jednotlivé členské organizace má na VS jeden hlas.  
Delegáti – jsou osoby, které jste zapsali jako delegáty valného shromáždění na přihlášce nebo 

prodloužení členství na rok 2022, prosíme o potvrzení účasti na jednání do 15.11.2022 na e-mail 

kancelar@radambuk.cz  

Pokud se nemohou zapsaní delegáti v prodloužení členství zúčastnit jednání, statutární zástupce 

jmenuje nového delegáta, vyplněný formulář  

Delegát VS jedné organizace může zastupovat na základě plné moci jiného řádně zvoleného 

delegáta VS z jiné organizace, sdělí tuto skutečnost při prezenci a prokáže se řádnou plnou mocí.  

Letošní Valné shromáždění je volební. 

Návrhy na předsedu, místopředsedu, členy předsednictva a členy kontrolní komise do voleb 

konaných v rámci VS musí být předloženy písemně (Návrh kandidáta do výkonných orgánů) 

předsedovi. Z předloženého návrhu musí být jasné, kdo a na jakou pozici je kandidován, součástí 

návrhu musí být i písemný souhlas kandidáta (Souhlas kandidáta s volbou). Návrhy mohou podávat 

statutární orgány členských organizací RADAMBUK. Návrhy a souhlasy prosím posílejte na email 

kancelar@radambuk.cz .  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Milí přátelé z členských organizací RADAMBUKu,  

po ukončení Valného shromáždění RADAMBUKu dne 1.12.2022 bychom vás rádi pozvali na 

divadelní představení Marešovy divadelní společnosti Můj sluha Saturnin.  

Představení začíná v 19 hodin u nás v Divadle U 

Kapličky. Končí cca ve 21,30 hodin. V polovině 

představení je plánována přestávka.  

Na představení s vámi mohou jít vaši partneři, 

děti, přátelé…. 

Prosíme vás do 15.11.2022 o zaslání závazného 

počtu vstupenek za vaší organizaci, abychom 

včas vstupenky zajistili. Vstupenky zaplatíme 

z rozpočtu RADAMBUKu.  

 

Pojďte si s námi předvánočním čase užít večer 

plný humoru a bláznivých nápadů Saturnina       

http://www.radambuk.cz/
mailto:kancelar@radambuk.cz
mailto:kancelar@radambuk.cz
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Brožura členských organizací RADAMBUKu v angličtině – aktualizace 9-2022 

https://www.radambuk.cz/brozura-clenskych-organizaci-radambuku-
v-anglictine-aktualizace-9-2022/ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/brozura-clenskych-organizaci-radambuku-v-anglictine-aktualizace-9-2022/
https://www.radambuk.cz/brozura-clenskych-organizaci-radambuku-v-anglictine-aktualizace-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/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nápady pro tvoření s dětmi na Halloween 

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

carodejnice/  

 
 
 
 

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/tvoreni-s-detmi-carodejnice/
https://www.radambuk.cz/tvoreni-s-detmi-carodejnice/
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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 %. 

 
  

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/
http://www.icmcb.cz/
https://www.jihocesketabory.cz/
http://budejovice.bambifest.cz/
https://jihocesky.mladezkraji.cz/subdom/jihocesky/
https://www.youtube.com/user/radambuk
https://www.instagram.com/radambuk/
https://www.facebook.com/RADAMBUK/
https://www.facebook.com/radambuk.jiznicechy
https://www.facebook.com/radambukmajak/
https://dobromat.cz/podporim/radambuk
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat#_blank
http://dobromat.cz/
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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 

 
Vzdělávací kurzy podzim 2022, zima 2023 
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 
 

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). 

http://www.radambuk.cz/
mailto:kancelar@radambuk.cz
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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) 

 
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). 

 

 

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. 
 

Šumava na koloběžkách 30. 9. - 2. 10. 2022  
 
O víkendu 30. 9. – 2. 10. 2022 jsme v rámci projektu 
Mládež kraji – kraj Jihočeský zorganizovali pro děti a 
mládež projekt Šumava na koloběžkách. Objednali jsme 
ubytování na základně DDM České Budějovice na 
Jenišově, která se nacházela v blízkosti Lipenské přehrady 
a v blízkosti velkého množství cyklostezek, které jsme 
využívali pro jízdy na koloběžkách. Navštívili jsme také 36 
metrů vysokou rozhlednu na Dobré Vodě u Horní Plané a 
připravili aktivity, kdy děti poznávaly rostliny a živočichy 
šumavské přírody. Víkendové akce se zúčastnilo 30 dětí a 
mládeže a zorganizovali jí 3 dobrovolníci. Účastníci 
poznali krásy šumavské přírody při aktivní jízdě na 
koloběžkách a zvýšili si svou fyzickou kondici. 
 
