
RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 
Informační centrum pro mládež České Budějovice 

Husova třída 622/45, České Budějovice 

tel: 775 644 101, e-mail: kancelar@radambuk.cz 

 

KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 5 - 2018 

 
 

1 

Květen 2018 

 

Informace z RADAMBUKu, z kroniky akcí 
12.4.2018 – Pošťácká pohádka pro spolky RADAMBUK 
Ve čtvrtek 12.4.2018 připravila Marešova divadelní společnost v Divadle U Kapličky pro děti 
z členských spolků RADAMBUK veřejnou generální zkoušku divadelní pohádky Pošťácká 
pohádka. Představení navštívilo 108 dětí a vedoucích a všem se pohádka moc 
líbila. Děkujeme 

 

 

 

 

 
RADAMBUK a ICM Č.B. na Dětské sobotě na TRAVELFESTU - 14.4.2018 
V sobotu 14.4.2018 se RADAMBUK a ICM České Budějovice zúčastnilo  Dětské soboty - doprovodné 
akce veletrhu cestovního ruchu Travelfestu na českobudějovickém Výstavišti. Na akci byl připraven 
bohatý soutěžní program pro děti od organizací, které se věnují dětem a doprovodný program jako 
např. kouzelnické vystoupení, dětská módní přehlídka nebo  divadelní představení Pošťácká pohádka. 
RADAMBUK a  ICM si pro děti připravilo výrobu papírových čápů, skládání puzzle podle čísel, lov 
rybiček nebo jeřáby . Zájemci si mohli vyzvednout mapy USE-it, které nabízí ICM Č.B. 
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24.4.2018 – Jednání Předsednictva RADAMBUK 

V úterý 24.4.2018 se sešlo předsednictvo RADAMBUK na 
jednání a přijalo 3 nové členské spolky: Lesní klub U tří 
soviček z.s., Rybářský spolek Rybařík, Mateřské a rodinné 
centrum Vrábče, z.s. Na programu jednání byla blížící se 
akce BAMBIFEST a připravovaný projekt MŠMT Šablony pro 
NNO. V závěru předsednictvo vzalo na vědomí zprávu 
Kontrolní komise RADAMBUK za rok 2017. 

 

 

Zpráva Kontrolní komise RADAMBUK za rok 2017 
https://www.radambuk.cz/zprava-kontrolni-komise-radambuk-za-rok-2017/ 

 

Web www.jihocesketabory.cz - vložení táborů 2018 

Web www.jihocesketabory.cz je připraven pro vkládání táborů na rok 2018. V nabídce se zobrazují 
pouze tábory, které se budou konat v roce 2018. Můžete vkládat své základny, tábory na rok 2018 
nebo tábory 2017 aktualizovat. 
Aktualizace starého tábora: Tábory 2017 jsou uložené v archivu. Celá správa tábora, jeho aktualizace 
a změny jsou prováděny z administrace webu. Musíte se nahlásit přiděleným heslem, které máte. Po 
rozkliknutí tábora se Vám v adminu zobrazí v pravé části kolonka Nový tábor s tlačítkem Nový tábor s 
těmito daty. Pokud chcete vytvořit nový tábor a použít tyto data, použijte toto tlačítko. Ke smazání 
starých dat NEDOCHÁZÍ. Zůstávají v archivu. http://www.jihocesketabory.cz/  
 

Členské spolky RADAMBUK v roce 2018 
Číslo Spolek web 

1 "Albrechtický Vltavínek" www.albrechtickyvltavinek.cz 

2 
14. přední hlídka Royal Rangers Vyšší 
Brod 

http://www.14-predni-hlidka-royal-rangers.cz/ 

3 29. Pávkovský spolek Tábor https://www.29ps.cz 

4 
52. přední hlídka Royal Rangers České 
Budějovice www.52ph.royalrangers.cz 

5 ABECEDA - Centrum volného času z.s. www.centrumabeceda.cz 

6 
Asociace TOM ČR, TOM 2402 Práčata 
Rapšach www.a-tom.cz 

7 AZIMUT www.azimut8.eu 

8 Bezva prázdniny, z.s. www.bezvaprazdniny.cz 

9 BUDE SPORT, z.s.   

10 Cedems z.s.   

https://www.radambuk.cz/zprava-kontrolni-komise-radambuk-za-rok-2017/
http://www.jihocesketabory.cz/
http://www.jihocesketabory.cz/
http://www.albrechtickyvltavinek.cz/
http://www.14-predni-hlidka-royal-rangers.cz/
https://www.29ps.cz/
http://www.52ph.royalrangers.cz/
http://www.centrumabeceda.cz/
http://www.a-tom.cz/
http://www.azimut8.eu/
http://www.bezvaprazdniny.cz/
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11 DO SVĚTA z.s. www.dosveta.org 

12 ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.s. www.eccb.cz 

13 Family of move, z.s. http://familyofmove.cz/ 

14 Hudební škola Vojtěch o.p.s.   

15 HUGO divadelní klub z.s.   

16 ICM Jindřichův Hradec z.s. www.icmjh.cz 

17 Jazykové centrum Let's flow, z.s. http://letsflow.cz/ 

18 Keltoviny z.s. www.keltoviny.cz 

19 Klub PAVUČINA  Vodňany, z.s.   

20 Kocanďáci www.kocandaci.cz 

21 KONÍČEK, o.p.s. www.konicekcb.webnode.cz/ 

22 Kredance, z.s. www.kredance.cz 

23 Laser game club Písek z.s. www.lasergameclub.cz 

24 M-Centrum pro mladou rodinu, z.s. www.mc-maj.com 

25 M-tes z.s. www.m-tes.cz 

26 
Myslivecké sdružení Obora Nový Dvůr, o. 
s.   

27 
Pionýr, z.s., Jihočeská krajská organizace 
Pionýra www.jihocesky-pionyr.cz/ 

28 POUTNÍCI KAPLICE, z.s. www.poutnicikaplice.cz 

29 RODIČE V AKCI o.p.s. www.rodicevakci.cz 

30 Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s. www.rcberuska.cz 

31 Rodinné centrum Budíček, z.s. http://www.rcbudicek.estranky.cz/ 

32 Rodinné centrum Pomněnka, z.s. http://www.centrumpomnenka.cz/ 

33 Rodinné centrum ROZÁRKA http://rozarkarc.webnode.cz  

34 
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí 
a mládeže České Budějovice www.sasmcb.cz 

35 SALI CB, z.s. www.salicb.cz 

36 Sedmička Planá nad Lužnicí z.s. www.karstejn.cz 

37 Semenec, o.p.s. www.muzeumsemenec.cz 

38 
Slavonická renesanční, obecně prospěšná 
společnost spolkovydum.slavonice.cz 

39 Spolek Děti Řepice www.deti-repice.cz 

40 Spolek Devatenáctka http://devatenactka.cz/cz/spolek-19 

41 Spolek Kamínky www.kaminky.org 

42 Spolek Karvánek   

43 Spolek KOUMÁK www.koumak-os.webnode.cz 

http://www.dosveta.org/
http://www.eccb.cz/
http://familyofmove.cz/
http://www.icmjh.cz/
http://www.keltoviny.cz/
http://www.kocandaci.cz/
http://www.konicekcb.webnode.cz/
http://www.kredance.cz/
http://www.lasergameclub.cz/
http://www.mc-maj.com/
http://www.m-tes.cz/
http://www.jihocesky-pionyr.cz/
http://www.poutnicikaplice.cz/
http://www.rodicevakci.cz/
http://www.rcberuska.cz/
http://rozarkarc.webnode.cz/
http://www.sasmcb.sdb.cz/
http://www.salicb.cz/
http://www.karstejn.cz/
http://www.muzeumsemenec.cz/
http://spolkovydum.slavonice.cz/
http://www.kaminky.org/
http://www.koumak-os.webnode.cz/
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44 
Spolek Medvědí šlápoty - Tábor zapsaný 
spolek 

www.sms-tabor.cz 

45 Spolek Přátel Pávku http://spolekpratelpavku.webnode.cz/  

46 Spolek Tábornický klub Písek www.tkpisek.com 

47 
Spolek Tábornický Táborák, zapsaný 
spolek www.lptdrazicky.cz 

48 Spolek TUMBA www.tabor-albrechtice.cz 

49 Spolek Větrníci www.vetrnici.cz 

50 Spolek Žabičky Horní Planá   

51 Svět Fantazie, z.ú. www.svetfantaziezu.cz 

52 
Svobodná základní škola a lesní mateřská 
škola DOMA V LESE, z.s. www.domavlese.cz 

53 Tálín dětem z.s. www.talindetem.cz 

54 Turistický oddíl Ježci, z.s. www.to-jezci.cz 

55 TVOR z.s. www.ateliertvor.cz 

56 
Výcvikové canisterapeutické sdružení 
HAFÍK, z.s. www.canisterapie.org 

57 Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest www.cegv-cassiopeia.cz 

58 
Zálesák - 1. středisko České Budějovice, 
pobočný spolek www.1strediskozalesak.cz 

59 Zážitek i užitek o.s.   

60 Země - nezemě, z. s. www.zeme-nezeme.cz 

 

http://www.sms-tabor.cz/
http://spolekpratelpavku.webnode.cz/
http://www.tkpisek.com/
http://www.lptdrazicky.cz/
http://www.tabor-albrechtice.cz/
http://www.vetrnici.cz/
http://www.svetfantaziezu.cz/
http://www.domavlese.cz/
http://www.talindetem.cz/
http://www.to-jezci.cz/
http://www.ateliertvor.cz/
http://www.canisterapie.org/
http://www.cegv-cassiopeia.cz/
http://www.1strediskozalesak.cz/
http://www.zeme-nezeme.cz/
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Připravujeme 
 

http://budejovice.bambifest.cz/ 
 

http://budejovice.bambifest.cz/
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Tisková zpráva BAMBIFEST České Budějovice ze dne 18.4.2018 
Prezentace činností spolků a organizací pracujících s dětmi a mládeží z Jihočeského kraje 
Motto: „Naše země stoletá“  

Výročí 100 let vzniku samostatného československého státu 
25. – 26. května 2018 Výstaviště České Budějovice 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://budejovice.bambifest.cz/ 
Vstup zdarma 
Rádi bychom pozvali děti, rodiče, prarodiče,  oddíly, spolky dětí a mládeže, školy, školní družiny a 
další organizace pracující s dětmi a mládeží na Výstaviště v Českých Budějovicích v pátek 25.5.2018 a 
v sobotu 26.5.2018 na akci BAMBIFEST 2018. Tradičním organizátorem akce je RADAMBUK-Rada 
dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. se svými členskými spolky a Výstavištěm České Budějovice a.s..  
 
Na co se můžete těšit?  
Přehlídka možností pro volný čas, nabídky letních táborů, pódiová taneční, divadelní a pěvecká 
vystoupení, soutěže, prezentace Městské policie Č.B., Hasičského záchranného sboru Jihočeského 
kraje, BESIPu a Československé obce legionářské, historické vojenské kluby, indiánské teepee, střelba 
z luku, výroba placek – buttonů, losování o ceny na pódiu, maskot čáp Klapík, skákací hrady, 
miniškolička práskání bičem, kurzy angličtiny pro děti,  opičí dráhy pro nejmenší, ukázky zážitkové 
akce s pejsky, chemické a fyzikální pokusy, elektrokoloběžky, elektromobil, hokejbalové hřiště, 
keltský stromový kalendář, workshop na téma „ Neplýtváme“, hry s koňskou tématikou, kreativní 
činnosti, kánoe a rafty, kvízy, hlavolamy, lanové překážky, pocitový chodníček, venkovní verze hry 
lasergame a spousta dalších her a soutěží……  
 
U jednotlivých stánků budou děti získávat razítka do startovní karty, po splnění úkolů si vyzvednou 
v Infobodu malou odměnu. Vyplněné startovní kartičky budou postupovat do losování o ceny, které 
bude probíhat v liché hodiny na pódiu akce.  
V Infobodu mohou návštěvníci odevzdat nepoužívané dioptrické brýle a zapojit se s RADAMBUKem 
do Sbírky brýlí pro Afriku. 
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Co můžete shlédnout na pódiu? 
Vystoupení dětských tanečních, hudebních, divadelních a 
pěveckých souborů. V pátek od 17 hodin zveme širokou veřejnost 
na koncert zpěváka Milana Peroutky a kapely Perutě. Pro děti je 
v sobotu od 13 hodin připravené divadelní představení -  pohádka 
Čertovská nevěsta Divadelního souboru J.K.Tyl a vystoupení klauna 
Proužka z HUGO divadelního klubu. Srdce potěší a diváky roztančí 
v pátečním odpoledni kapela KONÍČEK, v sobotním odpoledni 
zpěvačka Eliška Kotlínová s kapelou Votvíráci. 

