
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Tuhle otázku ti chce letošní JVVZ položit a dát ti možnost si na ní 
nejenom odpov ědět, ale také ti ukázat cesty jak toho dosáhnout 

 

Co je VVZ: - VVZ, neboli Vzájemná Výměna Zkušeností je už od r. 1980 pravidelné setkávání vedoucích 
dětských oddílů bez ohledu na specializaci a organizaci. Celostátní VVZ se během let rozkošatěly do 
strhujících setkání tisícovky vedoucích, kde se celý víkend debatuje, poslouchá a předvádí, jak to s dětmi 
děláme my, dělají jiní, jak by se to dělat mělo i nemělo, co by se dělat mohlo a co nás všechny trápí. 
Proč Regionální VVZ:  Celostátní VVZ má dvě nevýhody – schází se tu až mnoho lidí a obvykle je to moc 
daleko. Tyto dva neduhy by měla vyřešit regionální JVVZ. Počítáme s účastí do 50 lidiček, což je 
přijatelný počet pro příjemné setkání.  
JVVZ 2011 bude zcela jiná než v předcházejících letech. 
V praxi budeš mít možnost zažít kritické situace které musíš řešit ve své družině nebo oddíle. 
Uvedeme tě do nich a ukážeme možná řešení 

- co s hyperaktivním členem – chronickým 
zlobilem? 

- děti tě neuznávají jako autoritu? 
- nezaujal program, který jsi připravil? 
- vedoucí tě prudí? 
- vedení oddílu nedopřává sluchu tvým názorům? 
- jsi dobrý týmový hráč? 

Co v takových situacích dělat? Co říkat? Jak přemýšlet? 
Jak se rozhodnout? 
Na tohle a mnohé jiné by ti chtěla naše akce pomoci najít 
odpovědi. 
PROGRAM:  

• HRY TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE 
• TVORBA A PŘÍPRAVA HER 
• PSYCHOLOGIE DRUŽINY A ODDÍLU 
• PARTICIPACE ( čili společné vedení, ale i odpovědnost) 
• ORVÁVA ČKY 
• METODA ZPĚTNÉ VAZBY 
• a jiné zajímavosti a fígle 
 

 
KDY: pátek 8. dubna až neděle 10. dubna 2011 
 
PRO KOHO JE AKCE URČENA: 
Skupina - A - rádci, instruktoři a začínající vedoucí 
ve věku  13 až 18 let – jako zákaldní cílová skupina 
této akce 
Skupina – B – dospělí pracující s dětmi jako vedoucí 
a jiní dobrovolníci – pro výměnu zkušeností a 
okouknutí nové zajímavé formy akce 
Účastníci do 15ti let s sebou přivezou povinně jako 
doprovod někoho nad 18 let. 
KDE: základna ASGARD – Roseč u Jindřichova 
Hradce   
NOCLEH : v noclehárně v podkroví základny 
(palandové postele s matrací) 
CENA: pro účastníky členských sdružení 250 Kč, pro ostatní 400 Kč 
STRAVA:  je zajištěna po celou dobu akce (počínaje páteční večeří a konče nedělní svačinou 
ZAHÁJENÍ:  Pátek v 18.30 uvítáním a prvním programem v 19.00 hodin. 
UKONČENÍ: Neděle po svačině – 16:30 hodin. 
VYBAVENÍ:  
 

 NUTNÉ * přezůvky, vlastní spacák, prostěradlo 
DOPORUČENÉ pro všechny: 

 • hygienické potřeby a převlečení na výměnu po akci 
 • hudební nástroje a dobrou náladu   
 • oblečení na terénní část programu venku 
              DOPORUČENÉ pro účastníky outdoorového programu:  
  • dobrou baterku a náhradní baterie  
 • šátek, obinadlo, nůž 
 • a ti co se rádi ztrácejí ať si vezmou i mobil. 
 

DOPRAVA: Vlastní - mapka s místem akce je umístěna na 
www.radambuk.cz  pod odkazem Akce RADAMBUKU -  JVVZ. 
 Pro ty kteří pojedou vlakem Odjezd z Č.B. 17,04 hod. 
rychlík směr Praha - přestup ve Veselí nad Lužnicí na osobák směr J. 
Hradec - příjezd 18,08 hod.  zastávka Děbolín – zde bude přistavena 
kyvadlová přeprava až na základnu. 
 Pro ty kteří pojedou autem – budou od Penzionu Veverčí 
dvůr – směrovky. 
 
 
INFORMACE :  na info@radambuk.cz nebo v případě totálního 
zoufalství, nebo bloudění při cestě na akci na mobilu 775 644 101 
 
 
 

Za RADAMBUK 
Paolo & spol.  