 

7. 10. 2022 - Objevujeme nepoznané světy  
V rámci projektu Mládež v kraji - kraj Jihočeský proběhla 
první část projektu Objevujeme nepoznané světy a 
uskutečnila se akce Zábavný den - Světem koní (dne 7. 
10. 2022). Děti si v průběhu dne nejenom zahrály různé 
hry a tvořily, ale také se společně postaraly o koníky a 
objevovali různé zajímavosti ze světa koní. Akce 
proběhla na statku ve Skřidlech a zúčastnilo se jí celkem 
12 dětí. 

https://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/projekt-
objevujeme-nepoznane-svety-7-10-2022-143 
 
 

 
 
  

http://www.radambuk.cz/
https://jihocesky.mladezkraji.cz/
https://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/projekt-objevujeme-nepoznane-svety-7-10-2022-143
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Informace z členských organizací RADAMBUKu 

 

 

Martin na bílém koni -PÁTEK 11. LISTOPADU 2022 V 17:00 

https://www.facebook.com/rodicevakci 

Děti a rodiče se sejdou u kostela v 
Nových Hodějovicích a společně s 
Martinem přivítají první sněhové 
vločky (v případě sněhu:) 
Vezměte s sebou lampióny, 
lucerničky nebo barevná světýlka, 
půjdeme okruh po Nových 
Hodějovicích 30 - 40 min. 
Na akci jsme objednali dva poníky, 
děti se s nimi mohou na konci akce 
vyfotit. 
Akce je zdarma. 
 

https://www.facebook.com/events/815241626361876?ref=newsfeed  

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/rodicevakci
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Metodický kurz - Hero´s Journey 
UŽ MÁTE REZERVOVÁN SVŮJ TERMÍN?  

14. - 15. 11. 2022 

12. - 13. 12. 2022 

16. - 17. 1. 2023 
Účastníci si osvojí základní teoretický rámec a metodiku práce s metaforou, absolvují praktické 
nácviky technik.  
Účinnost postupu si vyzkouší prostřednictvím vlastních zážitků při práci s metaforou (sebezkušenost) 
a budou podporováni v hledání vlastních aplikací metodiky do své konzultační praxe.  

www.herosjourney.cz/metodickykurz 

http://www.radambuk.cz/
http://www.herosjourney.cz/metodickykurz?fbclid=IwAR3Z90DAB0t2mLpsRIepixc6focd_3e1UJZ7bUsxgNCbSlvKhZSI1QyNNfY
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Hra Poznej Budějce! 
Zapojte se do naší velké hry, poznávejte České Budějovice! 
Hra, díky které člověk může projít a poznat něco z malebného města České Budějovice. Pro všechny 
věkové kategorie, jednotlivce i rodiny. Těšíme se na vás. Více v odkazu. 
<https://view.genial.ly/61f93bc4c196a6001881eee7/interactive-content-poznej-budejce-1-uroven> 
 

 

 

  

http://www.radambuk.cz/
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 

 

 
 
 
 
V nabídce služeb ICM ČB naleznete také butony 
ovál 45 x 69 mm (ovál) a srdce 53 x 57 mm (srdce) se špendlíkem, magnet, zrcátko, klíčenky.. 
http://www.icmcb.cz/novy-cenik-sluzeb-icm-platny-od-18-11-2020/  

 
 
 
 
 
 

 
Tipy pro volný čas 

ICM ČB zpracovává a rozesílá každý týden elektronický 
zpravodaj Tipy pro volný čas v Jihočeském kraji. Pokud se 
chcete stát odběrateli, kontaktujte nás na e-mailu 
icmcb@radambuk.cz. Vaší adresu přidáme do distribučního 
seznamu.  
http://www.icmcb.cz/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/. 
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VÝSTAVA VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 3. AŽ 5. LISTOPADU 

Největší jihočeský veletrh středního, odborného a vysokoškolského vzdělání. 
Tři dny,  6 pavilonů, expozice škol a regionálních zaměstnavatelů,  doprovodný pódiový program a 
poradenství při volbě studia – to je tradiční výstava, na které budoucí středoškoláci získají ucelený 
přehled o možnostech studijních a učebních oborů pro školní rok 2023/2024. 
Školy a zaměstnavatelé na jednom místě 
Každoročně navštíví výstavu během tří dnů tisíce návštěvníků, navštěvují ji žáci 8. a 9. ročníků 

základních škol, jejich učitelé, výchovní poradci i 
rodiče. Cílem je usnadnit žákům základních škol výběr 
dalšího studia.   
Žáci se můžou ptát  nejen pedagogů z vystavujících 
škol, ale i studentů a absolventů, a díky tomu zjistí co 
nejvíce informací o studijních programech, přijímacích 
zkouškách, vybavení škol, zázemí pro studium i dalších 
aktivitách, které školy nabízejí. Spolu se školami, nebo 
samostatně, vystavují i regionální zaměstnavatelé, 
kteří v rámci studia nabízí praxi nebo pracovní stáž. 
Díky nim si můžou žáci vytvořit představu o 
možnostech uplatnění na trhu práce po absolvování 
vybraného oboru. 
SOBOTA JAKO IDEÁLNÍ DEN PRO NÁVŠTĚVU S RODIČI 
VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO na českobudějovickém 
Výstavišti začíná ve čtvrtek 3. listopadu a končí 

v sobotu 5. listopadu. Sobota je ideálním dnem pro návštěvy rodičů, kteří můžou svému dítěti poradit 
s výběrem školy a nebo jej správně nasměrovat pro jeho budoucího povolání. S volbou školy a 
povolání pomůže i informační a poradenské středisko Úřadu práce ČR. 
VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO, 3. – 5. listopadu 2022 (čtvrtek a pátek 9:00 – 17:00, sobota 9:00 – 16:00). 
Vstup je pro všechny návštěvníky zdarma. 
https://www.vcb.cz/aktuality/vystava-vzdelani-a-remeslo-3-az-5-listopadu-288.html 