 
Na Výstavišti spolu s BAMBIFESTem je pro děti připraven 
Dětský den s Armádou ČR - den se zástupci pozemních a 
vzdušných sil AČR, na kterém armáda prezentuje svoji 
techniku. 
 

 
 
Návštěvní doba? 
Pátek: 8 – 18 hodin 
Sobota: 9 – 17 hodin 

 
 
 
 
 

 
 
Udělování Březových lístků na BAMBIFESTu 2018 
Milí přátelé, 
byli bychom rádi, kdybyste zvážili, zda nemáte kamaráda, vedoucího ze spolku, jenž by si zasloužil, 
aby byl odměněn za práci s dětmi a mládeží, za aktivitu a ochotu věnovat čas druhým... 
Podnět k udělení můžete podat kdokoli, návrh na udělení pak zpracují  nositelé BL z Rady dětí a 
mládeže Jihočeského kraje ve spolupráci s navrhovateli (udělovací dekret,  objednání odznaku, 
podpisy navrhovatelů na udělovací dektrety...). Březové lístky budou předány slavnostně na akci 
BAMBIFEST 2018. 
Své návrhy posílejte na e- mail kancelar@radambuk.cz do 10.4.2018. 
http://www.brezovylistek.cz/1-udelovani-bl-pravidla-udelovani.html  
http://www.radambuk.cz/navrhy-na-udeleni-brezovych-listku-za-praci-s-detmi-a-mladezi-bambifest-
2018/ 
 
 

http://www.brezovylistek.cz/1-udelovani-bl-pravidla-udelovani.html
http://www.radambuk.cz/navrhy-na-udeleni-brezovych-listku-za-praci-s-detmi-a-mladezi-bambifest-2018/
http://www.radambuk.cz/navrhy-na-udeleni-brezovych-listku-za-praci-s-detmi-a-mladezi-bambifest-2018/
http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/fotogalerie/fotogalerie-2018/1513324013_cs_dd17_fb-c-01.jpg
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15.5.2018 – Štáb organizátorů BAMBIFESTu 
Milí organizátoři akce BAMBIFESTu,  rádi bychom Vás pozvali na společné setkání 
účastníků a organizátorů v úterý 15.5.2018 v 16 hodin na Výstaviště v Českých 
Budějovicích. Na programu setkání budou podrobnosti o připravované akci a 
rozmístění jednotlivých stánků účastníků v prostoru akce. Sejdeme se u hlavní 
brány z Husovy tř. 

 
Motto letošní akce zní: "Naše země stoletá" 

Výročí 100 let vzniku samostatného československého státu - V roce 2018 
oslaví naše země významné výročí. Uplyne 100 let od vzniku samostatného 
Československa. 28. října 1918 se začala psát nová kapitola našich dějin. Je 
toho mnoho, čím si musela naše krásná země za uplynulé století projít a jaké 
osudy si museli prožít její občané. Jsme jejich potomky a pojďme si společně s 

dětmi připomenout stoletou historii české státnosti. 
Na toto téma mohou účastníci akce připravit různé aktivity, soutěže, které připomenou naši historii, 
stovka bude hlavním tématem akce…. 

 
Sbírka brýlí pro Afriku na BAMBIFESTu 

Máte doma staré nepoužívané dioptrické brýle? Věděli jste, že v Keni 
mají hodnotu ročního platu? Darujte brýle lidem, kteří je opravdu 
potřebují, ale nemohou si je dovolit.  Rada dětí a mládeže Jihočeského 
kraje se zapojila do sbírky spolu s Dětskou organizací Fénix na 
Slovensku. Brýle můžete odevzdat na akci BAMBIFEST 25.-26.5.2018 
v Infobodu na Výstavišti České Budějovice.  
Bryle-pro-afriku-radambuk-fenix-2018-bambifest 

 

 

Podpořte do 12.5.2018 pohybem akci BAMBIFEST České Budějovice 2018 
15.4.2018 - cíl dosažen!!! Projekt Akce BAMBIFEST 2018 - prezentace organizací pracujících s dětmi 
a mládeží byl v mobilní aplikaci EPP Pomáhej pohybem podpořen v plné výši. Velmi děkujeme 
všem, kteří pomáhali a těšíme se na shledání na akci BAMBIFEST v Českých Budějovicích. 

 

 

 

 

http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/dokumenty/dokumenty-2018/bryle-pro-afriku-radambuk-fenix-2018-bambifest.pdf
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Mládež kraji – Jihočeský kraj 2018 – 4. ročník 

RADAMBUK obdržel dotaci od MŠMT 
na projekty Mládež kraji - kraj Jihočeský 2018 
ve výši 200 000 Kč. Tato částka byla rozdělena 
na jednotlivé projekty. 
http://jihocesky.mladezkraji.cz/  
 

 
 
 
 
 

7.3.2018 - Projektový seminář  Mládež kraji – Jihočeský kraj 2018 
Ve středu 7.3.2018 uspořádal RADAMBUK ve svých 
prostorách projektový seminář pro zájemce o přidělení 
finanční podpory MŠMT projektům Mládež kraji - kraj 
Jihočeský 2018. Celkem 16 účastníků semináře získalo 
informace z oblasti projektového managementu, 
realizace projektů a vyúčtování projektů.  
 
 
 
 
 

Podpořené projekty Mládež kraji – kraj Jihočeský 2018 
Dne 13.4.2018 rozhodla komise o podpoře  projektů z dotace MŠMT. 
 
- Bradavický turnaj - Víkendový pobyt v duchu známých knih o Harrym Potterovi. 
- Lokální AVON pochod České Budějovice - Pochod na podporu boje proti rakovině prsu. Charitativní 
akce. 
- 3. charitativní den pro dětskou onkologii - 3. ročník charitativního dne pro dětskou onkologii 
nemocnice v  Č.B. 
- Dětská párty v Řepici - Akce   pro děti v obci Řepici  - kouzelník, střelnice s lukem.. 
- Koncert zpěváka Milana Peroutky a kapely Perutě  
- Hry bez hranic a neb nauč se hrát v týmu - Víkendová akce pro děti a mládež s  netradičními 
týmovými hrami v přírodě i v místnosti . 
- S vodou trochu jinak - Projekt se bude skládat ze 2 částí. Akce pro děti a mládež - splutí řeky Otavy 
na raftech, aquazorbing. 
- Jezdecký den - Projekt se bude skládat ze 2 částí : Sportovní den a Zábavný jezdecký den pro děti a s 
tematikou jezdeckých soutěží na koních. 
- Kde se všude skrývá matematika - Představení žákům a studentům zajímavé oblasti aplikované 
matematiky. 

http://jihocesky.mladezkraji.cz/zaregistruj-napad
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- Strašidlohraní - Akce pro děti k svátku Halloween. 
- Na vodě - Akce pro děti a mládež - splutí řeky Vltavy na lodích s výukou vodáctví. 
- Pohádkový les - Akce pro rodiny s dětmi v lese za sídlištěm Máj v Č.B. - Pohádkový les na téma 
večerníčky. 
- Děti slaví svátek - výlet do Housova Mlýna a ZOO Tábor ke Dni dětí. 
 

Projekt - Lokální AVON pochod České 16.6.2018 
Rádi bychom Vás pozvali do Českých Budějovic na charitativní akci – AVON pochod za zdravá prsa. 
Pochod se bude konat v sobotu 16.6.2018. Startujeme od Komunitního centra Máj v Č. Budějovicích, 
kde si můžete zakoupit trička. Na Sokolském ostrově je cíl a tam je připraven bohatý doprovodný 
program. Přidejte se k nám a přispějte na dobrou věc!!!!! 
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Projekt - Děti slaví svátek 3.6.2018 Tábor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 
Informační centrum pro mládež České Budějovice 

Husova třída 622/45, České Budějovice 

tel: 775 644 101, e-mail: kancelar@radambuk.cz 

 

KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 5 - 2018 

 
 

13 

Projekt 2.6.2018 - Dětská párty v Řepici  
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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 
6. - 8.4.2018 - Vzdělávací kurz  - Hlavní vedoucí dětského tábora  

RADAMBUK-Rada dětí a mládeže 
Jihočeského kraje z.s. získala od MŠMT 
27. listopadu 2015 Certifikát 
k odborné přípravě hlavních vedoucích 
dětských táborů s platností na léta 
2016 – 2019. 
O víkendu 6. - 8.4.2018 zorganizoval RADAMBUK- Rada 
dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. kurz Hlavní vedoucí 
dětských táborů. Účastníkům lektoři předali vědomosti a 
dovednosti potřebné pro vykonávání funkce Hlavní 
vedoucí na dětských táborech. Po úspěšných písemných 

testech obdrželo všech 22 účastníků kurzu osvědčení k vykonávání této funkce. Účastníci kurzu byli 
nejen z členských spolků RADAMBUK, ale i z dalších organizací, které pořádají dětské tábory. 
Vzdělávací program byl zaměřen na rozvoj kompetencí nezbytných pro pořádání a vedení dětských 
táborů, s využitím metod interaktivní a prožitkové pedagogiky tak, aby absolvent dovedl cíleně 
získané poznatky a dovednosti aplikovat v  praxi. Celkový rozsah kurzu byl 24 hodin výuky. 

 
14.-15.4.2018 - Kurz instruktor, rádce oddílu č. 2-2018 – RADAMBUK 
O víkendu 14.-15.4.2018 pořádal RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. druhý 
letošní kurz pro instruktory a rádce oddílů. Kurz úspěšně absolvovalo 25 instruktorů, kteří složili 
úspěšně písemnou zkoušku. Lektoři vzdělávacího střediska MAJÁK připravili pro účastníky přednášky 
z pedagogiky a psychologie, 1. pomoci, hospodaření, základy práva, systém práce v oddíle, 
bezpečnost a požární ochrana, hygiena atd. Na vlastní kůži si mohli účastníci vyzkoušet metodiky 
zážitkové pedagogiky a načerpat inspiraci v hrách, které si zahráli.  
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10.-13.5.2018 - vzdělávací kurz - Instruktor cykloturistiky 2018 

Místo konání: Lipno nad Vltavou  
Termín: 10 – 13.5.2018 
Cena: 2 350 Kč pro členy RADAMBUK, ostatní účastníci 3100 Kč. 
Cena zahrnuje účastnický poplatek, ubytování a stravu – polopenzi. 
Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail kancelar@radambuk.cz. 
Využití licence 

Po úspěšném absolvování účastníci obdrží licenci: Instruktor cykloturistiky BP 
SPORT (platnost licence je časově neomezená). Osvědčení Instruktor cykloturistiky BP SPORT má 
širokou působnost. Licenci lze využít ve všech oblastech: komerční lekce, cvičení v neziskových 
organizacích, ve školských zařízeních (střední a základní školy, domy dětí a mládeže a střediska 
volného času, školská výchovná a ústavní zařízení). Vzdělávací středisko BP SPORT je držitelem 
akreditace MŠMT.  
http://www.radambuk.cz/10-13-5-2018-vzdelavaci-kurz-instruktor-cykloturistiky-2018/ 

 
18. – 20.5.2018 a 1.-3.6.2018 - Kurz zdravotník zotavovacích akcí 2018 

Potřebujete zdravotníka na akci s dětmi? Jedete na tábor a potřebujete 
zdravotnické zabezpečení? Nabízíme Vám kurz Zdravotník zotavovacích 
akcí akreditovaný MŠMT v rámci DVPP. Kurz si zakládá na dostatečné 
praktické průpravě založené na simulacích reálných situací. Lektoři 
disponují dlouholetými zkušenostmi z oblasti vzdělávání vedoucích 
Junáka i praktického vykonávání funkce zdravotníka na dětských 
táborech. Absolvent může vykonávat funkci zdravotníka zotavovacích 
akcí pořádaných státními, nestátními i soukromými subjekty, škol 
v přírodě, při pořádání hromadných společenských a sportovních akcích. 
Kurz je zakončen písemnou a praktickou zkouškou. Vydaná osvědčení 
mají platnost neomezenou, doporučujeme vždy po 4 letech přihlásit se 
do opakovacího kurzu v délce 7 hodin. 
Kurz je určen pro zájemce starší 18 let. Zúčastnit se mohou i zájemci 

starší 16 let, kteří chtějí získat znalosti a praxi, obdrží Osvědčení o absolvování kurzu bez akreditace. 
Termín: 2 víkendy 18. – 20.5.2018 a 1.-3.6.2018 
Pátek: 17 – 22 hodin 
Sobota: 8 – 22 hodin 
Neděle: 8 – 18 hodin 
Místo konání: prostory RADAMBUK, Husova 45, České Budějovice 
S sebou: zápisník, tužka, sportovní oblečení (které je možno i umazat od maskování figurantů), 
přezůvky, strava vlastní (přestávka na oběd 1 hodina, přestávka na večeři 1 hodina, k dispozici varná 
konvice). 
V případě zájmu je možné zdarma přespání v klubovně, karimatku a spací pytel vlastní.  
Cena kurzu podle počtu přihlášených účastníků:1 800 – 2 500 Kč 
 V ceně kurzů je zahrnut případný 1 opravný zkouškový termín. 
Přihlášky na webu do 4.5.2018 nebo do vyčerpání kapacity kurzu: http://www.radambuk.cz/akce/18-
20-5-2018-a-1-3-6-2018-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2018/ . 

