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

 
Informace o činnosti RADAMBUKu, z kroniky akcí 

 

http://www.radambuk.cz/
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https://www.youtube.com/watch?v=RAkpoRyssPA&t=8s 
 

BAMBIFEST 2023 – Přihlášky prezentace ve stánku 
MÁME ZÁJEM SE PREZENTOVAT, CO PROTO MÁME UDĚLAT? 

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

ve-stanku-bambifest-2023 
 
Uzávěrka přihlášek je 20.4.2023, přihlášky zašlete 
na e-mai kancelar@radambuk.cz. Podmínkou 
pro prezentaci ve stánku je, aby byla aktivní - tedy 
nejlépe aby umožnila dětem, nebo účastníkům se 
zapojit do činnosti. Tato činnost by měla co 
nejlépe odrážet náplň programu vaší organizace. 
Vaše prezentace pak bude z pohledu celé akce 

vnímána jako jedno ze stanovišť, které bude zařazeno do velké hry pro děti. Děti obdrží v Infobodu 
herní kartu, projdou jednotlivé organizace ve stáncích a plní úkoly, za které dostanou razítko do 
startovní karty. S vyplněnou startovní kartou se vrací do Infobodu, kde si vyberou drobnou odměnu. 
Karty postupují do losování o ceny na pódiu. Veškeré aktivity na akci mají děti zdarma.  
https://budejovice.bambifest.cz/informace-pro-organizatory_-prezentujici-organizace 

 
7. – 12. 1. 2023 – Kurz Instruktor snowboardingu 

1 vedoucí ze spolku RADAMBUKu Sedmička Planá nad Lužnicí 
absolvoval ve dnech 7. - 12. 1. 2023 akreditovaný vzdělávací kurz 
Instruktor snowboardingu. Kurz pořádalo vzdělávací středisko BP 
SPORT v Peci pod Sněžkou. Kurz byl rozdělen na teoretickou a 
praktickou část. Účastník získal licenci Instruktor snowboardingu na 
dobu neomezenou s akreditací MŠMT. 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=RAkpoRyssPA&t=8s
https://budejovice.bambifest.cz/userFiles/dsc_0165_2.jpg
https://budejovice.bambifest.cz/userFiles/dsc_0165_2.jpg
https://budejovice.bambifest.cz/userFiles/prihlaska-prezentace-ve-stanku-bambifest-2023.docx
https://budejovice.bambifest.cz/userFiles/prihlaska-prezentace-ve-stanku-bambifest-2023.docx
https://budejovice.bambifest.cz/userFiles/dokumenty/dokumenty-2017/prihlaska-prezentace-ve-stanku-bambifest.docx
https://budejovice.bambifest.cz/userFiles/dokumenty/dokumenty-2017/prihlaska-prezentace-ve-stanku-bambifest.docx
mailto:kancelar@radambuk.cz
https://budejovice.bambifest.cz/informace-pro-organizatory_-prezentujici-organizace
https://budejovice.bambifest.cz/userFiles/dsc_0165_2.jpg
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14. 1. 2023 – Kurz Rukodělné aktivity s keramickou hlínou 
RADAMBUK ve spolupráci s ČRDM uspořádal 14. 1. 2023 vzdělávací 
kurz pro pedagogické pracovníky z členských organizací s názvem 
Rukodělné aktivity s keramickou hlínou. Kurz lektorovala paní Helena 
Irrová, která je lektorkou kroužků spolku Pionýr. 12 účastníků se 
seznámilo s jednotlivými fázemi zpracování keramické hlíny od jejího 
výběru u prodejce až k hotovému výrobku a naučili se různé techniky 
práce s keramickou hlínou. Účastnické poplatky financoval 
RADAMBUK z projektu OPVVV Pod jednou střechou II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Návštěva z Plzeňské krajské rady dětí a mládeže z.s. 

17. 1. 2023 uvítal RADAMBUK milou návštěvu z Plzeňské krajské rady dětí 
a mládeže z. s. Pracovníci obou krajských rad dětí a mládeže si po 
společném obědě vyměnili zkušenosti z oblasti práce s členskými 
organizacemi. Na závěr předseda RADAMBUKu Peter Padúch provedl 
Martinu Weberovou a Báru Vlnovou prostory Divadla U Kapličky a 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.radambuk.cz/
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Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy 

Jaké skutečnosti je tedy třeba do rejstříku hlásit? 
Změnu v zapisovaných údajích (zejména změna názvu, sídla či účelu organizace). 
Změny v souvislosti s členy statutárního a kontrolního orgánu organizace (zejména volba či převolba členů). 
Pozor na znovuzvolení dosavadních členů orgánů organizace – do rejstříku je nutné zapisovat změnu po každé 
volbě do těchto orgánů, což znamená, že k přepisu dochází i když je zvolena stejná osoba. Soud pak kontroluje, 
že je tento zápis proveden alespoň jednou za funkční období daného orgánu (případně jednou za 5 let, pokud 
organizace nemá délku funkčního období stanovenou ve stanovách)  
Při zápisu nově zvolených či znovuzvolených členů orgánu je třeba doložit čestná prohlášení s úředně 
ověřenými (nebo elektronickými) podpisy obsahující souhlasy zapisovaných členů s jejich zápisem do veřejného 
rejstříku; v případě, že tyto dokumenty posíláte prostřednictvím datové schránky a jde o dokumenty, které jsou 
v listinné podobě, je potřeba zajistit si také jejich autorizovanou konverzi (na kontaktních místech 
CzechPOINTu: https://www.czechpoint.cz/wwwstats/f?p=100:16). V případě, že je dokument podepsán 
elektronicky, autorizovaná konverze potřeba není.  

Jak a kam můžete údaje nahlásit?  

Na stránkách https://or.justice.cz/ias/ui/podani najdete inteligentní formulář, který podle instrukcí vyplníte 

údaji, jež chcete nechat do rejstříku zapsat  

Vyplněný inteligentní formulář (spolu s dalšími přílohami, které jsou k zápisu daných údajů třeba) pak 
můžete odeslat na soud, u kterého je vaše organizace vedena, skrze datovou schránku, a to bez nutnosti 

podpisu tohoto formuláře  

Formulář také můžete při vyplňování opatřit elektronickým kvalifikovaným podpisem a odeslat ho přímo z 

webu  

Pečlivé vedení zápisů v rejstříku je důležité! 
Zápisy můžete učinit i zpětně, ale je vhodné provádět je bez zbytečného odkladu. Při porušení povinností totiž 
může organizace dostat pokutu až 100 000 Kč, její stav může být změněn na nečinný nebo může být dokonce 

zrušena a vymazána  

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/rdmp.cz?__cft__%5b0%5d=AZW4M4CIk6o4Nm7aLgch3CUUx7Z5IoALazru31GVuWdKTCHgFOHaKzn4P_9A5p5ulOWKWi3fad7MZk6_gUe_YAlzp89TdUOBqKiY8BGO8lv7iXHBB10AP-QWIGeZI0D6Q_gs7QMWW3CYAvQkeUb14115doZCybfl1U3M968G_B5JaGV_4nCqS2MqX40RYNTtUIwglFivd_EZIlns8QPVmuwL&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.czechpoint.cz/wwwstats/f?p=100%3A16&fbclid=IwAR1irKV5O6LGFB0JDNYHM5KV49xKhEKv0pI4LrmgAD5vzZIsKlQtT6kLycQ
https://or.justice.cz/ias/ui/podani?fbclid=IwAR3eDuVfPpcCApMz7Uv_bXZjOQCf74PMTAzt45EPhTDzPgEeWgWYjuNkagc
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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 včetně 

příloh 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  

 

http://www.radambuk.cz/
http://poradna.crdm.cz/
http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku
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Datové schránky pro spolky od roku 2023 jsou povinné!!!! 

Souhrn aktualizovaných informací na webu: 

https://www.radambuk.cz/datove-schranky-pro-nno/ 

 

 

 
Prodloužení členství v RADAMBUKu na rok 2023 
PROHLASENI-O-PRODLOUZENI-CLENSTVI-NA-ROK-2023-RADAMBUK 
 Členství v RADAMBUK trvá po dobu registrace. Členové se registrují vždy na 1 kalendářní rok.  Členství 
se prodlužuje zasláním vyplněného formuláře Prohlášení o prodloužení členství do 28.2. na kalendářní 
rok a zaplacením členského příspěvku do 28.2.  
Faktury na úhradu členských příspěvků rozešleme statutárním zástupcům spolků. 
Valné shromáždění RADAMBUK na jednání  1.1.2022   stanovilo výši členských příspěvků  na 500 Kč za 
spolek na kalendářní rok.  
Spolky, které mají zájem o sjednání pojištění, které nám nabízí ČRDM s Pojišťovnou zašlou vyplněná 
a podepsaná „Prohlášení o prodloužení členství na rok 2023 poštou do kanceláře RADAMBUK nebo 
e-mailem  naskenované s podpisem statutárního zástupce. Spolu s prodloužením členství zašlete 
kopii úplného výpisu ze spolkového rejstříku, který je ke stažení 
na https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma , v případě změny stanov  spolku, zašlete také kopii 
stanov či zápis o změně statutárního zástupce.    
Na základě prodloužení členství v RADAMBUKu Vám kancelář  prodlouží členství v ČRDM a spolek má 
tímto nárok na pojištění, sjednané ČRDM. Pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z 
dotací MŠMT na pojištění. Ve formuláři Prodloužení členství označte, zda budete mít zájem o sjednání 
Pojištění na úraz a Pojištění odpovědnosti  rok 2023. Více informací o pojištění naleznete 
na https://www.radambuk.cz/pojisteni/ . 
UPOZORŇUJEME, že dle rozhodnutí Představenstva ČRDM od následujícího roku  pojistíme pouze 
organizace, které mají vše pořádku. Organizace, které nemají v rejstříku zveřejněné povinné údaje, 
NEPOJISTÍME, dokud svou zákonnou povinnost nesplní. 
 