 
Kulturní měsíčník na listopad je již nyní k dispozici v ICM ČB 

Ke stažení zde: https://1url.cz/TrVqA 
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ČESKOBUDĚJOVICKÝ ADVENT BUDE!  
Adventní městečko, stromeček, kluziště kolem Samsonovy kašny, věžička s rozhlednou, kolotoč, přílet 

anděla, koncerty, tvůrčí dílničky, ukázky lidových řemesel a poprvé i foto point!  
Letáček s programem: https://1url.cz/drVlG 
www.c-budejovice.cz/program-ceskobudejovickeho-adventu 
 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F1url.cz%2FdrVlG%3Ffbclid%3DIwAR3hnLKu0JNkLAyxMUd2scJwqNyd7rZlzjpWENcMlMcrWK6q8Io5p2dZAEM&h=AT2KAQkuJwJZJYr0aPdVKJlVXQzZsy2-8aEYaeUM_oA5dZQiRIqRDIzS2M2VdPKg3DkQTfch0T7s9sjZ7wXd0u3ghr2YWeAbfI39bWt-EbaBwYcMY0eWgz5HuaTnPLYI7ZmA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0G2sAg_YhC4xATSDyE2VISKea8tJpU5TRMr0m8zB4d2HT4SpCPYikcfdzBZcHQOea1xO9WkdIg_TFHbufJySW-25OvtIQBB_oIcLindXcTdll6ptWONbzJ-KtswjAR0iRWpJ6AXG-hHs48UYuHZ8BJTtStQ9JfmM8FyaVSeomBnbNTeGJ693Y_L8Y4XNqUlHjFehV9ZYxS7w
http://www.c-budejovice.cz/program-ceskobudejovickeho-adventu?fbclid=IwAR3Z90DAB0t2mLpsRIepixc6focd_3e1UJZ7bUsxgNCbSlvKhZSI1QyNNfY
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Evropské karty mládeže EYCA 
 
Outdoor?! Podporujeme! 
Právě proto jsme se nově stali partnerem 
největšího cestovatelsko-outdoorového festivalu v 

ČR - Festival Obzory !  
Pro fanoušky outdooru nabízí karta EYCA také 
spoustu slev při nákupu vybavení a oblečení. 
V JUNshop.cz s námi ušetříte až 10 % a v 
obchodech Český ráj outdoor sports máte dokonce 

15% slevu!  
O všech slevách na outdoor a mnohem více si 
můžete přečíst na eyca.cz 
 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/eyca.cz?__cft__%5b0%5d=AZXbYTczuWFm4SeWVimNaGJqUyLIPrS1Bu6rVjct4ahQ_lRVjxdke_Io-5LXMlN8JDj0XfqOX4L5XTfOcYnVE-FuB_cUfDQjw-g3GqKMOQvW_ddAqGdMKV5lQtbYzil9kNKNu89AnzdISQuENdKv2iDvJhMwnpRRno-LQwwOTwkq8UKHOxSzDSWrHLBF8ypgNw2L4nsY8ZxC42d8BwrJsJ-k&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/festivalobzory/?__cft__%5b0%5d=AZXbYTczuWFm4SeWVimNaGJqUyLIPrS1Bu6rVjct4ahQ_lRVjxdke_Io-5LXMlN8JDj0XfqOX4L5XTfOcYnVE-FuB_cUfDQjw-g3GqKMOQvW_ddAqGdMKV5lQtbYzil9kNKNu89AnzdISQuENdKv2iDvJhMwnpRRno-LQwwOTwkq8UKHOxSzDSWrHLBF8ypgNw2L4nsY8ZxC42d8BwrJsJ-k&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/junshop.cz?__cft__%5b0%5d=AZXbYTczuWFm4SeWVimNaGJqUyLIPrS1Bu6rVjct4ahQ_lRVjxdke_Io-5LXMlN8JDj0XfqOX4L5XTfOcYnVE-FuB_cUfDQjw-g3GqKMOQvW_ddAqGdMKV5lQtbYzil9kNKNu89AnzdISQuENdKv2iDvJhMwnpRRno-LQwwOTwkq8UKHOxSzDSWrHLBF8ypgNw2L4nsY8ZxC42d8BwrJsJ-k&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/ceskyrajoutdoor?__cft__%5b0%5d=AZXbYTczuWFm4SeWVimNaGJqUyLIPrS1Bu6rVjct4ahQ_lRVjxdke_Io-5LXMlN8JDj0XfqOX4L5XTfOcYnVE-FuB_cUfDQjw-g3GqKMOQvW_ddAqGdMKV5lQtbYzil9kNKNu89AnzdISQuENdKv2iDvJhMwnpRRno-LQwwOTwkq8UKHOxSzDSWrHLBF8ypgNw2L4nsY8ZxC42d8BwrJsJ-k&__tn__=-%5dK-y-R
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Informace z ČRDM 
 
 

Tamjdem nabízí neziskovým organizacím věnujícím se 
dobrovolnictví možnost zúčastnit se zdarma on-line fokusních 
skupin  

30. 11. 2022 či 1. 12. 2022. Zástupci jednotlivých neziskovek si budou moci 
vyměňovat své cenné zkušenosti z praxe, vzájemně se inspirovat a diskutovat nad 
různými tématy z pole svého působení.  