mailto:kancelar@radambuk.cz
http://www.radambuk.cz/10-13-5-2018-vzdelavaci-kurz-instruktor-cykloturistiky-2018/
http://www.radambuk.cz/akce/18-20-5-2018-a-1-3-6-2018-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2018/
http://www.radambuk.cz/akce/18-20-5-2018-a-1-3-6-2018-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2018/
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12.5.2018 - Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí 2018 
Potřebujete obnovit a prodloužit akreditaci Zdravotník 
zotavovacích akcí a doplnit znalosti? Nabízíme Vám Opakovací 
kurz Zdravotník zotavovacích akcí v délce 12 hodin. Kurz je 
určen pro Zdravotníky zotavovacích akcí, kteří obdrželi před 4 a 
více lety Osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí. Kurz je 
doporučen jednak z důvodu procvičení znalostí a dovedností, 
seznámení se s aktuálními guidelines Evropské resuscitační 
rady, ale také z důvodu legislativních změn ve vyhláškách, 
kterými se činnost zdravotníka na táborech řídí.  
Lektoři disponují dlouholetými zkušenostmi z oblasti vzdělávání 

vedoucích Junáka i praktického vykonávání funkce zdravotníka na dětských táborech. Účastníci 
obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je určen pro zájemce starší 18 let. 
Obsah kurzu: kardio - pulmonární resuscitace, život ohrožující stavy, základní obvazová technika, 
táborová legislativa, otázky a odpovědi, sdílení zkušeností. 
Termín: sobota 12.5.2018 - 8 – 20 hodin 
Místo konání: prostory RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice 
S sebou: zápisník, tužka, sportovní oblečení (které je možno i umazat od maskování figurantů), 
přezůvky, strava vlastní (přestávka na oběd 1 hodina, k dispozici varná konvice). 
Cena kurzu: podle počtu přihlášených (300 – 1200 Kč). 
Přihlášky na webu do 1.5.2018 nebo do vyčerpání kapacity kurzu: 
http://www.radambuk.cz/akce/opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2018/ 
 

12.6.2018 - kurz Řešení mimořádných událostí na akcích s dětmi a mládeží 
RADAMBUK připravil ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem JčK a Policií ČR vzdělávací kurz 
Řešení mimořádných událostí na akcích s dětmi a mládeží. Kurz proběhl úspěšně již před 2 roky, tak 
jsme se rozhodli ho zopakovat a rozšířit. Je určen všem pracovníkům s dětmi a mládeží od 15 let, 
vedoucím dětských táborů, vedoucím dětských kolektivů, instruktorům, rádcům…Je dobré si 
poslechnout, co se může při práci s dětmi a mládeží stát, jak se zachovat a jak tyto nepříjemné 
situace řešit, kde hledat pomoc…. 

Místo konání: Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04 České 
Budějovice 3, budova B - multimediální učebna č. 313. Parkování uvnitř areálu zajištěno, 
vchod z Pražské ulice, na vrátnici nahlásíte své jméno. 
Termín: úterý 12.6.2018 od 16,30 do 18,15 hodin 
Cena kurzu:  0 Kč 
Lektoři: zaměstnanci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Policie ČR 

Program kurzu: 

p.č.  Téma 

1. 16:30 – 16:45hodin Ohlášení mimořádné události  

2. 16:45 – 17:30 hodin Psychologická podpora a informování médií při zvládání tragické 
události 

3. 17:30 – 17:45 hodin Příprava na evakuaci, další opatření ochrany obyvatelstva 

4. 17:45 – 18:15 hodin Činnost PČR – pátrací akce 

http://www.radambuk.cz/akce/opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2018/
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Přihlášky na webu: http://www.radambuk.cz/akce/reseni-mimoradnych-udalosti-na-akcich-s-
detmi-a-mladezi-12-6-2018/ . Počet míst je omezený!!! 
 

Další sportovní kurzy  
 

Kurz instruktor inline bruslení 11. - 13.5.2018 v Praze nebo 15. - 17.6.2018 

v Praze http://www.radambuk.cz/kurz-instruktora-inline-brusleni/ 
 

Kurz instruktor vodní turistiky - 17. - 20.5.2018 a 22. - 25.6.2018  - České Budějovice 

http://www.radambuk.cz/instruktor-vodni-turistiky/ 

 

Informační centrum pro mládež České Budějovice 

Výtvarná soutěž pro děti a mládež na téma „Naše země stoletá“ 
Nakresli obrázek nebo komiks a zapoj se do soutěže o hodnotné ceny! Obrázek musí být ve velikosti 
formátu A3. Může být použita libovolná výtvarná technika, např.: kresba, koláž, fotografie. Komiks 
musí obsahovat minimálně 6 dějových obrázků. 
Obrázky dones osobně nebo pošli poštou na adresu: ICM Č. B., Husova 622/45, 370 05 České 
Budějovice. Nezapomeň přiložit své údaje - jméno a věk, adresa, telefonní číslo, případně e-mail. 
Soutěž proběhne od 15. 3. do 13. 5. 2018. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v pátek 25. 5. 2018 
na akci BAMBIFEST 2018. 
 

 

 

http://www.radambuk.cz/akce/reseni-mimoradnych-udalosti-na-akcich-s-detmi-a-mladezi-12-6-2018/
http://www.radambuk.cz/akce/reseni-mimoradnych-udalosti-na-akcich-s-detmi-a-mladezi-12-6-2018/
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktora-inline-brusleni/
http://www.radambuk.cz/instruktor-vodni-turistiky/
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Veletrh pracovních příležitostí EURES European Jobday 2018 
ICM České Budějovice vyrazilo v úterý 10. dubna 2018 na tradiční 
akci EURES European Jobday. V letošním roce se jednalo o 11. 
ročník tohoto veletrhu pracovních příležitostí. Studenti Jihočeské 
univerzity mohli nahlédnout pod pokličku jihočeských podniků 
nabízejících volné pracovní pozice. Pracovníci ICM poskytovali 
informace o svých službách, ISM a Eurodesku. Nabízeli propagační 
materiály a brožury NICM věnující se studiu a práci v zahraničí. 
 
 

Mezinárodní den Romů 
ICM České Budějovice se v sobotu 7. 4. 2018 zapojilo do oslav 
Mezinárodního dne Romů. Akce se konala v Salesiánském 
středisku mládeže. Pro návštěvníky byl připraven bohatý kulturní 
program – vystoupení romských hudebníků, tvořivé a pohybové 
aktivity pro děti, slaňování z věže kostela, občerstvení u ohně a 
ochutnávka romských specialit. Návštěvníci si ve stánku ICM 
mohli vyrobit placky s romskými symboly. 
 

 
Nové klíčenky v ICM 
ICM České Budějovice nově nabízí klíčenku velikosti 37 mm. Přijďte si k nám vyrobit originální klíčenky 
s vlastními motivy! 
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Přijď si zahrát Famfrpál 
Že Famfrpál není sport jen pro kouzelníky, o tom se můžeš přijít přesvědčit 19. nebo 20. 5. do 
českobudějovické Stromovky. Nově vznikající tým hledá hráče starší 15-ti let. Více informací najdeš 
na Facebooku - https://www.facebook.com/events/180848292637134/. 
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Informace z ČRDM 
 

 
Česká rada dětí a mládeže přijala do svých řad královéhradeckou regionální 
„střechu“ 
Autor: Jiří Majer  

K členským organizacím České rady dětí a mládeže 
(ČRDM) se od 19. dubna 2018 může počítat i Rada dětí 
a mládeže Královéhradeckého kraje, z. s. 
 
Rozhodlo o tom 48. Valné shromáždění (VS) ČRDM, 
konané v zasedací místnosti v budově odborových 
svazů SMOSK na pražském Senovážném náměstí. 
Delegátky a delegáti Kongresu také mj. vyslechli zprávu 
kontrolní komise a zvolili novou na další období. 
Plénum VS se pak např. seznámilo s informacemi 
Představenstva a Kanceláře ČRDM za uplynulé období 

a plány na rok 2018. Schválilo rovněž Hospodářskou a Výroční zprávu ČRDM za rok 2017. 
Nově přijatá Rada dětí a mládeže Královéhradeckého kraje (RDM KK) je regionální „střechou“ 
pro organizace pracující s dětmi a mládeží v Královéhradeckém kraji. Jako taková nyní čítá devět 
vlastních členských formací. Představenstvo ČRDM ji k přijetí doporučilo a fakt, že pro ni delegáti VS 
ČRDM zdvihli hlasovací lístky, mimo jiné znamená, že počet členských organizací České rady aktuálně 
činí 98. Toto číslo není neměnné, je proměnlivé oběma směry, přičemž lze říci, že dlouhodobě mírně 
kolísá kolem stovky. 
Kongres, který Valnému shromáždění bezprostředně předcházel, vzal na vědomí zprávu kontrolní 
komise ČRDM za období 2015–2018; přednesl ji její předseda Josef Valter. Komise neshledala 
v hospodaření České rady a související kontrolované agendě žádné zásadní pochybení. „Úplným 
závěrem bych rád řekl, že z mého pohledu funguje kontrolní komise dostatečně, v souladu 
s možnostmi a potřebami České rady dětí a mládeže,“ shrnul Josef Valter. Kongres ČRDM poté zvolil 
Kontrolní komisi ČRDM ve složení: Radan Kukal (Duha), Michal Sojka (Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska), Jana Stibralová (Mladí ochránci přírody, z. s.) Marie Světničková (Asociace křesťanských 
spolků mládeže, z. s.) a Josef Valter (Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC). 
V rámci následně konaného Valného shromáždění zazněly od vedení ČRDM důležité informace 
včetně hospodářských. Na téma Evropských karet mládeže a projektu 72 hodin pohovořil projektový 
šéf Jiří Gurecký, o projektu VZOR Jakub Fraj z Klubu Pathfinder a chystané oslavy dvou dekád 
fungování České rady dětí a mládeže připomněl její předseda Aleš Sedláček. „Domníváme se, že těch 
dvacet let je hezká příležitost k tomu si trošičku z té historie připomenout a posílit identifikaci nás 
členů právě s Českou radou dětí a mládeže,“ pronesl předseda ČRDM, jehož „domovskou“ organizací 
je Liga lesní moudrosti. 
Ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka (Asociace TOM) promluvil k tématu pojištění; popsal, v čem se 
sazby, resp. limity drobně změnily i co zůstává stejné. „Stále platí to, že krom členů jsou pojištěni 
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i účastníci akcí. Takže v případě pořádání nějakých dětských dnů a podobně účastníci, kteří vám tam 
přijdou – byť nejsou vašimi členy – jsou pojištěni,“ poznamenal Ondřej Šejtka. Novinkou podle něj je, 
že pojistné události lze nyní oznámit též e-mailem. „Snažili jsme se tu administrativu trošku snížit. 
Máme speciální formulář, ten je k dispozici na našem webu,“ dodal. 
On-line projekt Skeleton-ESO, zaměřený na správu kompletní administrace, především účetní, 
pro spolky a jejich jednotky (kupř. oddíly) přiblížil Tomáš Hurt (Asociace TOM). 
Legislativu zevrubně probral opět Aleš Sedláček: nastínil situaci kolem vodního zákona, zákona 
o veřejném zdraví, zákona o pedagogických pracovnících, kolem veřejného rejstříku. „My – a tím teď 
myslím neziskové organizace jako celek – se setkáváme s různými někdy útoky, někdy jenom slovy 
opovržení z různých míst, ve stylu: Berete dotace, netransparentně hospodaříte, jste pijavice… 
A všechno se to pak hodí od jednoho pytle… My se snažíme, aby si každý mohl zkontrolovat, co 
vlastně děláme. Že máme popsaný svůj účel, pro který jsme zřízení, že máme vyjmenované konkrétní 
lidi, kteří za to zodpovídají, a že zveřejňujeme takové ekonomické údaje, aby se alespoň v základu 
dalo poznat, jak a s jakými prostředky naše organizace hospodaří. K tomuto základnímu přehledu 
slouží ty zápisy ve veřejném rejstříku, které zákon vyžaduje,“ vysvětlil Aleš Sedláček. Vedení ČRDM si 
pro sebe provedlo interní test, týkající se plnění zákonných povinností spjatých se zápisy členských 
organizací, a jeho výsledky jsou nyní členům České rady k dispozici. „Já bych chtěl deklarovat, že vůle 
Představenstva je, abychom navenek opravdu vystupovali transparentně, abychom si tyto věci 
hlídali,“zobecnil předseda ČRDM. 
Potvrzení těchto jeho slov mohl na 48. VS ČRDM zaznamenat i laik, mj. ve vystoupení ekonomky 
ČRDM Marie Konečné (Junák – český skaut). „Nad rámec zákonné povinnosti necháváme 
(každoročně) provést audit účetní závěrky. Audit aktuálně probíhá; dle jeho průběhu… můžeme opět 
počítat s výrokem Bez výhrad,“ sdělila Marie Konečná. 
Program jak 9. Kongresu ČRDM, tak také 48. Valného shromáždění ČRDM byl informačně obsáhlý. 
Bezkonfliktní, věcný a dělný průběh obou na sebe navazujících akcí, organizačně dobře zvládnutých, 
zkrátil dobu vyhrazenou pro jejich trvání zhruba o hodinu na hodinu a půl. 
 