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. 
Pokud máte nějaké dotazy nebo nejasnosti týkající se zápisu ve spolkovém rejstříku, 
kontaktujte kancelar@radambuk.cz!!!!!!! 

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/datove-schranky-pro-nno/
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2022/11/PROHLASENI-O-PRODLOUZENI-CLENSTVI-NA-ROK-2023-RADAMBUK.docx
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma
https://www.radambuk.cz/pojisteni/
http://poradna.crdm.cz/
http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku
mailto:kancelar@radambuk.cz
https://www.radambuk.cz/pujcovna-her-pro-cleny-radambuku/
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Nové publikace v knihovně RADAMBUKu k zapůjčení  

https://www.radambuk.cz/pujcovna/  
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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 tvořní s dětmi na Valentýna 

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

 
 
 
 

 
 
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/napady-tvoreni-s-detmi-svatek-sv-valentyna/
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 %. 

 zdarma pro členy ČRDM 
Díky tomuto projektu má každá organizace možnost prezentovat se srozumitelnými a graficky 
povedenými webovými stránkami s jednoduchou a intuitivní administrací.  
Využít této nabídky mohou jak samotné organizace, tak jejich organizační jednotky. V rámci projektu 
je na výběr z několika šablon, které jsou graficky i obsahově  přizpůsobeny oblasti práce s dětmi a 
mládeží. 
Web je možné založit jak na doménách projektu (oddilovyweb.cz, mujoddil.cz, mujspolek.cz…), tak na 
doménách organizací (tomici.cz, skaut.cz, pathfinder.cz…). 
Hosting je zdarma. Weby jsou postaveny na intuitivním Wordpressu a k dispozici jsou návody, jak 
provádět úpravy tak, aby web mohl administrovat i ne tak zkušený uživatel PC.Kompletní informace o 
projektu najdete na webu http://weby.crdm.cz.  

 
Základní informace k hostingu 
Služba LEBEDA hosting poskytuje 
prostor pro webové prezentace a 
webové aplikace organizací pracujících s 
dětmi a mládeží (skauti i další spolky 
sdružené v rámci ČRDM). 
Server je provozován v rámci 
společného projektu Junáka – českého 
skauta a České rady dětí a mládeže a 
tyto organizace jsou společně 
poskytovateli služeb. Technickou správu 
serveru zajišťuje profesionální firma. Na 
rozvoji nabízených služeb a podpoře 
uživatelů se podílí také Kancelář ústředí 

http://www.radambuk.cz/
https://dobromat.cz/podporim/radambuk
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat#_blank
http://dobromat.cz/
http://weby.crdm.cz/
https://www.skaut.cz/
https://www.skaut.cz/
http://www.crdm.cz/
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Junáka – českého skauta a další určení dobrovolníci. 
Projekt LEBEDA hosting poskytující prostor a služby webových stránek pro organizace pracující s 
dětmi a mládeží je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 
Co Lebeda hosting nabízí? 
Mezi klíčové vlastnosti a možnosti patří: 

• bezplatný prostor pro umístění webových stránek či webové aplikace 
• možnost vytvořit si vlastní webové stránky zcela dle vlastní potřeby 
• nebo několika kliknutími si zřídit webové stránky s připravenou šablonou (na redakčním systému 

WordPress) 
• pohodlnou správu webů a jejich nastavení (pro skauty dostupné přihlašování přes skautIS, pro ostatní 

organizace přihlašování účty hostingu Lebeda) 
• bezpečný provoz webových stránek včetně SSL certifikátů (Let’s Encrypt) 
• hezké adresy na několika různých doménách (*.skauting.cz, *.oddilovyweb.cz, *.mujspolek.cz, 

*.nasoddil.cz), případně na libovolné vlastní doméně 
Postup krok za krokem 

1. Přihlaste se svým účtem na LEBEDA hosting 
Skauti se snadno přihlásí svým skautIS účtem. Ostatní si jednoduše založí vlastní účet Lebeda (po 
vyplnění formuláře vám bude zřízení účtu obratem potvrzeno e-mailem). 

2. V sekci „Moje weby“ požádejte o nový web kliknutím na „Založit nový web“ 
Vyplňte jednoduchý formulář, ve kterém si zvolíte adresu (doménu) vašeho webu, zadáte heslo, 
název vašeho oddílu / jednotky a uvedete stručný popis webu. 

3. Zvolte si typ požadovaného webu 
Můžete si vybrat kompletně připravený web 
na šabloně WordPress (vhodné pro 
každého), nebo prázdný webhosting pro 
vlastní tvorbu webových stránek (vhodné 
pro znalé autory webů). 
4. Počkejte na schválení zřízení nového 
webu 
Protože služby Lebeda hostingu jsou určeny 
jen členům oprávněných organizací, dochází 
k ruční kontrole a potvrzování zřízení 
každého nového webu. Na schválení webu 
tedy musíte počkat (bude vám oznámeno e-
mailem) v řádu několika hodin až cca dvou 
dnů. 
5. Začněte používat a tvořit vlastní web 
Přibližně do 15 minut od potvrzení zřízení 
vašeho nového webu dojde k jeho úplnému 
zprovoznění (v případě zřízeného webu s 
WordPress šablonou na zvolené adrese 
najdete kompletně připravený funkční web, 
v případě volby prázdného webhostingu se 
vám aktivuje přístup k FTP/FTPS s prázdnými 
složkami). 
6. Užívejte si svůj nový web 
Nyní vám už nic nebrání začít plnit web 
potřebnými texty a obrázky a naplno se svým 
novým webem prezentovat na internetu. 
Pro více informací 

https://lebedahosting.cz/  

http://www.radambuk.cz/
http://www.msmt.cz/
https://lebedahosting.cz/
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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 

Vzdělávací kurzy zima, jaro 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:  21. – 26.3.2023, 26. – 31.3.2023 
(tyto termíny jsou na výběr)  
Cena: 5800,- Kč 

 
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 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). 
 

Základní kurz pro instruktory inline bruslení 
Výstup: Osvědčení Instruktor inline bruslení BP SPORT, které lze uplatnit ve školské, zájmové a 
komerční organizaci (platnost licence je časově neomezená). 
Pedagogickým pracovníkům po absolvování předmětného kurzu na vyžádání vydáváme akreditované 
osvědčení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a 
tělovýchovy „Základní kurz školního inline bruslení“ (platnost osvědčení je časově neomezená). 
Licenci instruktor inline bruslení BP SPORT lze využít po dovršení 18 let a uplatnění licence ve věku 15 
– 17 let se řídí zvláštními pravidly, které jsou uvedeny níže. Účast na školení není dále nijak 
omezena.Formální odbornost vzdělávacího střediska – Naše vzdělávací instituce je držitelem platné 
akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR. 
Program: Kurz je také vhodný pro začátečníky, kteří se v případě nenárokování licence nemusejí 
účastnit závěrečných zkoušek. Výstroj a výzbroj, údržba vybavení, historie a vývoj, disciplíny a 
bezpečnost. Praktická část – praktická výuka inline skatingu. 

http://www.radambuk.cz/
mailto:kancelar@radambuk.cz
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Termín a místo konání I.:26.5. – 28.5.2023 v Praze 

Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace MŠMT 

Cena: 3000,- Kč (V ceně je zahrnut organizační a účastnický poplatek, zkoušky vydání licence a 
studijní materiál.). 

 
Základní kurz pro instruktory skalního lezení 
Výstup: Výstup nabízeného kurzu (pro úspěšné absolventy): Osvědčení Instruktor skalního lezení BP 
SPORT, které lze uplatnit ve školské, zájmové a komerční organizaci (platnost licence je časově 
neomezená). 
Pedagogickým pracovníkům po absolvování předmětného kurzu na vyžádání vydáváme akreditované 
osvědčení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a 
tělovýchovy „Základní kurz školního skalního lezení“ (platnost osvědčení je časově neomezená). 
Licenci instruktor skalního lezení BP SPORT lze využít po dovršení 18 let a uplatnění licence ve věku 
15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, které jsou uvedeny níže. Účast na školení není dále nijak 
omezena.Formální odbornost vzdělávacího střediska – naše vzdělávací instituce je držitelem platné 
akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR. 
Program kurzu: Historie, druhy a formy skalního lezení, metodika výuky, technika lezení, druhy 
skalních terénů, technika lezeckých dovedností: uzlování, navazování, jištění, zachycení pádu, 
slaňování, spouštění spolulezce, vytvoření stanoviště a práce na stanovišti, výstup po laně, záchrana a 
bezpečnost, výběr lezeckých cest, obtížnostní stupnice, bezpečnost, výstroj a výzbroj, doplňky, 
údržba, kontrola, opravy vybavení a další důležitá témata této oblasti. Techniky, pravidla a 
materiálové zajištění pro výstupy ve skalním terénu a další témata. Základní vstupní dovednosti a 
znalosti je nutné získat na Kurzu pro instruktory lezení na umělých stěnách, který je podmínkou pro 
účast. 
Termín a místo konání kurzu I.:  3.6. – 4.6.  a 17.6. – 18.6.2023 v Bechyni 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových výukových bloků. 
Podmínkou účasti na Kurzu instruktora skalního lezení je úspěšné absolvování Kurzu pro 
instruktory lezení na umělých stěnách našeho střediska vzdělávání nebo po dohodě jiného kurzu. S 
licencí instruktor skalního lezení lze vyučovat po dovršení věkové hranice 18 let. 
 