Více  

Fulbright-Masarykova komise opět nabízí stipendium pro zástupce 
neziskové sféry z České republiky v USA, ve snaze podpořit rozvoj tohoto 

sektoru u nás, obohatit kontakty mezi českými a americkými organizacemi a pomoci 
získat znalosti a zkušenosti.  

Více  

Rozhovor, který Vás obohatí… Podnětné myšlenky předsedy České rady 
dětí a mládeže Aleše Sedláčka zazněly v rozhovoru, jejž 18. října t. r. publikoval 

Blog Skautský svět. Pod titulkem Děti jsou dnes křehčí hovoří o svém dětství, dnešních dětech 
i o tom, co by o nich rád věděl podrobněji. Rozhovor 

Desátým rokem pořádáme výměnu mládeže mezi Českem a Izraelem. 

Cílem tohoto projektu je vzájemně si představit organizace a jejich aktivity ve své zemi. Česká 
část právě probíhá a její průběh můžete sledovat na FB ČRDM. Čeští účastníci Izrael navštíví 
ve dnech 22.–28. 11. 2022.  

Chystáme se na Celostátní vzájemnou výměnu zkušeností, která se bude 

konat 11.–13. 11. ve Skutči. Můžete nás potkat třeba na debatě Mladí a udržitelní nebo 
Udržitelné místo. Na CVVZ se stále ještě můžete hlásit.  
 

 Aleš Sedláček představí aktuální témata zasahující do oblasti práce s dětmi a mládeží pod názvem 

Kulatý stůl s Českou radou dětí a mládeže, Ondřej Šejtka připravil téma Pojištění na akcích s dětmi 

a mládeží. Důvěrovky ano či ne? – tak na to odpoví seminář s Vlastimilem Jurou. S Jakubem Sotlem 

si projdete Základy v Canvě pro oddíl nebo provedete Podzimní úklid v rejstříku spolků. Potkat nás 

můžete i na debatě Mladí a udržitelní nebo Udržitelné místo se Zuzanou Wildovou, Nelou 

Andresovou, Michaelou Doležalovou a Lucii Bímovou.  

 
Děkujeme všem, kdo s námi letos pomáhali v akci 72 hodin. Společně jsme vytvořili téměř 500 

šťastných příběhů pomoci. Moc Vás prosíme o uzavření projektů a vyplnění krátkého hodnocení – 

uděláte to ve svém uživatelském účtu, pomocí tlačítka Uzavřít projekt. Pak si můžete stáhnout 

certifikát.  

Statistika letních táborů 2022  

Výsledky budou zcela anonymizované a následně zpracované do agregované podoby. Přikládám 
odkaz na google formulář, který stačí nasdílet organizacím, a to je vše. Princip je stejný jako 
v loňském roce. V případě jakéhokoliv dotazu mě určitě kontaktujte na tomto e-mailu nebo tel. 
čísle 728815089. Vyplněná data bychom potřebovali ideálně do 20. 11. 2022. Na krajích vyplňují 

http://www.radambuk.cz/
https://www.diteceska.cz/
https://www.diteceska.cz/
https://tamjdem.cz/zajimaji-vas-vyzvy-a-dopady-manualni-dobrovolnicke-pomoci-zapojte-se-do-nasich-fokusnich-skupin-pro-neziskovky/
https://www.adam.cz/26-herni-vystava-hry-a-hlavolamy-v-praze/
https://www.adam.cz/26-herni-vystava-hry-a-hlavolamy-v-praze/
https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-neziskovy-sektor/
https://skautsky-svet.blogspot.com/2022/10/deti-jsou-dnes-krehci-rozhovor-s.html
https://www.facebook.com/crdm.cz
https://www.facebook.com/events/5373219112746696/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/5373219112746696/?ref=newsfeed
https://www.cvvz.cz/program/blok/132
https://www.cvvz.cz/program/blok/131
https://www.cvvz.cz/program/lektor/2182
https://www.cvvz.cz/program/lektor/1006
https://www.cvvz.cz/program/lektor/1006
https://www.cvvz.cz/program/lektor/1691
https://www.cvvz.cz/program/lektor/5159
https://www.cvvz.cz/program/lektor/5159
https://www.cvvz.cz/program/blok/132
https://www.cvvz.cz/program/blok/131
https://www.72hodin.cz/
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jen organizace, za které to nevyplňuje jejich mateřská (například u Junáka to je vyplňováno 
centrálně za celou organizaci, takže Junák v krajích nic neřeší).  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZYI7btoATvMQf6VlAkeS0QXt33TcF9e4_MAW1veid
BnkonQ/viewform 

Děkuji moc za spolupráci 

Nela Andresová 

analytička / Analyst 

Česká rada dětí a mládeže  

 

Archa číslo 5/2022 referuje o letních prázdninách plných (ne)obyčejných 
táborů 
https://www.adam.cz/archa-cislo-5-2022-referuje-o-letnich-prazdninach-plnych-neobycejnych-
taboru/ 
Vyšla předposlední letošní Archa. Jaká že je? Po čase opět mimořádně rozšířená o čtyři strany (má 
jich tedy 28), protože prázdninová, a táborová především. Její obsah je ostatně předznamenán již 
ústředním tématem: Prázdniny s bonusem. 