Čtvrtá Archa bude mít téma „Dosažené mety“. Třeba se něco pozoruhodného 
povedlo i Vám…? 
Hlavní téma Archy č. 4/2018 zní „Dosažené mety“. Nejspíš k němu ani není moc co dodávat. Pokud se 
tedy zamyslíte a zjistíte, že i Váš spolek (ópéeska, zapsaný ústav…), ale též třeba „jen“ jeho 
organizační jednotka typu oddíl, družina, kmen apod. má Arše v tomto ohledu co nabídnout, zašlete 
prosím svůj příspěvek na e-mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to do uzávěrky 11. května. 
Text nemusí být kdovíjak dlouhý, k němu stačí přidat několik pěkných ilustračních fotek vhodných pro 
tisk (tedy „co největších“) a napsat, kdo je jejich autorem…  
 

Branami do druhohor“ – se slevou EYCA 
Autor: Milan Choulík  

http://www.adam.cz/clanek-2018040020-branami-do-
druhohor-se-slevou-eyca.html 
DinoPark je unikátní zábavní park plný poznání, který 
obsahuje desítky statických i robotických ozvučených 
modelů dinosaurů v životních velikostech, které mohou 
návštěvníci spatřit v některém z pěti míst v ČR. 

mailto:archa@crdm.cz
http://www.adam.cz/clanek-2018040020-branami-do-druhohor-se-slevou-eyca.html
http://www.adam.cz/clanek-2018040020-branami-do-druhohor-se-slevou-eyca.html
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Každý rok projde těmito „branami do druhohor“ více než milion zvídavých návštěvníků. Dobrá zpráva 
hned úvodem: pro dětské oddíly s Evropskými kartami mládeže EYCA tu teď platí o něco výhodnější 
podmínky než dřív. 
Ty se týkají oddílů členských organizací České rady dětí a mládeže 
(ČRDM) s kartami EYCA. Alespoň „v kostce“: skupinu složenou z dětí 
a dospělých akceptují v „druhohorách“ pro potřeby slevy již při počtu 10, 
přičemž dva pedagogičtí „dospěláci“ mohou jít zdarma. Zároveň platí 
i pro tyto „ČRDM“ kartami EYCA vybavené skupiny školní (tedy „měkčí“) 
tarif pro děti od tří do 15 let. Konkrétní ceníky pro ten který DinoPark – 
jakož i celou řadu jiných užitečných informací – najdete na webu www.dinopark.cz. 
Prázdniny – a léto obecně – jsou ideálním časem k cestování a k návštěvám nových i důvěrně 
známých míst. Jedním z takovýchto oblíbených turistických cílů jsou i DinoParky v Praze, Liberci, 
Vyškově a Ostravě. V každém z nich na vás čeká množství nových modelů, scén a dekorací. Na cestě 
do druhohor opět potkáte desítky statických i pohyblivých ozvučených modelů prehistorických zvířat 
v životních velikostech. Zvířata jsou zasazena do prostředí, ve kterém obývala naši planetu před více 

než 65 miliony let. 
Na letošní sezónu nazvanou „Sezóna mláďat“ DinoPark připravil pro své 
návštěvníky spoustu dinosauří drobotiny. I když… takové 
mládě Apatosaura rozhodně žádný drobek není, stejně tak 
i malý Stegosaurus by nebyl vhodným domácím mazlíčkem. Ale tím výčet 
mláďat a zajímavých atrakcí rozhodně nekončí. Navštivte DinoPark 
Ostrava, kde si například můžete prohlédnout devět metrů vysokou 
druhohorní sopku, nebo se zde projeďte DinoExpresem, který Vás zaveze 

do míst, kam byste se pěšky báli. 
V celoročně otevřeném DinoParku Liberec zase zažijte opravdovou druhohorní bouři, včetně 
skutečného deště, nebo se vydejte do DinoParku Praha, umístěného na střeše Nákupní galerie Harfa, 
kde můžete druhohorní velikány pozorovat spolu s úchvatným výhledem na naše hlavní město. Ve 
Vyškově na vás čeká DinoBike, unikátní visutá lanová dráha dlouhá přes 300 metrů, díky níž se 
můžete projet nad hlavami dinosaurů ve výšce až 11 metrů! Ve všech výše zmíněných DinoParcích 
najdete i dětské paleontologické hřiště s ukrytou kostrou pravěkého tvora, DinoGril s občerstvením 
nebo také obchod se suvenýry DinoShop. 
Závěrem podrobná rekapitulace ohledně výhod plynoucích z držení karet EYCA, respektive karet 
členských spolků České rady dětí a mládeže. Členským spolkům sdruženým v ČRDM jsou v rámci 
DinoParků určeny podmínky pro školní výlety a exkurze. Což znamená, že pro pedagogický doprovod 
za níže uvedených podmínek je vstup zdarma; ostatní mají nárok na zlevněné vstupné, opět 
za předpokladu splnění podmínek uvedených níže. 
Zvláštní podmínky slevy pro členy ČRDM: 
Týká se skupin nad 10 osob (pedagogický doprovod = 2 osoby zdarma). Objednávání návštěvy 
dopředu není nutné. Každý DinoPark má dostatečnou kapacitu: stačí zkrátka přijet kdykoli 
v otevíracích hodinách a prokázat se na pokladně prostřednictvím členských karet EYCA (např. 
skautských, hasičských atp.), vždy s logem EYCA. 
Tato povinnost prokázat se průkazem s logem EYCA platí pro každého člena skupiny. Maximální věk 
pro uplatnění výhody je 26 let. Spolupráce bude fungovat od jarní sezóny 2018. 

http://www.eyca.cz/
http://www.dinopark.cz/
http://www.adam.cz/img/201312120502_eyca-logo-640x360.jpg
http://www.adam.cz/img/201804051527_DinoPark5.jpg
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Účet na sociálních sítích pro děti do 15 let jen se souhlasem rodičů, žádá 
návrh zákona o osobních údajích 
Autor: redakce ČRDM 
Souhlas se zpracováním osobních údajů by měly mít možnost bez souhlasu rodičů udělit děti od 15 
let. Počítá s tím návrh zákona o zpracování osobních údajů, který ve středu schválila vláda. Původní 
předloha počítala s tím, že by hranice byla na 13 letech, kabinet však i z iniciativy Úřadu pro ochranu 
osobních údajů podpořil vyšší hranici, řekl novinářům ministr vnitra Lubomír Metnar za ANO. 
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ucet-na-socialnich-sitich-pro-deti-do-15-let-jen-se-
souhlasem-rodicu-zada-navrh_1803211510_dp 
 

Česká rada dětí a mládeže se zrodila 7. července 1998 
Autor: Michala K. Rocmanová |  
Česká rada dětí a mládeže se zrodila 7. července 1998. 
Co k tomu dodat? Za pár týdnů tomu bude dvacet let. 
 
To je důvod k oslavám, a taky oslavy budou. Ale zatím 
o nich nemohu nic prozradit, je to překvápko. Až 
nastane ten pravý čas, dáme vědět... 
Je to také čas bilancovat. Co se za těch 20 let podařilo. 
Co se úplně nepovedlo. Co trvá dosud – a co už skončilo.  

To všechno se pokusíme za těch pár týdnů do oslav 20. výročí shrnout, změřit a zvážit, anebo jen 
prostě popsat a připomenout. Kde? Tady na Adamu, například. 
Začněme symbolicky od toho faktického zrození ČRDM v úterý 7. 7. 1998. Stalo se tak na zámečku 
v Roztokách. 
Kdo se onoho aktu podpisu zakládacích listin v Den D účastnil? 
Vezmeme to podle fotografie zleva:  
Národní informační centrum mládeže (NICEM) zastupoval František Roun. Asociaci turistických oddílů 
mládeže, kterou známe spíše pod názvem tomíci, reprezentoval její předseda Tomáš Novotný. 
Za Asociaci křesťanských sdružení mládeže (AKSM) listinu podepsal Aleš V. P. Kratochvíl. Zakládací 
listinu drží v ruce první předsedkyně ČRDM a zároveň představitelka YMCA v ČR Jana Vohralíková. 
Skauty reprezentoval při podpisu místostarosta Junáka – svazu skautů a skautek ČRJiří 
Navrátil (starostkou Junáka byla tehdy Iva Macková). Za Pionýr tam byl jeho předseda Martin 
Bělohlávek, Folklorní sdružení ČR zastupoval Zdeněk Pšenica a za Českou tábornickou unii to byl zcela 
vpravo stojící Miroslav Mikeš zvaný Kocour 
Někoho jsme vynechali? Ach ano, ta dáma uprostřed s kyticí v ruce je zástupkyní Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, paní Vladimíra Rattayová, náměstkyně pana ministra Jana Sokola, 
který se o založení ČRDM nemalou měrou zasloužil. 
A proč právě v Roztokách? 
Jistě z několika důvodů. Například to není daleko od Prahy, kde tehdy většina ústředí velkých 
zakládajících sdružení Rady sídlila, a bylo to „neutrální“ území :-) 
A navíc je to krajina, kterou táhly důležité milníky našich dějin už od těch nejstarších dob. Na Levý 
Hradec, někdejší sídlo prvních českých knížat, než se přestěhovali na Hradčany, je to co by kamenem 
dohodil. Na protějším břehu stávalo kdysi několik menších hradišť, nejprve pravěkých, později 
keltských a nakonec i slovanských. Na cestě od Prahy do Roztok na břehu Vltavy bylo v době nedávné 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ucet-na-socialnich-sitich-pro-deti-do-15-let-jen-se-souhlasem-rodicu-zada-navrh_1803211510_dp
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ucet-na-socialnich-sitich-pro-deti-do-15-let-jen-se-souhlasem-rodicu-zada-navrh_1803211510_dp
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archeology objeveno obrovské sídliště s mnoha sty domy z doby stěhování národů a prvních Slovanů 
u nás. V sousedství nad Tichým údolím sídlil ve starší době bronzové lid, po němž byla nazvána 
i po části Evropy roztroušená únětická kultura. Ještě o kousek dál se odbývala první význačná bitva 
na našem území, bitva na Turském poli. A za jasných dnů z pláně nad městečkem dohlédnete až 
na horu Říp.  
V době nám postatně bližší do roztockého Tichého údolí pak na letní byt jezdila trávit prázdniny řada 
obrozenců, pražských umělců, literátů a myslitelů 19. století. 
Kromě toho v Roztokách sídlí ústředí tomíků a Tomáš Novotný k té „naší“ historické události 
lakonicky podotkl: „Prostě jsem je pozval. Ne ani kvůli Levému Hradci, ale bylo to blízko a máme 
pěknej zámek :-).“ 
A proč právě 7. července? 
Opět se zaštítíme dějinami :-)  
Je to třetí svátek v řadě těch pro náš národ významných – po Dni slovanských věrozvěstů – svátku 
Cyrila a Metoděje 5. 7. a Dni upálení mistra Jana Husa 6. 7. další přelomový den v našich dějinách – 7. 
7. – založení České rady dětí mládeže. 
Nevěříte? Inu, i Cyril a Metoděj si na slavení svého významného dne museli počkat nějakých dvanáct 
staletí :-) 
#20letcrdm 
http://www.adam.cz/clanek-2018040086-ceska-rada-deti-a-mladeze-se-zrodila-7-cervence-
1998.html 

 
Vyšla Archa číslo 3/2018. Svým tématem si „otevřela hledí“ 
Autor: Jiří Majer |  

„Už jste se hádali s úředníky, kteří byli odborníci 
na cokoliv od vody, dopravy, hygieny… A brali vás 
jako experty na vzdělávání dětí v přírodě? 
 
