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Září 2019 

Milí přátelé,  
právě vychází zářiové vydání elektronického zpravodaje RADAMBUK. Ve zpravodaji Vám přinášíme 
novinky z RADAMBUK, ICM Č.B., členských spolků RADAMBUK, MŠMT, ČRDM a další informace, které 
by Vás mohly zaujmout.  

 

Informace z RADAMBUKu, z kroniky akcí 

 
Brožura členských spolků RADAMUKu 

 
Aktualizovali jsme Brožuru členských spolků RADAMBUKu 
v anglickém a německém jazyce. Děkujeme za překlady 
Jazykovému centru Let’s flow, z.s. 
https://www.radambuk.cz/brozura-clenskych-spolku-radambuk-
aktualizace-7-19-v-anglictine/ 

 
https://www.radambuk.cz/brozura-clenskych-spolku-radambu-
cervenec-2019-v-nemeckem-jazyce/ 

Sleva pro členské spolky RADAMBUKu v Jump 

aréně v Č.Budějovicích 

V Č. Budějovicích byla na Husově tř. naproti Výstavišti otevřena 
Jump aréna https://www.jumparenacb.cz/. Hřiště se skládá z více 
než 1100 m2 propojených trampolín, dobrodružství a atrakcí.  

Podařilo se nám vyjednat slevu na vstupné pro naše členské spolky ve výši 
30%. Můžete využít v týdnu i pro Vaše letní tábory nebo víkendové akce. 
Pokud byste měli zájem arénu s dětmi navštívit se slevou, napište prosím e-
mail na kancelar@radambuk.cz datum, čas a počet dětí a vedoucích. Do 

arény Vás pak se slevou objednáme. Pozor, návštěvníci musí mít neklouzavé pogumované ponožky!! 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.radambuk.cz/brozura-clenskych-spolku-radambuk-aktualizace-7-19-v-anglictine/
https://www.radambuk.cz/brozura-clenskych-spolku-radambuk-aktualizace-7-19-v-anglictine/
https://www.radambuk.cz/brozura-clenskych-spolku-radambu-cervenec-2019-v-nemeckem-jazyce/
https://www.radambuk.cz/brozura-clenskych-spolku-radambu-cervenec-2019-v-nemeckem-jazyce/
https://www.jumparenacb.cz/
mailto:kancelar@radambuk.cz
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POMÁHÁME, PROTOŽE CHCEME!!!! ZAPOJTE SE DO 72 

HODIN!!! 

10. - 13. 10. 2019 POMÁHEJTE TAKÉ!!!!  
Co je 72 hodin?  

Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit. Kdykoliv během těchto 72 hodin a zároveň jakkoliv 

dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich 

okolí. Výsledkem těchto projektů bude mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a 

mnoho dalších pozitivních účinků. 

Do projektu je samozřejmě možné se zapojit i jakkoliv jinak. Například vymyslet úklidovou akci, zazpívat 

seniorům, či natřít autobusovou zastávku. Nápadů je mnoho a ne vždy se k nějakému kroku 

rozhoupeme, projekt 72 hodin je vhodnou příležitostí, jak udělat to, na co se už dlouho chystáte … 

Kdy to celé proběhne? 

Projekty budou probíhat po celém Česku od čtvrtka 10. října 2018 od 

12:00 do neděle 13. října 2019 do 12:00. Projekty mohou být libovolně 

dlouhé. Může se tedy jednat jen o několikahodinovou aktivitu, či 

o třídenní maratón dobrovolnických prací. 

 

Kdo a jak se může zapojit? 

Projekt je určen dětem i rodičům, mladým lidem, neziskovým 

organizacím, ale i neformálním skupinám a jednotlivcům, zkrátka všem, 

kteří podporují myšlenku dobrovolnictví a není jim cizí nezištně pomoci 

druhým, nebo svému okolí. 

Vymyslete s kamarády projekt, který vás bude bavit, zlepší vaše okolí, pomůže lidem kolem vás, 

nebo jen někoho potěší. Na webu www.72hodin.cz, či facebooku www.facebook.com/72hodin.cz 

naleznete mnoho informací o tom, jak postupovat, aby se vaše nápady proměnily na skutečnost. 

Dívejte se kolem sebe! Ve vašem okolí je spousta věcí, které se dají vylepšit, mnoho lidí, kteří potřebují 

pomoc, a mnoho takových, kteří se chtějí při práci bavit! Projekty mohou být libovolně dlouhé. Může 

se tedy jednat jen o několikahodinovou aktivitu, či o třídenní maratón 

dobrovolnických prací. V České republice 72 hodin pořádá Česká rada dětí a mládeže. 