Kurz pro instruktory cykloturistiky 
Výstup nabízeného kurzu (pro úspěšné absolventy): Osvědčení Instruktor cykloturistiky BP SPORT, 
které lze uplatnit ve školské, zájmové a komerční organizaci (platnost licence je časově neomezená). 
Pedagogickým pracovníkům vydáváme po absolvování předmětného kurzu akreditované osvědčení v 
rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a 
tělovýchovy „Základní kurz školní cykloturistiky“ (platnost osvědčení je časově neomezená). 
Definice pedagogického pracovníkaLicenci instruktor cykloturistiky BP SPORT lze využít po dovršení 
18 let a uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, které jsou uvedeny níže. 
Účast na školení není dále nijak omezena.Formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše 
vzdělávací instituce je držitelem platné akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy 
ČR.Program: výstroj a výzbroj (základní rozdělení jízdních kol, údržba jízdních kol, doplňky), historie a 
vývoj, disciplíny, cyklostezky, bezpečnost a základní pravidla silničního provozu . Praktická část – 
praktická výuka cykloturistiky. 
Lektor: Ústřední lektoři 
Termín a místo konání: 25.5. – 28.5.2023 v  Lipně nad Vltavou 
Pokud vám nevyhovují uvedené termíny, tak nám prosím napište e-mailovou zprávu. Budeme vás 
informovat ihned po vypsání dalšího termínu. Nemáme konečný termín přihlášek. Po naplnění kurzu 
instruktora cyklistiky se příjem přihlášek uzavře. Velice těžko se odhaduje, kdy se kurz 
pravděpodobně obsadí. 

http://www.radambuk.cz/
http://www.sportbp.cz/sportovnikurzy/kurz-instruktor-lezeni.php
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-lezeni-na-umele-stene/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-lezeni-na-umele-stene/
https://www.sportbp.cz/sportovnikurzy/kurz-instruktor-definice.php
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Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace MŠMT. 
Cena: 4300,- Kč (cena zahrnuje ubytování, stravu – polopenzi a účastnický poplatek) 
 

 

 

http://www.radambuk.cz/
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Dobrodružství online, ve třídě i 
na školním pozemku 
Jedna z nejpopulárnějších 
vzdělávacích metod posledních 
let. 
Na rozdíl od klasických 
komerčních projektů a fyzických 
místností, které vyžadují 
především logické myšlení, je 
vzdělávací aktivita cílena na 
určité téma nebo konkrétní 
předmět(y). 

Žáci díky tomu mohou zábavnou formou získávat nové znalosti nebo procvičovat a upevňovat nové. 
Únikové hry jsou skvělým nástrojem ke smysluplné, tvořivé a bezpečné práci s technologiemi a 
podporují rozvoj digitální gramotnosti. 
Webinář je akreditovaný MŠMT a je rozdělen do dvou částí, první se koná 20.2.2023 a druhá 
6.3.2023. Přihlášením se automaticky registrujete na obě dvě části. 
Webinář se koná v systému pořadatele - cena webináře za obě dvě části je 1.200 Kč. Podrobnosti jsou 
k dispozici na tomto odkaze: 
https://www.zivotnivzdelavani.eu/.../unikove-hry-ve.../ 
Na webinář je potřeba se předem přihlásit na výše uvedeném odkaze. 

  

http://www.radambuk.cz/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.zivotnivzdelavani.eu%2Finpage%2Funikove-hry-ve-vzdelavani-akreditovany-432%2F%3Ffbclid%3DIwAR0L10JMDsEcvx0MFAVKp3xPOVQCCLszkJExMgOXyE5HCRUTJmYKtc4adOU&h=AT2S-BMOwvshXH_m-gjJOiZy9ZyCc99LT31GePOKvw7ZIm0PZTFOw32gqCl0c10pCe7w3peBfDUA_JkJjSB6CnjA4bvXoiKyId6YUuwU4ls8yfyEyhYzr3Q8AYWmFqbjofJW&__tn__=q&c%5b0%5d=AT3x6dpvzdyWX3mEgxNHSokrHGnOUU8qUS-ThGQXOkGwSHT8yPLkNYw-KvKelckabJl0p-YIXMTqWgwEVUYbIAIkdGkUuxtjf6ULi6yLkOWdfvVZvZzOnh9_jUHG7rZZuDQkGYTgl7gZrd1XI8c3uINAW7q6
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Projekt Mládež kraji – kraj Jihočeský – MŠMT - JčK 

Projekty Mládež kraji – kraj Jihočeský v roce 2023 – 9. ročník projektu – 
registrace nápadů do 20.2.2023  
 
RADAMBUK podal žádost o dotaci na projekty Mládež kraji - kraj Jihočeský pro rok 2023 na MŠMT a 
Jihočeský kraj. Čekáme na výsledky přidělených dotací.  

Nápady můžete registrovat na webu: 
https://jihocesky.mladezkraji.cz/subdom/jihocesky/zaregistruj-napad 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.radambuk.cz/
https://jihocesky.mladezkraji.cz/subdom/jihocesky/zaregistruj-napad
https://jihocesky.mladezkraji.cz/
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Informace z členských organizací RADAMBUKu

 
 

Ledová města 2023- Pionýr z.s. 
O co jde? 
Příležitost seznámit se s historií, pamětihodnostmi a zajímavostmi jednotlivých 
měst, které děti často znají jen ze školních učebnic. 
Smyslem akce je umožnit veřejnosti z celé republiky navštívit o pololetních 
prázdninách různé instituce (muzea, galerie, atd.) v různých městech po celé 
České republice a zároveň přivést návštěvníky do těchto míst v mimosezonním 
období. 
Partnery akce jsou přímo instituce, které dětem nabízejí vstupné ve většině 

případů se slevou nebo zcela zdarma. 
Jedná se o přiblížení co nejširší nabídky, představení alternativy k pasivnímu pobytu doma (u počítače). 
Partnery mohou být i další zajímavá zařízení mající co nabídnout – science centra, přírodovědné 
stanice, sportovní centra. 
Akce se můžou zúčastnit organizované skupiny (např. dětský oddíl s vedoucím, učitel se třídou, aj.), ale 
zároveň i veřejnost (rodiče s dětmi, ti se nejčastěji za zážitky vracejí). 
Jak se přihlásit? 
Organizované skupiny s doprovodem 
Jako první je třeba vyplnit přihlašovací formulář se základními údaji o účastnících. Zmíněný formulář 
najdete pod tlačítkem níže. E-mailem vám pak dorazí potvrzovací zpráva. 
Pak už jen stačí si projít na webu města, která vás zajímají, a vyrazit na pohodový víkend! 
Upozorňujeme, že pro každé město platí různá pravidla (jízdné, návštěvy institucí atd.). Pečlivě si proto 
u jednotlivých měst přečtěte instrukce. 
https://ledovamesta.pionyr.cz/ceske-budejovice/ 

http://www.radambuk.cz/
https://ledovamesta.pionyr.cz/
https://ledovamesta.pionyr.cz/ceske-budejovice/
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Děti s ledovou kartou mají o dobu Ledových měst vstup 
zdarma 
 

 
Více k prohlídkám a možnostem rezervace najdete na https://ledovamesta.pionyr.cz/ceske-
budejovice/ 

 
 
Přehlídka cca 45 minut. Časy prohlídek budou 
upřesněny. Pro objednané skupiny do 30 osob. 

Vstup je zdarma 
 

 
40 minut dlouhá plavba začíná naloděním u naší Kavárny VLNNA na slepém rameni řeky Malše 

V průběhu plavby uvidíte nejstarší dochované památky - městské hradby včetně hradebních věží a 
bašt 

Proplujete soutokem Malše s Vltavou, pod pěti architektonicky zajímavými mosty a mezi 
významnými historickými budovami 

Objednané skupiny, podmínka je, že Malše nebude zamrzlá, loď je vyhřívaná a všichni dostanou 
malý dárek 

Cena je 120,- 

http://www.radambuk.cz/
https://ledovamesta.pionyr.cz/ceske-budejovice/?fbclid=IwAR3PbiH7SfO9cfdYiRT-azmxlPicFx1FeaaJ7iGY7QdjTYwMN8g_Qtm4tsc
https://ledovamesta.pionyr.cz/ceske-budejovice/?fbclid=IwAR3PbiH7SfO9cfdYiRT-azmxlPicFx1FeaaJ7iGY7QdjTYwMN8g_Qtm4tsc
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 Mimořádné představení klasické pohádky 
Princezna Lada vám v rámci programu na 
Ledových Českých Budějovicích zahraje Divadelní 
soubor J.K.Tyla na své domovské scéně v Divadle 
U Kapličky v sobotu 4. února od 17.00. Vstupné 
20,- Kč. Rezervace na emailu 
kancelar@jihocesky-pionyr.cz nebo telefonu 
777 793 668 nebo na CB systému. 
 
 
 
 
 

Vyzvednutí ledových karet 

Ledové karty budou k dispozici týden před 
akcí, tedy od 30.1. 