 

  

http://www.radambuk.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZYI7btoATvMQf6VlAkeS0QXt33TcF9e4_MAW1veidBnkonQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZYI7btoATvMQf6VlAkeS0QXt33TcF9e4_MAW1veidBnkonQ/viewform
http://crdm.cz/
https://www.adam.cz/archa-cislo-5-2022-referuje-o-letnich-prazdninach-plnych-neobycejnych-taboru/
https://www.adam.cz/archa-cislo-5-2022-referuje-o-letnich-prazdninach-plnych-neobycejnych-taboru/
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Další informace 

PODPORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2023 V OBLASTI 

PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvy 

PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ k podání žádostí o poskytnutí 

dotace na rok 2023. 

Žádosti pro rok 2023 se vkládají prostřednictvím elektronického 
informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz. ISPROM bude otevřen postupně 
pro jednotlivé výzvy. 
Termín pro podání žádostí je uveden u jednotlivých výzev. Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí 
být žádost tento den již doručena na MŠMT! 
Výzva PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro osvědčené organizace 
Termín pro podání žádostí: do 11. 11. 2022 
Předběžný termín otevření ISPROMu pro vkládání žádostí: od 11. 10. 2022 
Výzva pro osvědčené organizace.pdf 
Příloha ke stažení: 
Příloha č3_Avízo o vratce_V1.docx 
Výzva PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro střešní organizace 
Předběžný termín vyhlášení výzvy – druhá polovina října 2022 
Výzva PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro projekty nestátních neziskových organizací s nadregionálním 
dopadem 
Termín pro podání žádostí: do 11. 11. 2022 
Předběžný termín otevření ISPROMu pro vkládání žádostí: od 11. 10. 2022 
Výzva pro projekty NNO s nadregionálním dopadem.pdf 
Přílohy ke stažení: 
Příloha č3_Avízo o vratce_V3.docx 
Příloha č5_Rozpočet projektu po aktivitách.xlsx (povinná příloha) 
PODPORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2023 V OBLASTI PRÁCE S DĚTMI A 
MLÁDEŽÍ, MŠMT ČR (msmt.cz) 
 
 

VÝZVA NA PODPORU MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2023 

Věcným zaměřením a účelem této Výzvy je podpora účasti žáků 
na mezinárodním kole soutěží konaných v zahraničí. Soutěží se 
mohou účastnit pouze žáci základních a středních škol. 
 
Žádosti se vkládají do elektronického informačního systému 
ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz. ISPROM bude otevřen 

pro vkládání žádostí nejpozději během dne 17.10.2022. 
Žádost musí být podána nejpozději do 14. 11. 2022.  
Výzva na podporu mezinárodních soutěží v roce 2023 ke stažení zde 
Výzva na podporu mezinárodních kol soutěží 2023.pdf 
  
  
Kontaktní osoba 
Ing. Oldřich Komárek (oldrich.komarek@msmt.cz) 

http://www.radambuk.cz/
https://isprom.msmt.cz/
https://www.msmt.cz/file/58561_1_1/
https://www.msmt.cz/file/58562_1_1/
https://www.msmt.cz/file/58563_1_1/
https://www.msmt.cz/file/58564_1_1/
https://www.msmt.cz/file/58565_1_1/
https://www.msmt.cz/mladez/podpora-nestatnich-neziskovych-organizaci-pro-rok-2023-v
https://www.msmt.cz/mladez/podpora-nestatnich-neziskovych-organizaci-pro-rok-2023-v
https://isprom.msmt.cz/
https://www.msmt.cz/file/58600/
mailto:oldrich.komarek@msmt.cz
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PODPORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2022 - ENERGIE 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu na podporu volnočasových 

pohybových aktivit organizací pracujících s dětmi a mládeží na rok 
2022 . Věcným zaměřením a účelem této Výzvy je pokrytí nákladů 
na úhradu energií souvisejících s provozem prostor sloužících pro 
volnočasové pohybové aktivity dětí a mládeže ve věku od 6 do 26 
let. 
Žádosti pro rok 2022 se vkládají prostřednictvím elektronického 

informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz. 
Termín pro podání žádostí: do 28. listopadu 2022 (Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být 
žádost tento den již doručena na MŠMT!) 
Předběžný termín otevření ISPROMu pro vkládání žádostí: od 3. 11. 2022 
Výzva.pdf 
Přílohy ke stažení: 
Příloha č2_Avízo o vratce.docx 
Příloha_jmenný seznam členů 6-26 let.xlsx 

Výzva PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro střešní organizace 
Termín pro podání žádostí: do 28. 11. 2022 
Termín otevření ISPROMu pro vkládání žádostí: od 27. 10. 2022 
Výzva pro střešní organizace pdf 
Přílohy ke stažení: 
Příloha č3_Avízo o vratce_V2.docx 
Příloha č5_Rozpočet projektu po aktivitách.xlsx (povinná příloha) 
 

 

 
 
  

http://www.radambuk.cz/
https://isprom.msmt.cz/
https://www.msmt.cz/file/58650_1_1/
https://www.msmt.cz/file/58651_1_1/
https://www.msmt.cz/file/58652_1_1/
https://www.msmt.cz/file/58653_1_1/
https://www.msmt.cz/file/58655_1_1/
https://www.msmt.cz/file/58654_1_1/
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Tvoření s dětmi 
Jaký je rozdíl mezi Halloweenem a Dušičkami?  
 