A co rodiče? Oceňují vaši práci, nebo k vám jen 
velmi levně odloží dítě? Už jste se setkali s tím, že 
jako dobrovolník jste vlastně amatér? Že vaše 
praxe v oddíle není rovna ani praxi na vrátnici 
domova mládeže?“ píše Martin Kříž (Zeměpisná 
společnost Morava) ve svém úvodníku k třetímu 
letošnímu číslu časopisu Archa. V textu, 
nadepsaném Rovnocenní partneři?, vzápětí 
pokračuje: „Oceňujeme úředníky Cenou Přístav, 

své kolegy Březovými lístky. Ale je na čase, aby společnost a okolí začaly oceňovat nás.“ 
Ústřední námět nové Archy zní: „S otevřeným hledím“. A otevřenost vůči sobě navzájem, potažmo 
širšímu okolí se v rozličných obměnách zrcadlí v řadě příspěvků. 
Hned následující článek, ten z počítačové klávesnice předsedy Pionýra Martina Bělohlávka, je 
tematickým zamyšlením i ohlédnutím za dvacetiletou historií České rady dětí a mládeže (ČRDM) 
zároveň. Martin Bělohlávek – jenž mimochodem tenkrát před lety spolu s představiteli sedmi dalších 
dětských sdružení připojil svůj podpis na zakládací listinu zmíněné „střešní“ mládežnické organizace – 
končí svoji rekapitulaci dvou uplynuvších dekád těmito slovy: 

http://www.adam.cz/clanek-2018040086-ceska-rada-deti-a-mladeze-se-zrodila-7-cervence-1998.html
http://www.adam.cz/clanek-2018040086-ceska-rada-deti-a-mladeze-se-zrodila-7-cervence-1998.html
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„Uplynulé roky vztahů spolků také nebyly vždy jen ´sluncem zalité´ a byly i rozpory v pohledech 
na některé záležitosti. Ale to je přece přirozené, že ne vždy a na vše máme stejný názor. Podstatné 
však je, že nesoulad umíme překonávat a máme na to vhodné prostředí: Českou radu dětí a mládeže. 
Proto můžeme s klidným srdcem konstatovat, že otevřít na jaře 1998 hledí, odložit rozepře a zvolit 
spolupráci, bylo správné a perspektivní rozhodnutí.“ 
Svými texty a fotografiemi k danému tématu dále přispěli do Archy tomíci (Hlavní je být aktivní, 
Klubovna pro olomoucké tomíky?), Skautská nadace Jaroslava Foglara (Rok Rychlých šípů), pathfindeři 
(Klub Pathfinder otevírá hledí) či INEX-SDA (GLEN: Zkušenost, která změní život). V rubrice „Naše 
téma“ najdete ovšem také kratší či delší příspěvky od Dětské tiskové agentury (Zlatým Ámosem se 
stal…), Českého svazu ochránců přírody (Místo pro přírodu) nebo Slezské diakonie (Výstava „Podívej, 
co umím“ v Bohumíně). 
Nebýt lhostejný a nebát se ozvat – pod tímto názvem publikuje čtvrtá letošní Archa rozhovor, který 
vedl Jiří Zajíc – Edy s Klárou Abendrothovou, zástupkyní Eskadry Ostrava – jednoho ze soutěžních 
týmů soutěže Brána k druhým. V Arše si rovněž přečtete další podrobnosti o práci naší mladé 
delegátky do OSN Petry Sýkorové, dozvíte se též o obavách panujících kolem dotací pro nestátní 
neziskové organizace nebo třeba o výsledcích jarního Valného shromáždění České rady dětí 
a mládeže. 
Žáci základních a středních škol se letos už počtvrté (jde o 4. ročník) zamýšlejí nad tím, jaké to je být 
cizincem a nerozumět svému okolí – blíží se totiž další ročník jazykové a literární soutěže Čeština je 
i můj jazyk. V rubrice „Odjinud“ k tomu přináší informace META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti 
mladých migrantů. O migraci trochu jinak referují stručně i pořadatelé diskuze s mladými 
přistěhovalci, uspořádané koncem března v prostorách ČRDM. Nová Archa mj. taktéž avizuje 
říjnový Festival demokracie – Mluvme spolu! (jde o doprovodný program konference Forum 2000), 
upozorňuje na výhody Evropské karty mládeže EYCA v prostředí druhohorních DinoParků a nabízí 
i odpovědi blízkovýchodního zpravodaje České televize Jakuba Szántó a koordinátorky advokačního 
programu EDUin, o. p. s. Olgy Žákové na anketní otázku. Ta tentokrát zněla: Co myslíte, má člověk 
jednat „s otevřeným hledím“ za všech okolností? 
http://www.adam.cz/clanek-2018040066-vysla-archa-cislo-3-2018-svym-tematem-si-otevrela-
hledi.html 
 

Které pojišťovny přispějí na tábory v roce 2018 
Autor: Michala K. Rocmanová |  

Letní tábor je docela drahá záležitost. 
Nejlevnější bývají tábory, které pořádají 
spolky dětí a mládeže pro své členy. Děti 
tam chodí po celý rok a tábor je 
vyvrcholením společné činnosti. 
 
Komerční tábory stojí obvykle několik tisíc 
korun na týden a děti běžně vystřídají 
za prázdniny dva i více táborů nebo 
soustředění.  
Finanční příspěvky je možno získat 

http://www.adam.cz/clanek-2018040066-vysla-archa-cislo-3-2018-svym-tematem-si-otevrela-hledi.html
http://www.adam.cz/clanek-2018040066-vysla-archa-cislo-3-2018-svym-tematem-si-otevrela-hledi.html
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z různých zdrojů. Pravidelně se mezi poskytovateli objevují zdravotní pojišťovny – každoročně se však 
mění jejich seznam, a také podmínky poskytování. 
 
V roce 2018 na letní tábory přispívají pouze tři pojišťovny: Revírní bratrská pokladna (213), Oborová 
zdravotní pojišťovna (207) a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205). 
U dalších pojišťoven lze čerpat příspěvky například na školy v přírodě: Vojenská zdravotní 
pojišťovna (201) a  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211).   
Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) přispívá na školy/školky v přírodě pouze v případě, že 
předškolní/školní zařízení se nachází v oblasti se znečištěným prostředím. 
Shromáždili jsme podrobnosti k jednotlivým programům pojišťoven a podmínky čerpání : 

 
 
• Revírní bratrská pokladna (213) 
nově do programu zařadila bonus nazvaný Prázdninový pobyt. 
Příspěvek do 1000 Kč ze použít na  úhradu prázdninového pobytového tábora v přírodě pro děti 
do dokončení povinné školní docházky, organizovaného školou, sportovní nebo zájmovou organizací, 
s pobytem na území ČR nebo SR v trvání nepřetržitě minimálně 7 dní (nevztahuje se na příměstské 
tábory).   
Uvedený příspěvek se hradí jako bonus, tedy vždycky, pokud jsou splněny všechny uvedené 
podmínky (včetně potvrzení, že pobyt absolvoval), tedy o příspěvek lze požádat až po absolvování 
pobytu.   
Kromě toho mohou mladí pojištěnci čerpat příspěvky z nadstandardního programu, a to až 
do celkové výše 1000 Kč, např. 500 Kč na nákup permanentek na pohybové aktivity pro diabetiky 
nebo uživatele elektronické aplikace MojeRBP (zde je možno uplatnit i doklad za úhradu ročního 
poplatku za členství ve sportovním oddílu), 500 Kč na školku nebo školu v přírodě organizovanou 
školou v době školního roku, trvající minimálně 5 dní, 500 Kč na kurzy plavání organizované školou, 
podrobnosti na  
http://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence/balicky-prevence/mladez-od-7-do-18-let/  
http://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence/zasady-proplaceni/  
www.rbp-zp.cz 
• Oborová zdravotní pojišťovna (207) 
příspěvky na letní tábory a školky poskytuje i letos. 
Vzhledem k tomu, že již objektivně lze hodnotit loňský rok, čísla za rok 2017 hovoří jasně:.   
OZP přispívá v rámci příspěvků ve VITAKARTĚ svým klientům na dětské letní tábory. Přitom průměrná 
výše příspěvku OZP v roce 2017 činila bezmála 1300 Kč. Maximální částka, kterou OZP přispěla svým 
klientům, činila dokonce 7230 Kč. A přestože je letní sezóna letos ještě před námi, již nyní můžeme 
trend předchozích let potvrdit. Využívat tyto příspěvky mohou všichni klienti OZP, kteří jsou zdarma 
zaregistrovaní do aplikace VITAKARTA.  
Více zde:  
https://www.benefityozp.cz/ anebo v článku:  
http://www.adam.cz/clanek-2015060022-prispevek-pojistovny-ozp-pro-deti-na-tabor.html 
• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205) 
 i letos poskytuje příspěvek na letní tábory ve výši 300 Kč, a to pro děti od 6 do 16 let včetně. 
Příspěvek bude uznán jen v případě trvání tábora v délce minimálně 4 kalendářní dny, a lze jej 

http://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence/balicky-prevence/mladez-od-7-do-18-let/
http://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence/zasady-proplaceni/
http://www.rbp-zp.cz/
https://www.benefityozp.cz/
http://www.adam.cz/clanek-2015060022-prispevek-pojistovny-ozp-pro-deti-na-tabor.html
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uplatnit na tábory pořádané v období letních prázdnin. Příspěvek se vztahuje i na příměstské tábory. 
Letní tábory jsou propláceny do 31. 10. 2018 Obecné podmínky k čerpání preventivních programů 
naleznete na  
https://www.cpzp.cz/programy/ v části "Zásady čerpání preventivních programů". Seznam dokladů, 
nutných k podání žádosti, jakož i náležitosti, které doklady musí obsahovat, najdete 
na odkaze: https://www.cpzp.cz/programy/index.php?deti 
Potvrzení o účasti na letním táboře - Formulář Potvrzení o účasti na organizovaném 
pobytuhttps://www.cpzp.cz/pdf/Potvrzeni_organizovanypobyt_2018.pdf  

 
 
  • Vojenská zdravotní pojišťovna (201) 
nepřispívá na letní tábory. Může však přispět na jiné preventivní programy, jako je plavání nebo školu 
v přírodě. Každý pojištěnec VoZP ČR může v roce 2018 vyčerpat nanejvýš tři příspěvky ze všech 
preventivních programů.  Na školní sportovní a ozdravné pobyty lze čerpat až 500 Kč max. jednou 
v roce. 
Komu a na co: pojištěncům ve věku od 4 do dovršení 21 let na sportovní či ozdravný pobyt (lyžařský 
kurz, sportovní soustředění, škola v přírodě) organizovaný mateřskou, základní nebo střední školou 
během školního roku. Pobyt musí trvat nepřetržitě nejméně pět dní vč. dne příjezdu a odjezdu. 
Potřebné dokumenty a další podmínky najdete na:  
https://www.vozp.cz/cs/klient/programy-preventivni-pece/Program-POHYB/ 
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR v roce 2018 dále pořádá patnáctidenní ozdravné pobyty v Černé 
Hoře nebo v Beskydech. 
https://www.vozp.cz/cs/klient/ozdravne-pobyty-pro-detske-pojistence/2018/ 
• Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211) 
na letní tábory nepřispívá. 
Pojištěnec ve věku do 18 let může čerpat jednou ročně příspěvek až do max. výše 500 Kč na různé 
programy, jedním z nich je například ozdravný pobyt v přírodě nebo lyžařský výcvik organizovaný 
školkou/školou v ČR a realizovaný na území  ČR - „školka/škola v přírodě“, příspěvek se však 
neposkytuje na volnočasové aktivity. 
Další možnosti najdete zde: 
http://www.zpmvcr.cz/pojistenci/vyhody-pro-pojistence/fond-prevence-2018/program-pro-deti/ 
• Všeobecná zdravotní pojišťovna (111),  
v letošním roce na tábory nepřispívá.   
Pro děti nabízí příspěvky na prevenci kardiovaskulárního onemocnění: 
- až 500 Kč 
- na úhradu nákladů vynaložených při sestavení jídelníčku u obezitologa, praktického lékaře pro děti 
a dorost nebo diabetologa, nutričního terapeuta (specialista v oblasti výživy, nejedná se o výživového 
poradce) nebo 
- na sportovní prohlídku absolvovanou za úhradu u lékaře nebo 
- na pravidelné pohybové aktivity organizované mimo školu v kroužcích, sportovních klubech 
a podobně. Mezi takové aktivity patří např. aerobic, atletika, badminton, cyklistika, florbal, fotbal, 
volejbal, basketbal, kalanetika, jóga, plavání, gymnastika aj. Příspěvek není určen na jednorázové 
sportovní aktivity 
- až 500 Kč na pravidelné pohybové aktivity organizované školou 

https://www.cpzp.cz/programy/
https://www.cpzp.cz/programy/index.php?deti
https://www.cpzp.cz/pdf/Potvrzeni_organizovanypobyt_2018.pdf
https://www.vozp.cz/cs/klient/programy-preventivni-pece/Program-POHYB/
https://www.vozp.cz/cs/klient/ozdravne-pobyty-pro-detske-pojistence/2018/
http://www.adam.cz/http:/www.zpmvcr.cz/pojistenci/vyhody-pro-pojistence/fond-prevence-2018/program-pro-deti/
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Dále nabízí: 
- Tuzemský ozdravný pobyt – výše příspěvku na jedno dítě předškolního a školního věku (1. stupeň) 
činí až 1 200 Kč. Příspěvek je poskytnut v případě, že předškolní/školní zařízení se nachází v oblasti se 
znečištěným prostředím a má uzavřenou smlouvu s příslušnou regionální pobočkou VZP na konání 
tuzemského ozdravného pobytu v lokalitě s vyhovující kvalitou ovzduší. 
- Mořský koník – děti mohou díky příspěvku z fondu prevence VZP absolvovat na doporučení lékaře 
finančně velmi výhodné léčebně-ozdravné pobyty u moře. 
• Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209) 
sice přímo na letní tábory nepřispívá, má ale v nabídce jiné produkty a benefity, které lze využít.  
V nabídce je i letos tzv. balíček pro žáky a studenty (od 6 do 20 let) ve výši do 300 Kč, který je možno 
využít na sportovní i pohybové aktivity a pomůcky pro prevenci úrazů (helma na lyže, na kolo, 
chrániče na kolena, plavecké brýle..). 
Tento příspěvek lze využít kupříkladu  k částečné úhradě členských příspěvků v některém ze 
sportovních klubů, tedy opět pro podporu pohybových aktivit, přičemž vyplacení příspěvku není 
vázáno pouze na léto. 
Další benefity  resp. příspěvky ze zdravotních programů ZPŠ, které se týkají dětí  a mládeže, jsou 
spojeny spíše s problematikou péče o zdraví (příspěvky na očkování, příspěvky pro celiaky apod.), 
můžete se s nimi blíže seznámit na stránce https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-
programy-2018. 
www.zpskoda.cz  
 