V Praze v recepci Ústředí Pionýra na adrese 
Senovážné náměstí 977/24, Praha 1 

V Plzni v Turistickém informačním centru na 
adrese Náměstí republiky 41, Plzeň 

V Karviné v Městském informačním centru na 
adrese Masarykovo nám. 71, Karviná – Fryštát 

V Českých Budějovicích v Turistickém 
informačním centru na adrese nám. Přemysla 
Otakara II. 1/1 nebo po předchozí domluvě v 
Divadle U Kapličky na adrese Husova tř. 622/45, 
obě České Budějovice 

V Brně pouze v úterý a ve čtvrtek v kancelářích 
JmKOP na adrese Údolní 58a, Brno 

 Více informací najdete na webu 

ledovamesta.cz. 
 

 

 

Českobudějovická radnice je v současné době 
jedna z nejzajímavějších budov v Čechách 

Radnice poskytuje držitelům ledové karty 
vstupné zdarma v rámci předem stanovených 
prohlídek radnice, časy prohlídek budou 
upřesněny 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.radambuk.cz/
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Děti mají vstup zdarma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zachraňme Husovku – prostory, které slouží dětem – Pionýr z.s. 
 
Budovu získal před 20 lety od Fondu dětí a mládeže 
k užívání Pionýr za podmínky provozu budovy pro děti, 
mládež a divadlo. Pod správou Jihočeské krajské 
organizace Pionýra zde z původní hospody plné 
harampádí vzniklo příjemné kulturní centrum s novými 
okny, vchody, fasádou a kotelnou, centrum, kam se 
všichni rádi vracejí. 
Po letech klidného provozu jsme se dozvěděli, že na 
pozemek pod budovou, který není její součástí a patří 

státu, byla vypsána veřejná dražba. Hrozilo reálné nebezpečí konce Husovky – zbourání budovy 
a využití pozemku pod ní pro stavbu bytů… Po skončení veřejné dražby nám byl pozemek nabídnutý 
k odkoupení za cenu nejvyšší dražební nabídky, která přesáhla 5,3 mil Kč. Bylo třeba velice rychle 
jednat, a tak následovalo obtížné rozhodování – nechat Husovku padnout a všechny divadelní spolky, 
kroužky a dětské i další neziskové organizace připravit o domov a zázemí nebo se pokusit získat finance 
potřebné na odkup pozemku pod budovou. 

 
Kdo stojí za projektem – co se děje 
v Husovce dnes? 
Součástí budovy, kterou v Budějovicích 
znají jako Divadlo u kapličky, je 
divadelní sál pro 150 osob, keramická 
a rukodělná dílna, kterou pro své 
kroužky využívá Jihočeská krajská 
organizace Pionýra, sídlí 
zde RADAMBUK - Rada dětí a mládeže 
Jihočeského kraje z.s. a s ní spojené 
infocentrum pro mládež, už více než 
20 let zde sídlí divadelní spolek J. K. Tyl, 
který působí už 138 let a je nejstarším 

amatérským divadelním spolkem u nás, působí zde divadelní pionýrské oddíly Šramot 
a Šramotík, Spolektiv zde pořádá pravidelné hudební Večery S, tradicí se už stala republiková finále 
Pionýrského Sedmikvítku – Melodie a Divadlo, sídlí zde nezisková organizace Attavena zaměřená na 
vzdělávání a podporu maminek na mateřské dovolené, pořádají se zde kurzy, příměstské tábory. 

http://www.radambuk.cz/
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Husovka rozhodně nespí a její konec by znamenal velké problémy nejen pro Pionýr, ale pro všechny, 
kdo tady našli svůj prostor pro činnost. 
Kam vybrané peníze poputují? 
V době po vyhlášení veřejné dražby nás tlačil čas, bylo třeba jednat rychle, jinak hrozil konec Husovky 
a její zbourání. Získali jsme úvěr od banky a bezprostřední nebezpečí bylo zažehnáno. Pozemek pod 
budovou je dnes náš a budoucnost Husovky je zajištěna. 
Nyní však potřebujeme získat prostředky na splácení této půjčky, aby divadlo, kultura a činnost 
dětských a vzdělávacích organizací mohly v Husovce bezpečně pokračovat ve své tradici. 
Vedle dalších cest, např. prodeje další pionýrské budovy Vltava, kterou Pionýr vlastní v Českých 
Budějovicích a jehož výtěžek půjde na splacení podstatné části půjčky, hledáme další cesty, kterými 
do spolku vrátíme zbytek peněz. 
Pokud vám využití budovy, která slouží v Českých Budějovicích dětem a mládeži, připadá smysluplné, 
pomozte nám jakoukoli finanční částkou. Pomůže nám každý drobný dar. 
https://www.donio.cz/zachranme-husovku 

 

Salesiánské středisko mládeže Č. Budějovice 
POZOR, POZOR!  Také letos Vám nabízíme 
pestrou nabídku letních táborů — chaloupek — 
pobytových i stále oblíbenějších příměstských. 
Přihlašování proběhne od 31. ledna na 
www.esal.cz . Kromě zavedených chaloupek 
chystáme i tento rok několik zajímavostí a 
novinek. 

http://www.radambuk.cz/
https://www.donio.cz/zachranme-husovku
https://www.facebook.com/sasmcb?__cft__%5b0%5d=AZV8jlGDU6U9l3t1yxLa-MqQ98ldmrhkH1FcH805XJh7OHn7MDKzsq-GNuXYxEko1iIn6KijERFp8jKzZ55O-1prWnOJP3YsAIWe__FmrULrtZoZsU8xH6WDUSncxEnvxcgcWYXajozd2FtVBeXMB6tyWSVaHdw-zG7QRXyKieyQaZOGxGa2skbm5w03EQ1tn5PaOCVjPHwpoTuhxpvFEnck&__tn__=-UC%2CP-y-R
http://www.esal.cz/?fbclid=IwAR168KDSCkY6h2isJcokDauFRYJvi7v0buiKqAJfKVERS76b9ovEKNGDzxw
http://www.esal.cz/?fbclid=IwAR168KDSCkY6h2isJcokDauFRYJvi7v0buiKqAJfKVERS76b9ovEKNGDzxw
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M-tes 
Chcete navštěvovat nějaký kroužek? Zde jsme pro vás 
připravili kroužky do kterých je možné přistoupit v 
druhém pololetí.  

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/mtesceskebudejovice?__cft__%5b0%5d=AZW3GCii_BWlqH6NHGlL8OQ4ySy61TSvIamXIi9brsopDpLo5Lg_urlTDieXIFtZYYvbuxSD0Px4PXUTe06PqL7jhvVQH8izJSbfk5x2mO-j9Ht6kpchkvEg7h9cxHVYV_AtlJ_SBnzoM21V001vXhAK3EcxpGQVZU8SLKbcls_xTWFpr1QB1OB7aRZVaxyMHNniPUHOlYY0ZpsFLgIoRlJo&__tn__=-UC%2CP-y-R
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 

 

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

 
 
 
 
 
 

 
Tipy pro volný čas 

ICM ČB zpracovává a rozesílá každý týden elektronický zpravodaj Tipy pro volný čas 
v Českých Budějovicích. 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/
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Kulturní měsíčník na únor můžete vyzvednout u nás v ICM České Budějovice, ve stojanu vedle 

Knihobudky v Divadle U Kapličky, Husova tř. 45 Č.B. 

Ke stažení https://1url.cz/7rgwh 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/icmceskebudejovice?__cft__%5b0%5d=AZWCsGb5Rja38dsA_UWjvMn7YMCbqACQauf-OdCWrOi1tzN21DnqJXDNh4pcJGqobeW6zKTBK-q6LUcMvwoalMRPgs6o4zt2J0qsUzOD918kBhtlzi5evZYeYlyGQM3DvrYOJanvRnt5ptdeBUFmOcjDcY1B4hmWRGI5fGFvCDGUSTzSKOC9RTHyrNtK7cOd_eata5ZSIC2coPf-eZl7VXsr&__tn__=-%5dK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F1url.cz%2F7rgwh%3Ffbclid%3DIwAR1Biaeaj4DVD7UIbhxf3w8RmLfyWxXZtSJgz5hPKCBJqlDx69LDxZ_fR98&h=AT2szoIff5PIBtvzrYomQD7B9zEadkc0zS64ilTfqRheGM-eFcxXH9HYko4Q3uQ0m9ZoocXNv5c0V1qxyXmcHUX19fbX7C0TVn4cCoLrCAscUk8luKdIiyPhb-GmswAX2WxX&__tn__=-UK-y
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NEPÍT JE UMĚNÍ. SUCHEJ ÚNOR MALUJE ČESKO NA STŘÍZLIVO 
Nepít je umění! S tímto heslem startuje 11. ročník tradiční 
zdravotně osvětové kampaně Suchej únor, která pomáhá 
široké veřejnosti prověřit její vztah k alkoholu a změnit 
zaběhlé návyky. Důvodem je nadměrná spotřeba alkoholu v 
ČR. Rizikově u nás pije více než 1 000 000 lidí. Loni se podle 
průzkumů zúčastnilo Sucháče přes 13,5 % dospělé populace. 
Ročník 2023 rámuje téma střízlivého posouvání hranic skrze 
autentickou tvorbu a kreativitu. Nepij a tvoř! Svou záštitou 
kampaň podpořil i hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. 
 