Tyto svátky mají kořeny stejné, jen v každé zemi se zachovaly jiné zvyky a tradice.  
Tyto svátky pochází již z dávných dob, kdy naše území obývali Keltové. Noc z 31. října na 1. listopad 
slavili jako konec léta i celého roku. Keltové věřili, že v tento den se protíná svět živých se světem 
mrtvých. Byla to nejmagičtější noc v roce. V některých zemích se dodnes slaví jako Halloween 31.10 a 
v osmnácti zemích Evropy se tato keltská tradice udržela jako Památka zesnulých – Dušičky, které se i 
u nás slaví 2.11. 

HALLOWEEN 

Halloween se slaví 31.10. v USA (Americe), Kanadě, Velké Británii a Austrálii. 

PŘÍBĚH: 

Lidé si ten den připomínají své zesnulé předky. Bylo zvykem chodit v kostýmech stavení od stavení a 
výměnou za básničku či koledu vybírat potraviny. Strašidelné kostýmy měly představovat duše 
zemřelých. 

TRADICE A ZVYKY: 

„Dejte mi koledu, nebo vám něco provedu“ je nejznámější tradice Halloweenu. Děti v kostýmech 
obchází sousedy, zpívají koledy a získávají za ně drobné sladkosti. Pokud je majitel domu suchar a 
neotevře jim dveře, provedou mu drobnou lumpárnu. Koledovat se chodí vždy po setmění. Mezi další 
tradice patří: vyprávění strašidelných příběhů a Halloweenský průvod. 

SYMBOLY: 
• Vydlabané dýně – nejznámější symbol Halloweenu. Vkládají se do nich svíčky, aby koledníci 

viděli na cestu. Co nejstrašidelnější obličej na dýni má odhánět zlé duchy. 
• Čarodějnice – dle pověr doprovázejí na cestách zlé duchy. Lidé se jich báli a věřili, že na 

Halloween mají čarodějnice největší moc. 
• Kočka – ve středověku byly černé kočky vnímány jako mazlíčci čarodějnic, a tak jako symbol 

Halloweenu přetrvaly dodnes. 
• Masky a kostýmy – slouží k matení zlých duchů. Lidé věřili, že strašidelnými převleky duchy 

zmatou a oni je nechají být. 

DUŠIČKY 2.11. 
PŘÍBĚH: 

Prý v tento den mohly duše zpátky na svět. Ty dobré, i ty špatné. Zapalování svíčky je jedním z 
tradičních zvyků. Dle pověry měl oheň duším pomoci najít cestu zpět k živým. Na tento svátek se 
především peklo pečivo. Specialitou bývaly rohlíky, bochánky, věnečky a tvary podobné zkříženým 
kostem, kterým se říkalo „kosti svatých“. 

Ještě na začátku 20. století se v jižních Čechách chodilo na Dušičky koledovat. V okolí Českého Krumlova 
se koledě říkalo „chodit po rohlíkách“, protože odměnou koledníkům bylo většinou pečivo. V 
Podkrkonoší se v dřívějších dobách slavila Památka zesnulých podobně jako dnes Halloween. Lidé se 
oblékali do hadrů a zapalovali veliké ohně. 

TRADICE A ZVYKY: 

http://www.radambuk.cz/
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V současné době je tento svátek spojen především s návštěvou hřbitova, položením věnců, květin a 
zapálením svíček na hrobech zemřelých předků. 

SYMBOLY: 
• Zapálená svíčka – vzpomínka za zesnulého 
• Věnce a květiny – víra ve věčný život, vzpomínka a poděkování zesnulému 

 
 
 

https://eighteen25.com/todays-project-spirit-
jugs/?fbclid=IwAR3QpWGDhSzLOkg0vSWa2TTPKjEZix6llK604F5gfBdSRgsl2vXu16Qe300 

 

 
 

http://krokotak.com/2018/10/halloween-bag/ 
http://krokotak.com/tag/pumpkin/ 

http://print.krokotak.com/q?q=pumpkin&p=1 

http://www.radambuk.cz/
https://eighteen25.com/todays-project-spirit-jugs/?fbclid=IwAR3QpWGDhSzLOkg0vSWa2TTPKjEZix6llK604F5gfBdSRgsl2vXu16Qe300
https://eighteen25.com/todays-project-spirit-jugs/?fbclid=IwAR3QpWGDhSzLOkg0vSWa2TTPKjEZix6llK604F5gfBdSRgsl2vXu16Qe300
http://krokotak.com/2018/10/halloween-bag/?fbclid=IwAR11c_hG72wk26dQysOvRI8fObJPbGBKBeYAaP45uLU-K04pdbM4EztLfr0
http://krokotak.com/tag/pumpkin/?fbclid=IwAR35Y8s-rlZI6F-iz8QfVOVsleMJNIG9n_HP8vVu1xBpu6R5lV5US9RzYao
http://print.krokotak.com/q?q=pumpkin&p=1&fbclid=IwAR3Ynd6QCPJ8zZv44-6XsQBPD1a3YGNtUzc5xMSZvOOPIG0HDuvzmbpWKlI
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http://krokotak.com/tag/spider/ 

 
 