Cestujete vlakem s oddílem? Využijte skupinové jízdenky 
Autor: redakce ČRDM 
Chcete mít jistotu, že se cestou na výpravu nebo zpět všichni vejdete do vlaku, objednejte si cestu 
alespoň 72 hodin předem. Dostanete nejen skupinovou slevu, ale České dráhy Vám zajistí i místa ve 

vlaku. 
 
Jak skupinovou jízdenku získat? 
Nejlépe online na eShopu Českých 
drah. 
Jak objednat skupinové jízdné se 
můžete dozvědět na videu. Krátké 
výukové video, které připravily 
společně České Dráhy a ČRDM, řeší 
zásadní momenty, které vás 
při objednávání skupinové jízdenky 
mohou potkat. 
Podrobný návod najdete také 

v článku:  
http://www.adam.cz/clanek-2018020031-cestujete-vlakem-s-oddilem-vyuzijte-skupinove-
jizdenky.html 
Video si můžete pustit i z facebookové stránky ČRDM (v sekci Videa). 
https://www.facebook.com/crdm.cz 
  vlak ,   crdm    tábory    výpravy    ceskedrahy                                                                                                                    

http://www.zpskoda.cz/
http://www.adam.cz/clanek-2018020031-cestujete-vlakem-s-oddilem-vyuzijte-skupinove-jizdenky.html
http://www.adam.cz/clanek-2018020031-cestujete-vlakem-s-oddilem-vyuzijte-skupinove-jizdenky.html
https://www.facebook.com/crdm.cz
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Informace z členských spolků 
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14. Přední hlídka Royal Rangers 

Je mrazivé ráno a my se vydáváme na další výpravu. Takto již od 
podzimu začínaly naše výlety za poznáním. A royalník se 
nepohody nezalekne.  Co vše jsme za tu dobu zvládli? Několik 
bobovaček v obtížnějším horském terénu, zimní přežití, určování 
stop a stopování zvířat, poznávání nejbližšího okolí, ke kterému 
nám dopomohlo objevení několika kešek, které svou tématikou 
pokryly oblasti geografie, botaniky, historie a odhalily nám tak 

několik zajímavostí z oblasti Lipenska. Za tu dobu jsme nachodili pěkných pár desítek kilometrů, 
koupali se v horském potoce, prodírali hustým lesním porostem, slézali nejednu skálu a učili se 
rozdělávat oheň, i když bylo k dispozici pouze mokré dřevo. Uspořádali jsme několik soutěží 
v uzlování, střelbě, rozdělávání ohně, trénovali svou odvahu, obratnost a vytrvalost. Vše mělo 
vyvrcholení v již tradiční Jarní víkendovce, která proběhla jak jinak, než na sněhu.  

 
 

M-tes- hledá vedoucí na letní příměstské tábory 
Hledáme vedoucí na příměstské tábory o letních prázdninách. Věk nad 18 let a mzda 2 500,- za týden. 
Airsoftový  20.8. – 24.8. 2018 
Indiánský 23.7. – 27.7. 2018 
Zdravotnický 13.8. – 17.8. 2018 
Zálesák  6.8. – 10.8. 20108 
Kontakt: Jitka Nosková 
tel. 777 942 034 
noskova@jintes.cz 

mailto:noskova@jintes.cz
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Další informace 
 

Dětský čin roku bude hledat hrdiny již po čtrnácté 
Autor: Tisková zpráva |  

Upozornit na hrdinské činy dětí a motivovat 
je i dospělé k dobrým skutkům. To je hlavním 
cílem projektu Dětský čin roku, který letos 
odstartuje již po čtrnácté. 
 
Odpoloviny dubna mohou děti posílat své 
soutěžní příběhy o dobrých skutcích. A to 
online, poštou nebo osobně až do 30. září 
2018. Hlavním organizátorem je po celou 
dobu trvání projektu společnost Whirlpool 
ČR, záštitu jako každoročně převzalo 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Magistrát hl. m. Prahy. 
Autoři vítězných příběhů budou odměněni 6. prosince 2018 při slavnostním vyhlášení 
na Staroměstské radnici v Praze. Získají také věcné dárky od partnerů projektu a pro svou školu šek 
v hodnotě 10 000 Kč na nákup školních pomůcek. Za minulý rok si ocenění odnesl například odvážný 
chlapec, jenž pomohl zachránit život zraněnému kamarádovi, nebo dívka, která věnuje svůj volný čas 
nemocné sestřenici. 
Aby mohl být oceněn každý dobrý skutek dětí, má projekt Dětský čin roku rovnou sedm soutěžních 
kategorií: Záchrana lidského života (partnerem je ŠIK – Školní informační kanál), Pomoc ostatním, 
Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě (partnerem je Rádio Junior), Dobrý nápad, Pomoc n@ netu 
(partnerem je Seznam.cz) či Pomoc starším lidem, kterou zaštiťuje hlavní partner projektu Nadace 
AGROFERT. 
Všechny kategorie mají dlouhodobě své patrony. Patří mezi ně Jan Révai, Jitka Čvančarová, Jiří Ježek, 
Zora Jandová a další. Čestným předsedou Nadačního fondu Dětský čin roku je herec a moderátor Aleš 
Háma. „Z řady hrdinů prvních ročníků Dětského činu roku se stali dospělí, někteří jsou možná 
dokonce rodiči. Jsem přesvědčena, že si poselství o dobrých skutcích nesou v sobě a posílají ho dál. 
Na hrdinské skutky je potřeba neustále upozorňovat, umět je ocenit, šířit dál jejich pozitivní energii. 
Právě o to nám v projektu Dětský čin roku jde již čtrnáctým rokem,“ říká Alžběta Suchanová, PR 
manažerka projektu Dětský čin roku. 
Jak se do Dětského činu roku přihlásit? 
Příběh o vlastním dobrém skutku nebo o skutku svého kamaráda či kamarádů mohou děti zasílat 
prostřednictvím webových stránek www.detskycinroku.cz nebo na adresu: P. O. Box 96, 170 04, 
Praha 74. Sepsat a odevzdat příběh mohou i osobně na několika akcích, kterých se Dětský čin roku 
účastní. Každý čin je přitom důležitý a byla by škoda jej do projektu nepřihlásit. 
Více informací o projektu Dětský čin roku, včetně podrobných pravidel a harmonogramu, naleznete 
na webových stránkách www.detskycinroku.cz 
 
 
 

http://www.detskycinroku.cz/
http://www.detskycinroku.cz/
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Hnutí Brontosaurus zahajuje 24. ročník výtvarné a fotografické soutěže 
Máme rádi přírodu 
Autor: Hnutí Brontosaurus  

 
Soutěže Máme rádi přírodu se může zúčastnit kdokoliv od 4 
do 30 let, kdo rád kreslí, fotí a není mu lhostejný vztah 
člověka a přírody. 
 
Nejlepší práce poté vyhodnotí odborná porota. Vyhrát se 
dají hodnotné ceny vhodné pro milovníky přírody. 
Uzávěrka soutěže je 25. 5. 2018. 
Letošní téma popisuje koordinátorka soutěže Zuzana 
Košelová: "Téma letošního ročníku má název Okouzlení 
přírodou. Každému už se stalo, že při výletu objevil místo, 

které zapůsobilo obzvláště silným dojmem. Člověk oněmí překvapením nebo s nadšením pozoruje, co 
se mu odehrává před očima." 
Příroda pro nás skýtá mnohá překvapení a fascinující úkazy, která nás mohou přivádět v úžas. Právě 
takové místo, které může ovlivnit vztah člověka k přírodě, brontosauři hledají. Pro účast v soutěži ho 
stačí vyfotit nebo namalovat. 
Příroda má navíc i smysl pro humor a proto si zájemci tento rok opět mohou vybrat i kategorii ekofór 
(kreslené vtipy, fotografie), která měla od roku 2015 pauzu. Nově i na Instagramu! 
Veškeré informace o soutěži Máme rádi přírodu lze nalézt na stránkách mrp.brontosaurus.cz. 
brontosaurus.cz 
 

Kláštery Český Krumlov – program pro příměstské tábory 
Protože pořádáte příměstské tábory pro děti, rádi bychom vás pozvali na výlet k nám, do prostor 
Klášterů Český Krumlov, které nabízejí dětem možnost zábavy i vzdělání zároveň. Na léto máme 
připravené nové programy pro děti. Děti si zde historii doslova osahají - v interaktivní expozici je 
možné např. mlít na žernovu, křesat křesadlem, vyzkoušet si rytířskou zbroj, stát se iluminátorem, 
vytisknout si pohled na historickém stroji, vyzkoušet vynálezy Leonarda da Vinci, historické hračky, 
obléct se do dobových kostýmů, vyzkoušet pokus v alchymistické laboratoři, zažít život jeptišek a 
mnichů a poznat středověk na vlastní kůži, stát se archeology, restaurátory či historiky… A nejen to - 
v našich dobově zařízených dílnách si děti mohou vlastnoručně zhotovit jedinečný výrobek – máme 
tu kováře, knihaře, brašnáře, sedláře, pekaře, hrnčíře, barvíře, valcháře a skláře. Z ohlasu stovek 
školních kolektivů, které už Kláštery navštívily, víme, že to děti baví. 
V Klášterech můžete strávit celý den nebo celé dopoledne a jejich návštěvu spojit i s prohlídkou 
města, v Českém Krumlově a jeho okolí se nudit nebudete (přírodní a kulturní zajímavosti, sportovní 
vyžití…) Jsme schopni vám zajistit též cenově dostupný teplý oběd o  dvou chodech podávaný 
v dobovém refektáři (jídelně). 
Na fotografie z našich akcí se podívejte na webových stránkách nebo FB či instagramu: 
http://www.klasteryck.cz/fotogalerie/ 
Na výběr programů či možnosti způsobů návštěvy Klášterů (návštěva expozice, řemesla, program … ) 
pak zde:http://klasteryck.cz/pro-skoly/ 
Pro  dětské skupiny mám speciální zvýhodněné vstupné! 

http://brdo.brontosaurus.cz/mrp/
http://www.brontosaurus.cz/
http://www.klasteryck.cz/fotogalerie/
http://klasteryck.cz/pro-skoly/
http://www.adam.cz/img/201804161452_mame-radi-prirodu-Brontosaurus-soutez-2018-letak-640.jpg
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Kontakt:Mgr. Irena Vacková 
Muzejní pedagožka  
Telefon +420 775 241 012, +420 380 722 013 
email vackova.i@divadlock.cz 
adresa Klášterní dvůr 97, 381 01 Český Krumlov 
www.klasteryck.cz  
 

Vychází unikátní mapa Stínadel výtvarníka Pavla Čecha 
Autor: redakce ČRDM 
 
V květnu na veletrhu Svět knihy spatří světlo světa naprosto jedinečná 
mapa. Mapa Stínadel Pavla Čecha. Výtvarník své dílo inspirované 
Jaroslavem Foglarem tvořil celé čtyři měsíce, slavná místa ale nosil v hlavě 
již od dětství. 
“Tajemnému kouzlu knížky,,Záhada hlavolamu” jsem propadl jako malý 
kluk. Už tehdy vznikaly malé plánky té starobylé části města zvané 
Stínadla.”, uvedl Pavel Čech v textu, který je přílohou Mapy. 