Pravidla jsou jednoduchá. Celý únor ani kapku alkoholu. 
Účastníci „Sucháče” se mohou tradičně registrovat k výzvě 
na stránkách www.suchejunor.cz. „Letos si můžete zasušit 
víc, než kdy dřív. Máme pro účastníky připravené tematické 
oSušky aka obrazy s unikátní autorskou kresbou. Všechny 

registrované účastníky také opět provedeme celým Sucháčem od začátku až do konce. Koupí artové 
oSušky podpoříte naši dlouhodobou činnost na poli osvěty, vzdělávání a prevence rizikového chování,” 
vysvětluje za organizátory Petr Freimann, ředitel neziskové organizace Suchej únor, která kampaň 
pořádá.  

Evropské karty mládeže EYCA 
 
Využij 20% slevu v Tatry Mountain Resorts Jasná 

v Nízkých Tatrách na Slovensku!  

více informací najdeš na našem webu  
-> https://www.eyca.cz/novinky/lyzarska-
sezona-2023 
 
 
 
 
 
 
 
Café Háječek 

  ·  

Hledáme hudebníky pro živá vystoupení u nás v Háječku  

Věděli jste, že Háječek býval centrem zábavy a živých 
vystoupení, která bavila nejen hosty Háječku, ale i 

kolemjdoucí?  
Chceme Háječku vrátit jeho původní lesk a krásu, proto 

hledáme hudebníky pro živá vystoupení!  

Koho hledáme?  

Sólo hráče na klavír, flétnu, kytaru, housle, cello, 
saxofon 

Duo např. housle s doprovodem klavíru, flétna s 
doprovodem, kytarové duo, zpěv či saxofon s 
doprovodem 

 

http://www.radambuk.cz/
https://suchejunor.cz/
https://www.facebook.com/eyca.cz?__cft__%5b0%5d=AZXRrkfhK0weDy00rtIRUByCqfvdihTagS40ck2NshT6etojIxiM-g04jMjogSE3uSzGnCghP4eW-RNQNaiD31PuAX05U-yfEVM06zPEM2K-43T1nq1tYiUrwVKgWfLHpyewmefEY_y0NBAxwt5iY4tk9OmxT660_KaRMqlOSReKzuy2KjaY87ogJew9bs_EvBaOQs40d3kStRyq8MpzmASE&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.eyca.cz/novinky/lyzarska-sezona-2023?fbclid=IwAR3YKZpFC-r8jQU72OW4W1yfNlB2quK0xSXE4fiJ9JN-pl6y-XjH6sIvO_M
https://www.eyca.cz/novinky/lyzarska-sezona-2023?fbclid=IwAR3YKZpFC-r8jQU72OW4W1yfNlB2quK0xSXE4fiJ9JN-pl6y-XjH6sIvO_M
https://www.facebook.com/CafeHajecek/?__cft__%5b0%5d=AZWCpGE9-Gid7udNJw-1chyrYvR0P0aZ_pvNgWVsV_KoCyDco9EBzpTRE-yzludaZt28QC9b8b_U53-k6VbrWVJBVHlraz_hTkhFoukzPH2Whq43yvoBQE6ZygGbCEg7BzsTQH4dedyyiRYRboheaw0gp-aq72GTAjDLo9emH89xygsqsII2S8m3DnxihgW4sfKGySZj_mdplOgfWJI1svdU&__tn__=-UC%2CP-y-R
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Trio např. klavírní trio, viola či housle s doprovodnými nástroji či jiné nástrojové obsazení 

Jaký hledáme repertoár? Přednost dáváme klasické hudbě a jazzu, může být i funky a pop 

Rozsah vystoupení do 2 hodin 

Na kdy to celé plánujeme?  

březen - září 2023 

středy, pátky, soboty 

Zbystřit by měli i stand-up komici, nebo poetické duše, které by se rádi podělili o své básně, i pro 
Vás je tu prostor. 
V případě, že máte všechny předpoklady a zájem stát se součástí hudebního a zábavného programu v 
Háječku, kontaktujte našeho pořadatele Ing. Adolfa Lísala 

607 987 790 nebo na LisalAdolf@seznam.cz  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 2 - 2023 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 2 - 2023 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 
 

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2023 

I v letošním roce jsme pro vás připravili seznam česko-německých 

táborů pro děti a akcí pro mládež v létě 2023, kde se mohou děti a 

mladí lidé seznámit s vrstevníky ze sousední země a zdokonalit v 

němčině. Nabídky se orientují na děti od cca 8 let až na mládež do 

26 let a obsahově jsou velmi pestré. Přejeme příjemné hledání toho 

pravého pro vás! 

https://www.tandem-org.cz/aktuality/letni-tabory-pro-deti-2023 

 

25. – 26. 3. 2023 - Kontaktní seminář pro mimoškolní organizace 

 

Jak mohou česko-německá setkání posílit zapojení mladých lidí 

do klimatické politiky? Prezenční seminář pro organizace 

zabývající se ekologií, ochranou klimatu nebo životním 

prostředím ve spolupráci s Naturfreundejugend Thüringen. 

Místo konání:Erfurt 

https://www.tandem-org.cz/akce/kontaktni-seminar-mimoskoly-2023 

 

  

http://www.radambuk.cz/
https://www.tandem-org.cz/aktuality/letni-tabory-pro-deti-2023
https://www.tandem-org.cz/akce/kontaktni-seminar-mimoskoly-2023
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Informace z ČRDM 
 

 
Darujeme kroužky dětem: registrace na druhé pololetí školního roku 
zahájena. Cílem projektu je pomáhat rodinám ve finanční tísni s úhradou nákladů na volnočasové 

aktivity. Rodiče mohou získat příspěvek 2000 Kč na každé dítě a následně určit, které organizaci bude 
příspěvek převeden. Třeba té Vaší, když se registrujete 
1. Otevřeli jsme registraci na druhé pololetí školního roku a upravili jsme podmínky tak, aby na 
podporu dosáhlo ještě více rodičů.  
2. Natočili jsme video návody. Video pro rodiče – jak pořádat o příspěvek a jak ho následně uplatnit. 
A video pro poskytovatele volnočasových aktivit – jak se zaregistrovat a založit aktivity, jak probíhá 
potvrzení přijetí poukazu a funguje vyúčtování.  

 
Chybí vám peníze na 
zaplacení kroužků a 
volnočasových aktivit 
pro děti.Může vám s 
tím pomoct Česká 
rada dětí a mládeže, 
která spustila projekt 
Darujeme kroužky 
dětem, s cílem 
pomáhat rodinám ve 
finanční tísni s 
úhradou nákladů za 
volnočasové aktivity. 
Rodiče můžou získat 

podporu až 

Kč!  
Už je možné žádat o 
příspěvek na druhé 

pololetí. 
Podpoříme rodiny, 
které pobírají 
příspěvek na dítě, 
příspěvek na péči, 

odměnu pěstouna, nebo příspěvek při pěstounské péči. Podporujeme i rodiny ukrajinských uprchlíků 

v tíživé finanční situaci pobývající v ČR na základě víza strpění či víza dočasné ochrany. Příspěvek 
2000 korun lze využít u všech poskytovatelů pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež v 

celé ČR. Podporu je možné použít nejen na členský či oddílový příspěvek, ale také na účastnické 

poplatky např. na soustředění, víkendovou akci, či na nákup potřebného vybavení pro dítě.  