 

http://krokotak.com/2022/10/witch-house/ 
 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
http://krokotak.com/tag/spider/?fbclid=IwAR3YiorR0LXrtdDsGcpHywtFvzeXRHVZpw8agaTLGsQg4UU0WSXg6KWbV0M
http://krokotak.com/2022/10/witch-house/?fbclid=IwAR2zuHWdCF4kCH9h76gwCG4R2LRxjc6V64U6A_dlJokJH2PRRF8iSPmQIVQ
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Halloweenské tvoření 

Tvoření duchů, upíra, svícínků, pavouků 

30 OMALOVÁNEK ZDARMA ke stažení na téma Halloween a Dušičky 

Budu ráda za vaše  

Vše najdete zde: https://www.taborovky.cz/blog/hallowenske-tvoreni/ 

 
 

Kouzelný les se zvířátky z ořechů 
 

https://takjderok.cz/podzim/kouzelny-les-se-zviratky-z-orechu/?fbclid=IwAR3zCB7AJWi1SeRn4-
hEmAo_gt08pUZe1btnd2KlkoJWGWmUv5LC9msBor0 
 

Co budete na výrobu lesa potřebovat? 
• ŠABLONKY ZVÍŘÁTEK (zde ke stažení ZDARMA) i s přibližným návodem na tvoření » 
• skořápky ořechů 
• papírovou krabici 
• tavnou pistoli 
• barevné nebo bílé výkresy A4 
• nůžky 
• pastelky, fixy nebo jiné barvičky 
• provázek 
• nakrájenou korkovou zátku 
• přírodniny k dozdobení - 

kamínky, šišky, klacíky... 
• plato od vajec, rulička od 

toaletního papíru... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.taborovky.cz/blog/hallowenske-tvoreni/?fbclid=IwAR3flZhqs9z0GUAjDFkjxQnTXDTelmx8MXtaEqNg5ffWakMpdqnW-9Wpxkg
https://takjderok.cz/podzim/kouzelny-les-se-zviratky-z-orechu/?fbclid=IwAR3zCB7AJWi1SeRn4-hEmAo_gt08pUZe1btnd2KlkoJWGWmUv5LC9msBor0
https://takjderok.cz/podzim/kouzelny-les-se-zviratky-z-orechu/?fbclid=IwAR3zCB7AJWi1SeRn4-hEmAo_gt08pUZe1btnd2KlkoJWGWmUv5LC9msBor0
https://drive.google.com/file/d/1csNa8Z7_w3QgiihYpu00ISZLjjJQAGrF/view?usp=sharing
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Hry s dětmi 
Pionýr z.s. - Fotografování není věda. Zkuste to zařadit do pravidelných schůzek 

 
S rozšířením mobilních telefonů se 

fotografování stalo běžnou součástí našich 
životů 

Přinášíme tipy na schůzku i aktivity, které 
můžete vyzkoušet 

Co znamenají pojmy jako clona, rychlost 
závěrky nebo ISO 

Jaký je rozdíl mezi naším pohledem na 
svět a pohledem fotoaparátu 

Tipy na aktivitu při schůzce najdete tady: https://mozaika.pionyr.cz/fotografovani-neni-veda-
zkuste.../ 

 
 

Na chřestýše 
Potřeby: polštář, chřestidlo (klíče, krabička s korálky). 
  
Vybereme dva dobrovolníky. Jeden bude chřestýš a dostane 
chřestidlo. 
Druhý bude lovec. Lovci zavážeme oči a dáme mu do ruky 
polštář. Zbytek dětí se rozmístí po krajích místnosti a budou 
dělat „mantinely,“ aby se lovec náhodou nezranil. Ve chvíli, 
kdy si lovec zaváže oči, chřestýš si stoupne někam do 
prostoru a zůstane stát. Až je lovec připraven řekne: 
"Chřestýši, kde jsi?". Potom lovec udělá několik kroků a 

máchne polštářem. Pokud lovec dobře odhadl, praští chřestýše a vyhrál. Pokud ne, chřestýš se opatrně 
přemístí (aby nešlo slyšet chrastění), zachřestí a lovec má druhou šanci. Lovec má tři pokusy, a pokud 
se ani jednou netrefí, chřestýš vyhrál. Potom vyměníme lovce a chřestýše a hra začíná znovu. 
 
https://www.taborovky.cz/user/documents/upload/Inspirace-mail/inspirace-listopad-
T%C3%A1borovky.pdf?utm_source=ecomail&utm_campaign=2022_10_26_dmt_10_27_listopadova_
inspirace&utm_medium=email&utm_term=1472&ecmid=1382 
 

Abyto   

Podzim už hraje všemi barvami  

Připravila jsem pro vás zdarma podzimní ToDo list.  

Ke stažení TADY http://www.abyto.cz/e-produkty-
zdarma/ 

Krásně doplní vaši podzimní výzdobu - nejlépe mu to 
bude slušet na ledničce nebo v předsíni u vchodových 
dveří. 