Ve svém díle se snažil zachytit všechny detaily míst, kde Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, 
Červenáček a Rychlonožka prožívali svá dobrodružství. 
Více se dočtete a drobné detaily z mapy si můžete prohlédnout na: 
https://skautskanadace.cz/vychazi-unikatni-mapa-stinadel-vytvarnika-pavla-cecha/ 
Mapu Stínadel v luxusní podobě a omezeném nákladu vydává nakladatelství Albatros 3. 5. 2018. 
Rozměry mapy jsou 72 x 88 cm, papír křída matná, a bude zabalena ve speciálním pouzdře. Její cena 
bude 590, – Kč a koupit si ji budete moc na veletrhu Svět knihy u stánku Albatrosu, na výstavě Pocta 
Rychlým šípům v Galerii Lucerna od 22. 5. 2018, ve Sluneční zátoce a na webu Albatrosu – 
http://www.albatros.cz/stinadla-jaroslava-foglara-plakat-pavla-cecha-1 
Mapa nebude k dostání běžně v knihkupectví. 

 

Tipy na letní dětské tábory s němčinou v roce 2018 
Přinášíme vám přehled letních táborů pro rok 2018, kde se mohou děti a mladí 
lidé mimo jiné procvičit či zdokonalit v německém jazyce. Seznam bude 
průběžně doplňován. 
Vyhledali jsme pro vás několik tipů na letní dětské tábory, kde se mohou děti a 
mládež aktivně setkat s němčinou a získat tak třeba nové přátele z naší 
sousední země. 
http://www.tandem-org.cz/aktuality/tabory2018 
 
 
 
 

http://www.klasteryck.cz/
https://skautskanadace.cz/vychazi-unikatni-mapa-stinadel-vytvarnika-pavla-cecha/
http://www.albatros.cz/stinadla-jaroslava-foglara-plakat-pavla-cecha-1
http://www.tandem-org.cz/aktuality/tabory2018
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MINDOK s. r. o. - Moderní společenské hry 

Společenské hry pro letní tábory 2018 

 
Jedenáctý ročník nabízí balíček složený především ze 
zajímavých novinek společnosti MINDOK za 
bezkonkurenční cenu. Věříme, že vás náš letošní 
výběr her potěší a zajistí vám spoustu zábavy. Tento projekt 
je určen organizacím, které pracují s dětmi a v době letních 
táborů chtějí dětem nabídnout plnohodnotnou 
volnočasovou aktivitu nebo alternativní program v podobě 
společenských her. Abychom pokryli požadavky co nejvíce 
zájemců, naleznete v sadě jak hry pro menší děti, tak hry 
pro dospívající i dospělé, sada zahrnuje hry pro jednotlivce i 
pro velkou skupinu hráčů. 
Nabízíme vám balíček her k odkoupení za výhodných 
podmínek, jako v předchozích letech, zaplatíte za celou 
sadu jen 2 900 Kč, sleva na hry je přes 60% z doporučených 
cen. 
Jak postupovat? 
1. Vyplňte objednávkový formulář, který se po vašem 
potvrzení automaticky odešle do našeho systému a na 
vámi uvedený email přijde kopie. V případě jakýchkoli 
dotazů či nejasností nás kontaktujte na tabory@mindok.cz   
2. V červnu (4. – 15. 6. 2018) vám prostřednictvím 
GLS odešleme na vámi uvedenou adresu objednaný balík 
her. Hry je možné uhradit buď bankovním 
převodem předem (hry budou zaslány až po obdržení 
platby), nebo vám je můžeme odeslat na dobírku. Prosím 
uveďte preferovaný způsob platby v objednávkovém 
formuláři. Poštovné a balné neplatíte. 
3. Poslední možnost objednání balíčku her je 31. 7. 2018, 
nebo i dříve, pokud bude vyčerpáno 300 sad. 
4. Pokud byste si chtěli objednat jakoukoli další hru z naší 
nabídky pro potřeby oddílu, stáhněte si aktuální ceník her 
(pro volnočasové a vzdělávací organizace platí 
velkoobchodní ceny her včetně DPH). V souvislosti s akcí 
"Společenské hry pro letní tábory" můžete současně 
doobjednat i hry mimo pevně daný táborový balíček 
a neplatíte poštovné a balné. Do ceníku vyplňte svoji 
doobjednávku a zašlete ho na tabory@mindok.cz. Menší 
množství doobjednávaných her je možné vypsat do 

  
Balík pro letošní rok 
obsahuje tyto hry: 

i. Carcassonne: Star 
Wars 

ii. Duch! Feztovní 
vydání 

iii. Expedice příroda: 50 
našich ptáků 

iv. Junk Art: Umění z 
odpadu 

v. Majesty: Má koruna, 
mé království 

vi. Memoarrr! 
vii. Ninja karty: Pošli to 

dál 
viii. Play! Staň se 

hvězdou internetu 
ix. Přines si svou knihu 
x. SMART - Angry Birds: 

Staveniště 
xi. SMART - Tučňáci na 

pochodu 
xii. Sochy v akci 

xiii. To je otázka! 
xiv. Zahrada 
xv. Ztracené dědictví: 

Hvězdný koráb 
xvi. Ztracené dědictví: 

Létající zahrada 
 

https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=2a023321cf&e=796e5c9305
mailto:tabory@mindok.cz
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=859ebbe8ee&e=796e5c9305
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=859ebbe8ee&e=796e5c9305
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=fe9f28f89e&e=796e5c9305
mailto:tabory@mindok.cz
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=c6714353de&e=796e5c9305
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=c6714353de&e=796e5c9305
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=1976e57ade&e=796e5c9305
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=1976e57ade&e=796e5c9305
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=293b2ff7d8&e=796e5c9305
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=293b2ff7d8&e=796e5c9305
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=a23c2832fe&e=796e5c9305
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=a23c2832fe&e=796e5c9305
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=ab8af0a217&e=796e5c9305
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=ab8af0a217&e=796e5c9305
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=0413e43826&e=796e5c9305
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=aa3b6b4b02&e=796e5c9305
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=aa3b6b4b02&e=796e5c9305
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=74f7134206&e=796e5c9305
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=74f7134206&e=796e5c9305
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=e0109ccf3b&e=796e5c9305
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=50e7b88031&e=796e5c9305
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=50e7b88031&e=796e5c9305
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=b354ac2de3&e=796e5c9305
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=b354ac2de3&e=796e5c9305
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=beb15e0e57&e=796e5c9305
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=4cb4339c4d&e=796e5c9305
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=b12d0414b1&e=796e5c9305
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=69d397fad6&e=796e5c9305
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=69d397fad6&e=796e5c9305
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=30239780dd&e=796e5c9305
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=30239780dd&e=796e5c9305
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Škoda stromky 
Chtěli byste v okol své klubovny, táborové základny nebo někde ve vaší obci nové stromy? Třeba vám 
přijde vhod Grantový program společnosti ŠKODA AUTO. Jedna z jeho částí se zaměřuje právě na 
podporu výsadby stromků. Zájemci se mohou ucházet o podporu svých nápadů do 31. 5. 2018. 
 

 
KNIHA: Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství 
Autor: Skautská nadace Jaroslava Foglara |  

Co by se stalo, kdyby se Jarka s Mirkem nepotkali 
u Šmejkalovy ohrady? Odkud znal Červenáček bratry 
Mašíny? Co zažili Mirek Dušín a jeho přátelé v New Yorku? 
 
To všechno a ještě mnohem více se dozvíte v připravované 
knize Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství. V této 
publikaci se představí padesátka nejlepších současných 
tvůrců z Česka a Slovenska nové krátké komiksy legendární 
pětice hochů. Příběhy jsou velmi různé, stejně jako i jejich 

příslušné kolonky přímo v objednávkovém formuláři. 
Veškeré další informace jsou uvedeny v objednávkovém 
formuláři. 
 
Hry vám pomohou smysluplně vyplnit volný čas dětí na 
táborech a ostatních prázdninových akcích, mohou být 
skvělou alternativní činností při špatném počasí, můžete je 
také zařadit přímo do programu. Tuto jedinečnou akci 
můžeme realizovat díky příležitosti představit hry velké 
skupině hravých lidí a jedná se o zajímavou formu 
propagace her. 
Pokud postrádáte naše upozornění na tuto naši nabídku na 
konkrétních webových stránkách či v tisku, napište nám a 
pokusíme se to napravit.  
Všechny zájemce upozorňujeme, že akce je určena pouze 
pro organizace pracující s dětmi (oddíly, tábory, školní 
družiny, knihovny atd.), nikoliv pro jednotlivce. Prosíme 
tedy, nepište nám dotazy ohledně toho, zda si hry můžete 
objednat tímto způsobem i pro vlastní rodinu či známé! 
Těšíme se na vaše odpovědi i případné pozdravy a 
fotografie z táborového hraní. 
S pozdravem a přáním pěkného dne 
Tým MINDOK 

 

http://www.skoda-auto.cz/o-nas/grant-skoda-stromky
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=6976c3337c&e=796e5c9305
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=6976c3337c&e=796e5c9305
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autoři. Editor knihy Tomáš Prokůpek ve své předmluvě píše, že byli záměrně osloveni kreslíři 
a scenáristé rozličného věku, životních zkušeností, žánrového ukotvení i výtvarného názoru. Ale jedna 
věc je všechny spojuje – a sice jejich osobní vztah k Rychlým šípům! 
Jak říká jeden z autorů, Josef Blažek: „Rychlé šípy byly jednou z prvních věcí, co jsem si přečetl, 
jakmile jsem se naučil číst. Předal mi je můj otec, tak jako je jeho otec předal předtím jemu a jako je 
snad předám svému synovi i já – a moje vnoučata si je pak budou číst v Muskově kolonii na Marsu. 
Nejvíc se mi tehdy líbil příběh, v němž Rychlé šípy podniknou nezáměrný, surrealisticky dlouhý skok 
na saních. Přistály nejen v té kupě hnoje, ale i v mém srdci. A v mé hlavě pak letí na těch saních pořád 
dál.“ 
Mezi žánrově i výtvarně pestrými pracemi nechybí příběhy Lucie Lomové, Pavla Čecha, Jozefa 
Gertliho Danglára, Jiřího Gruse, Karla Jerieho, Tomáše Kučerovského, Karla Osohy, Jiřího Petráčka 
nebo Martina Šútovce. 
Od doby, kdy vyšel první sešit Rychlých šípů, se změnilo mnoho. Nejen v tom komiksovém světě, ale 
především ve světě okolo nás. A tak i tyto příběhy jsou jiné a snad si k nim najdou cestu i skalní 
příznivci původních Rychlých šípů. 
Vedle komiksové části najdete v knize také několik textů předních znalců tuzemského komiksu, kteří 
příběhy klubu Rychlých šípů zasazují do širších souvislostí. Podrobnosti o ceně, formátu apod. 
najdete na webu nakladatelství Akropolis, která knihu vydává. 
Kniha vychází u příležitosti oslav 80. výročí slavného komiksu o Rychlých šípech. 
Ukázku z knihy si můžete prolistovat zde 
Kniha bude k dostání na veletrhu Svět knihy 2018 (10. - 13. května 2018), na výstavě Pocta Rychlým 
šípům v pražské galerii Lucerna v červnu 2018 nebo ve Sluneční zátoce. 
Související: 
https://skautskanadace.cz/rychle-sipy-na-veletrhu-svet-knihy/ 
https://skautskanadace.cz/rok-rychlych-sipu/ 
http://www.iklubovna.cz/clanky/komixy/kniha-rychle-sipy-a-jejich-uzasna-nova-dobrodruzstvi-
3389#comment-26862 
 
 

Český den proti rakovině 2018 - 22. ročník 
Autor: Liga proti rakovině ČR |  
Liga proti rakovině Praha letos pořádá svou tradiční veřejnou 
celonárodní sbírku VE STŘEDU 16. KVĚTNA 2018. 
 