Pro více informací: http://darujemekrouzky.cz/ Tuto pomoc může ČRDM poskytnout díky podpoře 
a štědrosti Nadace Karel Komárek Family Foundation, Nadace České spořitelny, Nadace Albatros, 
SAZKA. Za skvělou spolupráci děkujeme Eduzměna 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.darujemekrouzky.cz/
https://youtu.be/LANaTeU0KYo
https://youtu.be/MnRdcG8bHmE
https://www.facebook.com/crdm.cz/?__cft__%5b0%5d=AZXfUCHe6fBMyD4ivzxwTAThx5T6LCitA2JgRlz-sKoWWVc1n_HZAksfYgvFDvrQIkyf3cu4gNYEkxVE9G0loOVy_0KKeP7ro1_8MYu3sB2O4SFL1LhAHF8DWLnosi4kujLYVx67n4aOVxjM8SJKIFyBssE-Xd6h-Wy57k85sJZRSwKjJNd2uNm95Jl-Yfat34A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/crdm.cz/?__cft__%5b0%5d=AZXfUCHe6fBMyD4ivzxwTAThx5T6LCitA2JgRlz-sKoWWVc1n_HZAksfYgvFDvrQIkyf3cu4gNYEkxVE9G0loOVy_0KKeP7ro1_8MYu3sB2O4SFL1LhAHF8DWLnosi4kujLYVx67n4aOVxjM8SJKIFyBssE-Xd6h-Wy57k85sJZRSwKjJNd2uNm95Jl-Yfat34A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/darujemekrouzkydetem?__cft__%5b0%5d=AZXfUCHe6fBMyD4ivzxwTAThx5T6LCitA2JgRlz-sKoWWVc1n_HZAksfYgvFDvrQIkyf3cu4gNYEkxVE9G0loOVy_0KKeP7ro1_8MYu3sB2O4SFL1LhAHF8DWLnosi4kujLYVx67n4aOVxjM8SJKIFyBssE-Xd6h-Wy57k85sJZRSwKjJNd2uNm95Jl-Yfat34A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/darujemekrouzkydetem?__cft__%5b0%5d=AZXfUCHe6fBMyD4ivzxwTAThx5T6LCitA2JgRlz-sKoWWVc1n_HZAksfYgvFDvrQIkyf3cu4gNYEkxVE9G0loOVy_0KKeP7ro1_8MYu3sB2O4SFL1LhAHF8DWLnosi4kujLYVx67n4aOVxjM8SJKIFyBssE-Xd6h-Wy57k85sJZRSwKjJNd2uNm95Jl-Yfat34A&__tn__=-%5dK-R
http://darujemekrouzky.cz/?fbclid=IwAR0QyIzNCCsPfhmbQQb1Rl2u8b8Y0qMh7QwXeKCBIqmqGH4sngHmGybmeCw
https://www.facebook.com/komarekfoundation?__cft__%5b0%5d=AZXfUCHe6fBMyD4ivzxwTAThx5T6LCitA2JgRlz-sKoWWVc1n_HZAksfYgvFDvrQIkyf3cu4gNYEkxVE9G0loOVy_0KKeP7ro1_8MYu3sB2O4SFL1LhAHF8DWLnosi4kujLYVx67n4aOVxjM8SJKIFyBssE-Xd6h-Wy57k85sJZRSwKjJNd2uNm95Jl-Yfat34A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/nadaceceskesporitelny/?__cft__%5b0%5d=AZXfUCHe6fBMyD4ivzxwTAThx5T6LCitA2JgRlz-sKoWWVc1n_HZAksfYgvFDvrQIkyf3cu4gNYEkxVE9G0loOVy_0KKeP7ro1_8MYu3sB2O4SFL1LhAHF8DWLnosi4kujLYVx67n4aOVxjM8SJKIFyBssE-Xd6h-Wy57k85sJZRSwKjJNd2uNm95Jl-Yfat34A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/nadacealbatros/?__cft__%5b0%5d=AZXfUCHe6fBMyD4ivzxwTAThx5T6LCitA2JgRlz-sKoWWVc1n_HZAksfYgvFDvrQIkyf3cu4gNYEkxVE9G0loOVy_0KKeP7ro1_8MYu3sB2O4SFL1LhAHF8DWLnosi4kujLYVx67n4aOVxjM8SJKIFyBssE-Xd6h-Wy57k85sJZRSwKjJNd2uNm95Jl-Yfat34A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sazka.cz/?__cft__%5b0%5d=AZXfUCHe6fBMyD4ivzxwTAThx5T6LCitA2JgRlz-sKoWWVc1n_HZAksfYgvFDvrQIkyf3cu4gNYEkxVE9G0loOVy_0KKeP7ro1_8MYu3sB2O4SFL1LhAHF8DWLnosi4kujLYVx67n4aOVxjM8SJKIFyBssE-Xd6h-Wy57k85sJZRSwKjJNd2uNm95Jl-Yfat34A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/nadacnifondEduzmena/?__cft__%5b0%5d=AZXfUCHe6fBMyD4ivzxwTAThx5T6LCitA2JgRlz-sKoWWVc1n_HZAksfYgvFDvrQIkyf3cu4gNYEkxVE9G0loOVy_0KKeP7ro1_8MYu3sB2O4SFL1LhAHF8DWLnosi4kujLYVx67n4aOVxjM8SJKIFyBssE-Xd6h-Wy57k85sJZRSwKjJNd2uNm95Jl-Yfat34A&__tn__=kK-R
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Mladí lidé třídí odpad a šetří energiemi a vodou. Při nakupování ale tolik 
nehledí na udržitelnost. Vyplývá to z dotazníkového šetření, které realizovala Česká rada dětí 

a mládeže. Zjišťovali jsme, jaké jsou postoje mladých k participaci v oblasti životního prostředí. 
Výsledky prezentujeme i v rámci projektu Youthwiki – online encyklopedie národních politik mládeže 
v Evropě podpořené programem Erasmus+. Podrobněji 
 

Petr Pavel zvolen prezidentem České republiky! 
Generálporučík Petr Pavel na zahájení výstavy k 
15 letům spolupráce AČR s Bambiriádou, 
prezentační akcí ČRDM, 2013 
 
Petr Pavel  před chvilkou zvítězil v 2. kole volby 
prezidenta České republiky. Máme radost a 
gratulujeme! 
Česká rada dětí a mládeže s Petrem Pavlem 
mnoho let spolupracovala, ještě v době, kdy byl 
náčelníkem generálního štábu Armády ČR. 
V roce 2014 udělila Česká rada dětí a 
mládeže Cena ČRDM Přístav i náčelníkovi 
generálního štábu Petru Pavlovi. 

S AČR jsme spolupracovali dlouhá léta na Bambiriádě, největší přehlídce volnočasových aktivit v České 
republice. Byla to obří akce v každém kraji. Když jsem mu cenu předával, tak jsem poděkoval a vysvětlil, 
co jsem cítil a o čem jsem se i bavil s podřízenými pana Pavla po celé republice. Obraz armády v očích 
veřejnosti se postupně měnil a on k tomu významně přispěl. Bylo zajímavé to pozorovat v průběhu 
těch let. Vojáci, se kterými jsem mluvil ho měli rádi a vážili si ho. 
Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže 
 
P.S. Doufám, že si ho budeme moci vážit i jako prezidenta. Můj hlas má, věřím mu. (FB, 12.1. 2023) 
 fotografie z archivů Blanky Liškové, Bambiriády a ČRDM 
https://www.adam.cz/petr-pavel-a-ceska-rada-deti-a-mladeze/ 
 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc8G6VZja2NIVJLHrfaHu88x2yUgc1_ICiBqW_aFMbDXK
_wg/viewform?fbclid=IwAR19Ecd-mN6MgARBX4MYf5Som6TchJKGdkvbp5dKGCKgb5v3spZX8RGI1L8 
Platforma: Google meet.  
 

  

http://www.radambuk.cz/
https://www.adam.cz/aktivita-a-vliv-mladych-lidi/
https://www.facebook.com/cena.pristav?__cft__%5b0%5d=AZUD1l9zURxL3LZGFyZb2JrOrgME77B77v0jP1zoovloHj5E0aHo71cFWT88s56W2taqXAm5ar3aBNx2UIcjdjWkEonuK12EaDYHpM9gUI2rSVv1N-bcEr_XeDugaMX3hYzdhVA7-PjWOENEu_leHkun&__tn__=-%5dK-R
https://www.adam.cz/petr-pavel-a-ceska-rada-deti-a-mladeze/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc8G6VZja2NIVJLHrfaHu88x2yUgc1_ICiBqW_aFMbDXK_wg/viewform?fbclid=IwAR19Ecd-mN6MgARBX4MYf5Som6TchJKGdkvbp5dKGCKgb5v3spZX8RGI1L8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc8G6VZja2NIVJLHrfaHu88x2yUgc1_ICiBqW_aFMbDXK_wg/viewform?fbclid=IwAR19Ecd-mN6MgARBX4MYf5Som6TchJKGdkvbp5dKGCKgb5v3spZX8RGI1L8
https://www.adam.cz/2021/wp-content/uploads/2023/01/Petr-Pavel-CRDM-Bambiriada.jpg
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Další informace 
Dotace v oblasti volnočasových aktivit 

Město České Budějovice vyhlašuje Dotační program města České 
Budějovice na podporu volnočasových aktivit 
Na základě Směrnice č. 13/2022 o poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města České Budějovice byla zpracována Pravidla 
dotačního programu města České Budějovice na podporu 
volnočasových aktivit v r. 2023 
Charakteristika 

Dotační program je zaměřen na podporu činnosti organizacím, které se zabývají zájmovými a 
volnočasovými aktivitami dětí a mládeže do 18 let na území města České Budějovice. 
Specifické cílem programu 
Opatření č. 1 - finanční podpora určená na činnost iniciativ rozvíjející volnočasové aktivity dětí a 
mládeže a jejich rozmanitost ve městě. Jedná se o prostředky na celoroční provoz stávajících zařízení, 
kluboven apod. a prostředky zajišťující podporu při volnočasových aktivitách handicapovým dětem a 
mládeži. 
    Výzva č. 1 
Opatření č. 2 - finanční podpora jarních a letních příměstských táborů. 
    Výzva č. 2 
Opatření č. 3 - finanční podpora příměstských táborů, které budou nejméně z 50% zaměřeny na 
sportovní aktivity a minimálně 20% účastníků nebude tvořit členskou základnu 
    Výzva č. 3 
Harmonogram přípravy a realizace 
příjem žádostí od: 1. února 2023 
ukončení realizace do: 31. prosince 2023 celoroční činnost, příměstské tábory -  dle smlouvy 
Kontakty 
Johana Fuxová, fuxovaj@c-budejovice.cz(link sends e-mail), tel. 386 801 503 
Magistrát města České Budějovice, odbor školství a tělovýchovy, nám. Přemysla Otakara II. 1/1 
Formuláře pro rok 2023: 
Čestné prohlášení o bezúhonnosti 
Čestné prohlášení o spolufinancování 
Čestné prohlášení k omezujícím opatřením ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním 
mezinárodních práv a konflikterm na Ukrajině 
Vzor Veřejnoprávní smlouvy - čestné prohlášení o podporu v režimu de minimis 
                                                   - čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu 
Konečné vyúčtování 
 