Čaj z šípků, houbaření, procházka podzimním lesem... 

užijte si podzim společně se všemi, které máte rádi!  
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/?__cft__%5b0%5d=AZW6jDa9LNh8-XMeXiyZuZDhiC4CCph9VGNVDzh-vBplfKC6xjeI4OjuCSJ1a9K_1x6p9iDa6hiC0mFRjAJXnqPKO7oBFinJ-PEjikIq4m1q79yKbBuunnZeWWKV1WGJdhIRcPj1Dwbt_w4bHCU1JTUNOg2nBiGYf95Ui3WRd0So55pvxpoEo-jP63OfpvQJ09o&__tn__=-UC%2CP-R
https://mozaika.pionyr.cz/fotografovani-neni-veda-zkuste-to-zaradit-do-pravidelnych-schuzek/?fbclid=IwAR0K0seFWCG1uE-akgdFAvzDdGEqndTtVBq3wkhnFfMygMk1w5YkIXrGfXI
https://mozaika.pionyr.cz/fotografovani-neni-veda-zkuste-to-zaradit-do-pravidelnych-schuzek/?fbclid=IwAR0K0seFWCG1uE-akgdFAvzDdGEqndTtVBq3wkhnFfMygMk1w5YkIXrGfXI
https://www.taborovky.cz/user/documents/upload/Inspirace-mail/inspirace-listopad-T%C3%A1borovky.pdf?utm_source=ecomail&utm_campaign=2022_10_26_dmt_10_27_listopadova_inspirace&utm_medium=email&utm_term=1472&ecmid=1382
https://www.taborovky.cz/user/documents/upload/Inspirace-mail/inspirace-listopad-T%C3%A1borovky.pdf?utm_source=ecomail&utm_campaign=2022_10_26_dmt_10_27_listopadova_inspirace&utm_medium=email&utm_term=1472&ecmid=1382
https://www.taborovky.cz/user/documents/upload/Inspirace-mail/inspirace-listopad-T%C3%A1borovky.pdf?utm_source=ecomail&utm_campaign=2022_10_26_dmt_10_27_listopadova_inspirace&utm_medium=email&utm_term=1472&ecmid=1382
https://www.facebook.com/Abyto.cz/?__cft__%5b0%5d=AZX5MWwGmuCubPjpjnKdDsEs7ic1DeQcRdY4g7r__k3kGVKsUCQfy0av1LKv4cGvXHnkQDHnpZjABStVatKGO3FECbWIwX0ukp3vvouy4V6FyXZQ3Dz6Uq8K91vvlmvVRlzVOcGEidzBUh46359-RKigtndYHCKr6Gwn6xRGMX86ch2InZ9x1hDR-p8a8fUgfqAD7lDomRe4JIecZCInNaNF&__tn__=kC%2CP-y-y-R
http://www.abyto.cz/e-produkty-zdarma/?fbclid=IwAR01ddNRSz8RjvkWvZYf6ox1TEMpjdfJ2E-olghPjRpkVwk_-k9iBP_hiJs
http://www.abyto.cz/e-produkty-zdarma/?fbclid=IwAR01ddNRSz8RjvkWvZYf6ox1TEMpjdfJ2E-olghPjRpkVwk_-k9iBP_hiJs
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Junák - český skaut 
Za okny už padá listí, příroda se zbarvila paletou krásných barev a vás teď možná zajímá, jak toho 

využít!  Proto jsme pro vás připravili osm tipů na podzimní aktivity, které můžete vyzkoušet sami, s 

rodinou i s kamarády.  
 
Grafiku ke stažení najdete na: https://bit.ly/Podzimnitipy 
Věříme, že jí to bude slušet na nástěnkách ve skautských klubovnách i na lednici u vás doma. 

 
 

 
 
https://mujbloger.wixsite.com/ucitelkazmaterinky/post/du%C5%A1i%C4%8Dky-
halloween?fbclid=IwAR1yE587JKwXbcLvd1zedEtg5VvXaWP5paUOVX6uoSPmEbPRpEWYLsm8VvE  

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/skaut/?__tn__=-UC*F
https://bit.ly/Podzimnitipy?fbclid=IwAR1lWbEHhzipk6eUKx84-NYkMWcujZUNOFQS3mOdrJWLw2Dq11XJeWFqpNI
https://mujbloger.wixsite.com/ucitelkazmaterinky/post/du%C5%A1i%C4%8Dky-halloween?fbclid=IwAR1yE587JKwXbcLvd1zedEtg5VvXaWP5paUOVX6uoSPmEbPRpEWYLsm8VvE
https://mujbloger.wixsite.com/ucitelkazmaterinky/post/du%C5%A1i%C4%8Dky-halloween?fbclid=IwAR1yE587JKwXbcLvd1zedEtg5VvXaWP5paUOVX6uoSPmEbPRpEWYLsm8VvE


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 11 - 2022 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 
 

  

  

 

Jak zabavit děti s panáčky Stickeez 

https://www.dovadenik.cz/post/skickeez?fbclid=IwAR1jXNtYbCTyeOyQJnXT2h_Gs4LjsShjhE5Ubw9cH
vis0m0lQNcOmIavUI4 

 

https://mujbloger.wixsite.com/ucitelkazmaterinky/post/podzimn%C3%AD-
plody?fbclid=IwAR1fvjf59jg9OvcGS_XKhLzw53EErJeLF8nxgGh0hrpgXPJSg3AKilIDHkg 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.dovadenik.cz/post/skickeez?fbclid=IwAR1jXNtYbCTyeOyQJnXT2h_Gs4LjsShjhE5Ubw9cHvis0m0lQNcOmIavUI4
https://www.dovadenik.cz/post/skickeez?fbclid=IwAR1jXNtYbCTyeOyQJnXT2h_Gs4LjsShjhE5Ubw9cHvis0m0lQNcOmIavUI4