V ulicích měst i vesnic po celé České republice budou dobrovolníci ve 
žlutých tričkách nabízet žluté kytičky s vínovou stužkou společně 

s letáčkem informujícím o prevenci rakoviny tlustého střeva. Mezi 14 500 dobrovolníky budou 
na mnoha místech i členové skautských, junáckých a pionýrských oddílů, kteří se již tradičně sbírky 
účastní. Na loňské rekordní částce 18 843 915 Kč mají nemalý podíl, neboť prodejem kytiček získali 
pro boj proti rakovině úctyhodných 2 610 606 Kč! 
Věříme, že se pravidelní spolupracovníci zapojí i letos a doufáme, že se najdou noví. V letošním 
roce je sbírka zaměřena na rakovinu tlustého střeva a konečníku, proto každý dárce, který si za 20 Kč 
koupí kytičku, dostane i letáček s informacemi, jak se tomuto onemocnění vyhnout, případně jak 
zachytit nemoc v časném stadiu. 

http://akropolis.info/kniha/rychle-sipy/
https://issuu.com/akropolis/docs/prokupek_rychle_sipy_issuu
https://skautskanadace.cz/rychle-sipy-na-veletrhu-svet-knihy/
https://skautskanadace.cz/rok-rychlych-sipu/
http://www.iklubovna.cz/clanky/komixy/kniha-rychle-sipy-a-jejich-uzasna-nova-dobrodruzstvi-3389#comment-26862
http://www.iklubovna.cz/clanky/komixy/kniha-rychle-sipy-a-jejich-uzasna-nova-dobrodruzstvi-3389#comment-26862
http://www.adam.cz/img/201805031308_Kyticka-2018-liga-proti-rakovine-horizont.jpg
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Věřte, že: 
● Prodávat kytičky a rozdávat preventivní letáky je snadnější, než si myslíte. 
● Neprodané kytičky vracíte zpět. Na množství prodaných kytiček nezáleží - význam má každá 
prodaná kytička a rozdaný leták! 
● Materiál pro sbírku vám přivezeme na vámi určené místo, po sbírce si přijedeme pro neprodané 
kytičky i použité peněžní vaky. 
● Vybrané peníze se odevzdávají na pobočky České pošty. 
● Slibujeme dobrý pocit, že jste pomohli prospěšné věci! 
Pokud se chcete letos ještě zapojit, ozvěte se! 
Přihlášky a bližší informace: Jana Mauleová – tel.: 603 546 116, www. cdpr.cz 
jana.mauleova@arcadia.cz. Předem Vám děkujeme za spolupráci a ochotu pomáhat! 
 

Výtvarná soutěž Správy NP Šumava 
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Klapíkova inspirace 

Tvoření pro děti  

Květen (knižně a archaicky Máj) je pátý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 31 dní. Už od 13. 
století je měsíc květen spojen s lidovými oslavami, např. stavění májek nebo pálení čarodějnic, je 
považován za měsíc lásky. 
1. května je mezinárodní svátek práce a druhou květnovou neděli se slaví svátek matek. 
Měsíc květen začíná ve stejný den v týdnu jako leden příštího roku. Žádný jiný měsíc v běžném roce 
nezačíná stejným dnem v týdnu jako květen. 
 

JARNÍ DEKORACE – NARISY Z PLATA OD VAJÍČEK 
 
Narcisy jsou oblíbeným jarním motivem. Zajímavým materiálem, 
z čeho vyrobit narcisy, je využití plat od vajíček. Vyrobené kytičky 
můžete využít jako součást přání, jako zápich do květináče nebo si 
vyrobit věnec na dveře. 
 
Materiál a pomůcky na tvoření: plato z vajíček, barevné papíry, 
temperové barvy (žlutá a zelená), nůžky, lepidlo. 
Jak na tvoření: 
Karton od vajec rozstříhejte na jednotlivé kalíšky. 

Pokud vám kalíšky z kartonu od vajec nevyhovují, spravte kalíšky. Kalíšky můžete dobarvit nebo 
zastřihnout tak, aby měly stejnou výšku po celém obvodu. 
Nastříhejte obvod kalíšku. Vystřihněte okvětní lístky z barevného papíru. 
Slepte okvětní lístky k sobě a nahoru přilepte kalíšek z kartonu jako korunku narcisu. 
 
Další výtvarné nápady: 
Přání k svátku nebo narozeninám získáte přilepením kytiček na tvrdý papír. 
Zápich do květináče vyrobíte, pokud narcis připevníte na nabarvenou špejli. 
Báječně pak narcisy vypadají na vystřihnutém kruhu z kartonu jako jarní věnec na dveře. 
Zdroj: https://www.casprodeti.cz/ 
 

OBTISKÁVÁNÍ CITRÓNŮ 
 
Z citronku si můžeme udělat tiskátko, líbí se mrňousům, stačí 
citron rozkrojit a nabarvit vodovkou a můžeme tiskat  
 
 
Zdroj: https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregoriánský_kalendář
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._století
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._století
https://cs.wikipedia.org/wiki/Máje
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pálení_čarodějnic
https://cs.wikipedia.org/wiki/Láska
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._květen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svátek_práce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svátek_matek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leden
https://www.casprodeti.cz/
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna
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PAPÍROVÝ DENÍČEK LÁSKY 

Krásný papírový deníček ve tvaru srdíčka – 
budete potřebovat barevné papíry, propisku, 
tužku, nůžky a ŠIKOVNÉ DĚTI 
Zdroj a návod: 
https://volnycasdeti.cz/blog/tvorime-s-detmi 
 

 
 
OREL NA RULIČCE (OD TOALETNÍHO PAPÍRU) 

Co potřebujeme:    
- rolka od toaletního papíru 
- měkký papír, tvrdý papír 
- lepidlo, pastelky (fixy, voskovky...) 
 
 
Postup: 
Na měkký papír překreslíme tělo, vybarvíme a omotáme na 
rolku od toaletního papíru.Na tvrdý papír pak překreslíme 
křídla, hlavu, nohy a ocas, vybarvíme a opět nalepíme. 
Přejeme krásné tvoření ! :-) 

Zdroj dat: http://www.tvorivedeti.cz/cz-detail-821181-orel-na-rulicce-od-toaletniho-papiru.html 

 

Inspirace hry 
 
VEVERKA - v klubovně, ale dá se hrát asi kdekoliv... - ukážeme dětem předmět, který je pro ten 

den určen za veverku (u nás to je někdy dřevěný 8cm dlouhý červ, nebo gumový pískací pejsek asi 10 
cm velký, plyšáček, se staršími dětmi třeba krabička zápalek nebo přívěsek na klíče). Všichni jdou za 
dveře a vedoucí začíná - položí "veverku" někde v klubovně tak, aby byl kousek vidět. (nemusí být 
vidět celá) On už pak na ni nekouká. Otevře dveře, dovnitř se vřítí děti a snaží se OČIMA najít 
"veverku". (Ničím nehýbeme, neposunujeme bundy ani nic podobného.) Pokud "veverku" někdo 
uvidí, sedne si na zem na místě, odkud ji vidí. Když je mokro, stačí si dřepnout, ale vždy na tom místě, 
odkud ji vidí! Ostatní se snaží také ji vidět a každý, kdo ji vidí, sedne si tam, odkud ji vidí. Když všichni 
sedí, vyzveme toho, kdo ji viděl první, aby ji podal. On pak schovává, ostatní jdou za dveře. 
Upozorňuji, že u této hry zvláště malé děti rády podváděly, museli jsme jim ze začátku koukat na oči, 
kam koukají, jestli opravdu se dívají tím směrem, kde je veverka a aby ji opravdu viděly. Je dobré, 
když vedoucí vždy zůstane v klubovně, když hráč veverku schovává, aby sám vždy vědl, kde veverka je 
a mohl kontrolovat poctivost.  
Zdroj dat: http://www.detskekluby.estranky.cz/ 
 

 

https://volnycasdeti.cz/blog/tvorime-s-detmi
http://www.detskekluby.estranky.cz/
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CIRKULÁRKA - Hrajete rádi vybíjenou či zabijáka? Okořeňte si hru několika ostře zákeřnými 

pravidly! 
Pravidla 
Cirkulárka vychází z kultovní hry Zabiják/vracečka, jejíž základní pravidla pro jistotu přikládám níže. 
Nová pravidla jsou: 
1. Když vás míč trefí do ruky, dáte si ruku za záda a nemůžete ji používat.  
2. Když vás míč trefí do nohy, musíte skákat po jedné.  
3. Když vás míč trefí i do druhé nohy, musíte se plazit :-)  
4. Když vás míč trefí do trupu, zad či hlavy, vypadáváte.  
5. Když někdo ze vzduchu chytí míč, který jste hodili, vypadáváte. Po návratu do hry jste uzdravení 
(máte obě ruce a nohy).  
Mnoho hráčů cíleně míří do nohou či rukou a poté se kochají pohledem na bezmocně se plazící 
bezruké hráče žadonící o vysvobození (vybití) :-) Ale pozor - i hráči bez nohou mohou stále vybíjet či 
chytat míč!  
Hru je možné hráč s míčem či s létajícím talířem.  
 
Základní pravidla:  
1. S míčem se nechodí (v jiné variantě povolte třeba 3 kroky).  
2. Kdo je vybitý, jde ze hry a čeká. 3. Pokud je vybit hráč, který vás vybil, vracíte se do hry. 
Potřeby: létající talíř nebo míč 
Zdroj: https://www.hranostaj.cz/hra3924 

 

Novinky z nakladatelství Mravenec novinky 
Edice Hrníček her 

 

Edice Hrníček her  >  Sbírky her 

Sbírka her oddílů Delfíni a Kassiopea, díl 1. 

Sbírka her oddílů Delfíni a Kassiopea, díl 2. 

Radek Pelánek 

Cena: 60,- Kč/díl 

Velmi pěkně zpracované a odzkoušené hry.                          Více info zde 

 

NOVINKY 

 Z nakladatelství Portál  >  Rukodělná činnost z Portálu 

Zájmová činnost ve školní družině 

Holeyšovská, Anna 

https://www.mravenec.cz/shop/edice-hrnicek-her?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201805posel
https://www.mravenec.cz/shop/sbirky-her?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201805posel
https://www.mravenec.cz/shop/122035-sbirka-her-oddilu-delfini-a-kassiopea-dil-1_?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201805posel
https://www.mravenec.cz/shop/122036-sbirka-her-oddilu-delfini-a-kassiopea-dil-2_?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201805posel
https://www.mravenec.cz/shop/sbirky-her?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201805posel
https://www.mravenec.cz/shop/rukodelna-cinnost-z-portalu?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201805posel
https://www.mravenec.cz/shop/819008-zajmova-cinnost-ve-skolni-druzine?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201805posel
https://www.mravenec.cz/shop/122035-sbirka-her-oddilu-delfini-a-kassiopea-dil-1_?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201805posel
http://www.mravenec.cz/?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
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Cena: 199,- Kč (původní cena 349,- Kč) SLEVA PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!!! 

Kniha je zaměřena na zájmovou a rekreační činnost ve školních družinách, školách i v 

jiných zařízeních. Kapitoly jsou řazeny podle měsíců školního roku a naplňují je 

náměty určené pro práci s dětmi mladšího školního věku. U každého námětu jsou 

uvedeny cíle a posilované kompetence vycházející z Rámcového programu pro 

základní  ...                        Více info zde 

 
 

 

Z nakladatelství Portál  >  Hry a programy z Portálu 

50 karetních her pro bystré hlavy 

Colick, Margie 

Cena: 120,- Kč (původní cena 187,- Kč) SLEVA PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!!! 

Karetní hry jsou pro děti i dospělé zábavné a současně také rozvíjejí jejich dovednosti, 

především postřeh a bystré myšlení. Člověk potřebuje znát všechna pravidla a najít 

takový způsob hry, který by vedl k vítězství. Někdy se musí ...              Více info zde 

 
 

 

Z nakladatelství Portál  >  Hry a programy z Portálu 

Hry s příslovími, hádankami a pranostikami 

Schneiderová, Eva; Hanzová, Marie 

Cena: 239,- Kč 

Přibližně sto úkolů se zaměřuje na poznání či prohloubení znalosti přísloví, rčení, 

hádanek, přirovnání, pranostik a slavných citátů. Kromě procvičení paměti si čtenáři 

rozšiřují slovní zásobu, kultivují vyjadřovací dovednosti a tříbí logické uvažování. Úkoly 

jsou  ...                               Více info zde 

 

 

 

 

https://www.mravenec.cz/shop/819008-zajmova-cinnost-ve-skolni-druzine?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201805posel
https://www.mravenec.cz/shop/dalsi-literatura?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201805posel
https://www.mravenec.cz/shop/812047-50-karetnich-her-pro-bystre-hlavy?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201805posel
https://www.mravenec.cz/shop/812047-50-karetnich-her-pro-bystre-hlavy?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201805posel
https://www.mravenec.cz/shop/hry-a-programy-z-portalu?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201805posel
https://www.mravenec.cz/shop/812046-hry-s-prislovimi-hadankami-a-pranostikami?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201805posel
https://www.mravenec.cz/shop/812046-hry-s-prislovimi-hadankami-a-pranostikami?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201805posel
https://www.mravenec.cz/shop/819008-zajmova-cinnost-ve-skolni-druzine?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201805posel
https://www.mravenec.cz/shop/812047-50-karetnich-her-pro-bystre-hlavy?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201805posel
https://www.mravenec.cz/shop/812046-hry-s-prislovimi-hadankami-a-pranostikami?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201805posel
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Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