KARTA K IDENTIFIKACI ŠPATNÉHO ZACHÁZENÍ S DĚTMI 
Karta KID vznikla ve spolupráci čtyř ministerstev a České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. 
Název je zkratkou tří klíčových prvků pro účinnou pomoc ohroženému dítěti: kooperace, identifikace, 
důvěra. KID navíc znamená v angličtině „dítě“. 
Kartu využijí profese, které mohou být v kontaktu s ohroženými dětmi. Učitelé, sociální pracovníci, 
zdravotníci, záchranáři, policisté, hasiči mají v ruce nový nástroj, jak včas rozpoznat ohrožené dítě. 
Karta poskytuje vodítka k identifikaci akutního ohrožení života, bezpečí a zdraví dítěte. Popisuje 
postup, jak v případě ohrožení dítěte zajistit jeho ochranu v souladu s jeho nejlepším zájmem a 
platnými právními předpisy. 
Karta ke stažení: 

 karta_pro_tisk.pdf 

 karta_zjednoduseny_nahled.pdf 
https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/karta-k-identifikaci-spatneho-zachazeni-s-detmi 

http://www.radambuk.cz/
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/zamer_-_dotacni_program_na_podporu_volnocasovych_aktivit.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/zamer_-_dotacni_program_na_podporu_volnocasovych_aktivit.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/smernice_c._13-2022_o_poskytovani_dotaci_z_rozpoctu_statutarniho_mesta_ceske_budejovice.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/pravidla_-_volnocasovky_-_bez_priloh_0.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/pravidla_-_volnocasovky_-_bez_priloh_0.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/pravidla_-_volnocasovky_-_bez_priloh_0.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/opatreni_c._1_-_prispevek_na_celorocni_cinnost.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/opatreni_c._2_-_prispevek_na_primestske_tabory.doc
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/opatreni_c._3_-_prispevek_na_primestske_tabory_se_sportovnim_zamerenim.doc
mailto:fuxovaj@c-budejovice.cz
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/cp_bezuhonnost.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/cp_spolufinancovani.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/cp_ukrajina.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/cp_ukrajina.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/vzor_verejnopravni_smlouvy.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/cp_o_podporu_v_rezimu_de_minimis.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/cp_k_podpore_maleho_rozsahu_de_minimis.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/konecne_vyuctovani.docx
https://www.msmt.cz/uploads/O_200/Karta_KID_pomoc_ohrozenemu_diteti/signaly_karta_tisk.pdf
https://www.msmt.cz/uploads/O_200/Karta_KID_pomoc_ohrozenemu_diteti/signaly_karta_nahled.pdf
https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/karta-k-identifikaci-spatneho-zachazeni-s-detmi
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Jak zpestřit tábor? Píšeme táborovou knihu, buď u toho s námi 
Máš rád tábory? Baví tě jejich atmosféra, fascinují tě velké stavby i malé vychytávky? Užiješ si 
rozhovor o tom, jak to dělají jinde a chceš vědět o všem, co je kde na táboře nevšední? Pak tě 
vyzýváme: Přidej se k nám a pojď tuto knihu dostat na svět! 

 
Cílem připravované publikace je poskytnout 
inspiraci a motivaci, ze které budou moci čerpat 
všichni, kdo tábory vymýšlí, připravují a kteří 
skutečně táboří. Publikace nabídne rozsáhlou paletu 
nevšedních možností, jak tábor zpestřit. 
Jsme přesvědčeni, že na táborech a v oddílových 
archivech se skrývají opravdové poklady, ať už ty 
odzkoušené časem, nebo úplné novinky. Je skvělé se 

vzájemně inspirovat a  obohacovat. Díky tomu si usnadníme práci, nebo před sebe naopak postavíme 
novou výzvu. 
Taková kniha k sobě potřebuje tým lidí, kteří o ni budou pečovat během celého procesu. Chystáme se 
ji vydat tak, aby byla skautům k ruce při plánování táborů na rok 2023. Láká tě přidat ruku k dílu? Napiš 
nám. 
Jak to bude vypadat? 
Hledáme tým dobrovolníků, který bude mít v období leden – březen možnost: 
podílet se na koncepci celé knihy 
sbírat tipy na příspěvky do publikace (fotky, texty zajímavých věcí) 
vést rozhovory s vedoucími rozličných táborů a vybírat hlavní myšlenky 
aktivně vyhledávat kontakty lidí, se kterými je dobré se spojit 
evidovat souhlasy k publikaci fotografií, dohledávat skutečné autory fotografií 
aktivně vyhledávat zdroje k myšlenkám (“Nedělal tuto věc už náhodou někdo? Slyšel/a jsem o tom…”) 
Umíme se přizpůsobit tvým časoprostorovým možnostem, neboj se. Jediné, co potřebuješ, je 
mít nadšení do celého tématu táborů a motivaci hledat novou inspiraci.  

http://www.radambuk.cz/
https://zpravodajstvi.skaut.cz/clanek/hledame-male-i-velke-taborove-vychytavky-podelte-se
https://skaut-gov-contember-prod.s3.eu-central-1.amazonaws.com/news/b26599cb-9c0f-4376-a09f-31ca3f0fd945.png
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Míru objemu práce si společně nastavíme, pokud je pro tebe limitující čas, ozvi se nám. Společně se 
domluvíme, zda knize věnuješ hodin deset, nebo milion. 
Jak se přidat? 
Napiš nám na e-mail ondrej.turek@skaut.cz, že by ses rád/a stal/a součástí týmu, my se s tebou 
spojíme a společně se domluvíme na všem potřebném. Do e-mailu nám prosím napiš i krátkou zmínku 
o tom, proč se chceš do týmu přidat a hrubý odhad časových možností. 
Budeme se těšit na spolupráci! Opičák (Ondřej Turek) 
https://zpravodajstvi.skaut.cz/clanek/jak-zpestrit-tabor-piseme-taborovou-knihu-bud-u-toho-s-nami  
 

Nadace ČEZ vyhlašuje grant na výsadbu stromů, o podporu můžou žádat obce, 
školy, hasiči i skauti 

Energetici pokračují v podpoře aktivit, které pomáhají 
ke zlepšení životního prostředí ve městech a obcích. Na 
dace začátku února otevře Nadace ČEZ tradiční 
grantový program Stromy, do kterého se mohou 
přihlásit nejen obce, ale i školy nebo neziskové 
organizace od hasičů přes skauty až po ochránce 
přírody. Na výsadbu alejí nebo zakládání nových sadů 
mohou získat grant až 150 tisíc korun. 
Nové dřeviny rostou díky grantu Nadace ČEZ od loňska 
v zahradách sedmi ostravských mateřských i základních 
škol, ale také v Havířově, Orlové, Jeseníku nebo ve 
Vikýřovicích na Šumpersku. Přestože v přijatých 
žádostech stále převažují hlavně projekty výsadby alejí 

a stromořadí, čím dál častěji se objevují i další nápady. Obce například obnovují bývalé nebo zakládají 
nové obecní sady, zastiňují venkovní sportovní areály či koupaliště, zakládají arboreta nebo ozeleňují 
náměstí okrasnými dřevinami. 
Výsadba stromů v Jeseníku (foto Nadace ČEZ)Výsadba stromů v Jeseníku (foto Nadace ČEZ) 
„Stromy nepatří jen do lesa, ale i do měst. Čím dál víc studií navíc dokazuje, že vedle zmírňování 
klimatických dopadů jsou pro lidi stromy důležité i z pohledu psychického zdraví: snižují stres a napětí, 
navozují pocity štěstí a uklidňují. Proto nás velmi těší, že můžeme k návratu stromů i do zástavby 
pomáhat,“ říká ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková. Díky Nadaci ČEZ už dobrovolníci vysadili přes 
113 000 stromů a keřů. Kdo chce stihnout jarní výsadbu, musí podat žádost během letošního února, 
další kolo grantu proběhne v létě. 
Nadace ČEZ je největší firemní nadací v České republice. Za posledních 20 let podpořila napříč regiony 
každý rok v průměru přes 750 projektů za více než 160 milionů korun. 
Více informací naleznete na webu ČEZ webu ČEZ www.cez.cz a na webu Nadace ČEZ 
www.nadacecez.cz 
https://www.adam.cz/nadace-cez-vyhlasuje-grant-na-vysadbu-stromu-o-podporu-muzou-zadat-
obce-skoly-hasici-i-skauti/ 
 

ČTU – Jihočeská oblast 
Nabízíme neskutečně romantické nádraží  Zatím máme dost 
volných termínů a to i prázdninách (tábor se totiž na nádraží 

nevejde  , takže kdyby chtěli třeba instuktoři vyrazit o 

prázdninách do JČ, tak rádi zapůjčíme krásné zázemí  
https://ctu-jihoceska.cz/zaklad.../rozmberk-nad-vltavou-zst/ 
 

http://www.radambuk.cz/
mailto:ondrej.turek@skaut.cz
https://zpravodajstvi.skaut.cz/clanek/jak-zpestrit-tabor-piseme-taborovou-knihu-bud-u-toho-s-nami
https://www.cez.cz/
https://www.nadacecez.cz/
https://www.nadacecez.cz/
https://www.adam.cz/nadace-cez-vyhlasuje-grant-na-vysadbu-stromu-o-podporu-muzou-zadat-obce-skoly-hasici-i-skauti/
https://www.adam.cz/nadace-cez-vyhlasuje-grant-na-vysadbu-stromu-o-podporu-muzou-zadat-obce-skoly-hasici-i-skauti/
https://ctu-jihoceska.cz/zakladny-ctu/rozmberk-nad-vltavou-zst/?fbclid=IwAR19Ecd-mN6MgARBX4MYf5Som6TchJKGdkvbp5dKGCKgb5v3spZX8RGI1L8
https://www.adam.cz/2021/wp-content/uploads/2023/01/CEZ-grant-vysadba-stromu-v-Ostrave-ZS-Komenskeho-2.jpg
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MŠMT - Novela vyhlášky o školním stravování  
Účinná od 1. 2. 2023 

Navýšení horních limitů cen stravného 

Pro zařízeních školního stravování zřízených státem, krajem, obcí nebo DSO 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-107/zneni-20230201 

 
Prevent 99 z.ú. 
 

Stále nám chybí oblečení a boty pro 
naše kliety, kteří v mrazivém počasí 
přespávají na ulici. Kromě teplého 
oblečení můžete přinést i spacáky, 
deky a nebo třeba karimatky. Oblečení 
můžete donést do kontaktních center 

kdykoliv v jejich provozní době  
Kontaktní centrum Prevent České 
Budějovice 
Kontaktní centrum Prevent Prachatice 
Kontaktní centrum PREVENT 
Strakonice 
 
  

http://www.radambuk.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-107/zneni-20230201?fbclid=IwAR0eCEF3UQN8adOM0PCgflqAhOQZGfxKbRa7QlDUXWYxMjJi8QI2hiBWb3U
https://www.facebook.com/PREVENT99/?__cft__%5b0%5d=AZW5Xn5lnMyuGJ4UXFire5z89bXfrNH_jLCyN9VIDoSWT9zc6ytPsUpPCyX9q7iTx0nKNjWtzD-_r2_dijz14QhdFtRu6JCzKwKIJmHFKceQ-h1dcHJxb1eXF8_9N1Qv8BTq2AOlzAasqcEALHwYnA00YHCJQtlcIUJDusdoXyENsu2DaPO8b3SOuo7466xE3aMdPBGLCm5Z5Ph5xKALgS_v&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064603695186&__cft__%5b0%5d=AZW5Xn5lnMyuGJ4UXFire5z89bXfrNH_jLCyN9VIDoSWT9zc6ytPsUpPCyX9q7iTx0nKNjWtzD-_r2_dijz14QhdFtRu6JCzKwKIJmHFKceQ-h1dcHJxb1eXF8_9N1Qv8BTq2AOlzAasqcEALHwYnA00YHCJQtlcIUJDusdoXyENsu2DaPO8b3SOuo7466xE3aMdPBGLCm5Z5Ph5xKALgS_v&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064603695186&__cft__%5b0%5d=AZW5Xn5lnMyuGJ4UXFire5z89bXfrNH_jLCyN9VIDoSWT9zc6ytPsUpPCyX9q7iTx0nKNjWtzD-_r2_dijz14QhdFtRu6JCzKwKIJmHFKceQ-h1dcHJxb1eXF8_9N1Qv8BTq2AOlzAasqcEALHwYnA00YHCJQtlcIUJDusdoXyENsu2DaPO8b3SOuo7466xE3aMdPBGLCm5Z5Ph5xKALgS_v&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064868400681&__cft__%5b0%5d=AZW5Xn5lnMyuGJ4UXFire5z89bXfrNH_jLCyN9VIDoSWT9zc6ytPsUpPCyX9q7iTx0nKNjWtzD-_r2_dijz14QhdFtRu6JCzKwKIJmHFKceQ-h1dcHJxb1eXF8_9N1Qv8BTq2AOlzAasqcEALHwYnA00YHCJQtlcIUJDusdoXyENsu2DaPO8b3SOuo7466xE3aMdPBGLCm5Z5Ph5xKALgS_v&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063950803656&__cft__%5b0%5d=AZW5Xn5lnMyuGJ4UXFire5z89bXfrNH_jLCyN9VIDoSWT9zc6ytPsUpPCyX9q7iTx0nKNjWtzD-_r2_dijz14QhdFtRu6JCzKwKIJmHFKceQ-h1dcHJxb1eXF8_9N1Qv8BTq2AOlzAasqcEALHwYnA00YHCJQtlcIUJDusdoXyENsu2DaPO8b3SOuo7466xE3aMdPBGLCm5Z5Ph5xKALgS_v&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063950803656&__cft__%5b0%5d=AZW5Xn5lnMyuGJ4UXFire5z89bXfrNH_jLCyN9VIDoSWT9zc6ytPsUpPCyX9q7iTx0nKNjWtzD-_r2_dijz14QhdFtRu6JCzKwKIJmHFKceQ-h1dcHJxb1eXF8_9N1Qv8BTq2AOlzAasqcEALHwYnA00YHCJQtlcIUJDusdoXyENsu2DaPO8b3SOuo7466xE3aMdPBGLCm5Z5Ph5xKALgS_v&__tn__=-%5dK-y-R
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Tvoření s dětmi 
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Hry s dětmi  

Řečník 

Potřeby: papírky s tématy, stopky. 
Tato hra děti skvěle pobaví a děti si zde procvičí svoji fantazii a projev před publikem.  Hra je určena 
pro starší děti, ale i mladší děti ve věkově smíšeném kolektivu mnohdy mile překvapí. 
Pravidla jsou jednoduchá - dobrovolník si vylosuje téma, dáme mu 15 sekund na rozmyšlenou, a 
potom musí souvisle mluvit na toto téma, co nejdéle to půjde. Podle délky projevu získá body (pokud 
máme družstva, můžeme body jednotlivých členů týmu sčítat, a poté vyhodnotit nejupovídanější 
skupinku). Doporučila bych dát na projev určitý limit, protože některé děti se prostě nezastaví (cca 5 
minut).Můžete tuto hru okořenit i tím, že bonusové body děti dostanou za vtipnost či souvislost 
projevu nebo za gestikulaci u projevu.  
Kartičky s tématy si můžete stáhnout ZDE 

Hry na karneval k vytisknutí si můžete ZDARMA stáhnout tady - KARNEVALOVÁ INSPIRACE. 

Přesmyčky 
Parametry: Do místnosti, Na inteligenci / paměť, Hra pro učení či vzdělávání 
 Nahlásit problém 
Kdo vyluští všech 20 slov nejdřív? 
Pravidla 
Napište na tabuli těchto 20 slov: 1. RAPAH, 2. BORN, 3. PETLICE, 4. ŇLZPE, 5. PEKÍS, 6. ČEBŘÍT, 7. 
CHÁOND, 8. ORSTVAA, 9. ÍSÚT, 10. VIJAHAL, 11. BORÁT, 12. RŘOVEP, 13. JOOMNZ, 14. BŇŘTEO, 15. 
MUŠPRKE, 16. ČÍNJI, 17. KŠVOVY, 18. OOOCMLU, 19. AEIUECBPRD, 20. CBLIREE. 
Pak vysvětlete, že přeskupením písmen z každého nesrozumitelného slova známé jméno. Kdo vyluští 
všech 20 slov nejdřív? 
(Správné znění: 1.Praha, 2. Brno, 3. Teplice., 4. Plzeň, 5. Písek, 6. Třebíč, 7. Náchod, 8. Ostrava, 9. 
Ústí, 10. Jihlava, 11. Tábor, 12. Přerov, 13. Znojmo, 14. Třeboň, 15. Šumperk, 16. Jičín, 17. Vyškov, 18. 
Olomouc, 19. Pardubice, 20. Liberec) 
https://www.hranostaj.cz/hra4633 
 

Kvakyty kvakyty kvak 
Počet účastníků: 8+ 
Čas: 5–45  minut 
Prostředí: Kdekoliv, kde máte dost místa. 
Fyzická/psychická zátěž: 2/2 
Materiál: žádný 
Pravidla: Hráči utvoří kruh, doprostřed se postaví jeden z nich a začne ukazovat na hráče a říkat 
„hesla“, podle kterých musí vyzvaný hráč reagovat. Pokud nedokáže splnit úkol, střídá se s hráčem 
uprostřed. 
Hesla: 
Kvak – hráč nesmí nijak reagovat. 
Kvakyty kvakyty kvak – hráč musí říct kvak, než prostřední dořekne. 
Slon – hráč, na kterého ukázal, udělá z rukou sloní chobot. Hráči vedle udělají z rukou sloní uši, 
Opice – hráč, na kterého ukázal, a hráči vedle musí udělat opice, právě jeden si musí zakrýt oči, jeden 
uši a jeden pusu. 
Dům – Hráč, na kterého ukázal, dělá z rukou střechu nad sebou, hráč nalevo dělá strom (mírně 
rozkročí a z rukou korunu), hráč napravo dělá pejska. 
Další hesla můžete přidávat podle potřeby a fantazie. 
Doporučuji pravidla přidávat postupně, a tím prodlužovat hrací dobu. 
https://mozaika.pionyr.cz/kvakyty-kvakyty-kvak/ 

http://www.radambuk.cz/
http://track.taborovky.cz/f/a/KYBTyGi8vdVRSkgg35maJw~~/AAA-fAA~/RgRlk976P0RJaHR0cHM6Ly93d3cudGFib3Jvdmt5LmN6L3VzZXIvZG9jdW1lbnRzL3VwbG9hZC9aREFSTUEvaHJhJTIwxZllxI1uw61rLnBkZlcDc3BjQgpjovpZsWMHPIxsUhRrYW5jZWxhckByYWRhbWJ1ay5jelgEAACZtQ~~
https://www.taborovky.cz/user/documents/upload/ZDARMA/Inspirace%20Karneval.pdf
https://www.hranostaj.cz/hra4633
https://mozaika.pionyr.cz/kvakyty-kvakyty-kvak/
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