Propagátorem projektu v Jihočeském kraji je RADAMBUK – Rada dětí a mládeže 

Jihočeského kraje z.s. 

Tipy na projekty 

Služba potřebným (LIDÉ) 

• uspořádání divadelního, nebo hudebního vystoupení v domově pro seniory 
• zorganizování sportovního turnaje pro děti z dětského domova 
• uspořádat odpoledne plné her pro handicapované 

Péče o přírodu (ŽIVÁ PŘÍRODA) 

• úklid parku, lesa, či jakékoliv části přírody 
• výsadba stromů, keřů 

http://www.72hodin.cz/
http://www.facebook.com/72hodin.cz


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 9 - 2019 
 

 

4 

 

• vyčištění koryta řeky, obnova studánky 
Vylepšení života kolem sebe (OKOLÍ) 

• oprava dětského hřiště 
• pomoc při malování mateřské školy, autobusové zastávky 
• stavba ptačích budek 
Podporujeme myšlenku dobrovolnictví a není nám cizí nezištná pomoc druhým nebo svému 

okolí!!! 

www.72hodin.cz 
Mládež kraji – Jihočeský kraj 2019 – 5. ročník 

Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé (15 – 26 let) 
aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a 
které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekt 
iniciují, vytvoří a zrealizují sami mladí lidé. Projekty iniciativ 
mládeže pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí a přináší 
změnu a prospěch veřejnosti, zejména v okolí, kde mladí lidé 
žijí. Projekt je zaměřen na neformální skupiny mladých lidí. 

 

Projekt Tančíme 2019 - 14. 6. 2019  

V rámci projektu Tančíme 2019 jsme se podíleli produkčně i 
performersky na regionální verzi mezinárodního festivalu 
Tanec Praha v Českých Budějovicích. Byli jsme součástí 
představení SOMA choreografa Martina Talagy v prostorách 
Dominikánského kláštera, kterému předcházel intenzivní 
worskshop, kde jsme se choreografii učili. Představení shlédlo 
43 návštěvníků. Produkčně jsme také spoluzajišťovali taneční 
událost Tancovačka, kde jsme mimo jiné uvedli i vlastní 
autorskou choreografii pod vedením tanečnice a 
choreografky Pavly Vařákové. Na taneční událost dorazilo 90 

návštěvníků, kteří společně s námi tančili na střeše Metropolu v Č. Budějovicích do pozdních nočních 
hodin. Projektu připravilo 15 dobrovolníků.  

Projekt Jak se stát rytířem 1. - 4. 8. 2019 
Projekt Jak se stát rytířem jsme připravili v termínu 1. - 
4.8.2019. 40 účastníků akce jsme rozdělili do 4 rytířských 
družin. Děti si zažily středověk na vlastní kůži, učily se 
rytířským dovednostem, čestnému chování, vyráběly 
rytířské obleky, meče, štíty a helmy, skládaly různé rytířské 
zkoušky, zúčastnily se rytířských klání a na závěr byly 
slavnostně králem pasovány na rytíře. Akci připravovalo 10 
dobrovolníků.  
 

http://www.72hodin.cz/
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Volnočasové aktivity pro děti – kde a jak vybírat? 
Rodičům a dětem, kteří s prvními dny nového školního roku řeší otázku, co s volným časem dětí, kde a 
jak budou trávit děti odpoledne, nabízí RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 
kontakty a informace o svých členských spolcích, kde mohou nalézt širokou nabídku kroužků, oddílů a 
klubů širokého spektra zaměření. Dětské spolky nabízejí program, který se kvalitou vyrovná komerci – 
ale podstatně levněji. Přitom je vedou zkušení a proškolení dobrovolníci, kteří dětem věnují svůj volný 
čas bez nároku na odměnu. 

Z mnoha aktivit si zájemci mohou vybírat u 62 členských spolků 
RADAMBUK - Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.. Kontakty jsou 
ke stažení na  webu https://www.radambuk.cz/clenska-sdruzeni-2/.  
Informace o jednotlivých spolcích pracujících s dětmi a mládeží rodiče a 
děti mohou čerpat z Informační brožury členských spolků RADAMBUK, 
která je ke stažení na webu https://www.radambuk.cz/brozura-clenskych-
spolku-4-2019/ nebo si ji mohou vyzvednout v kanceláři RADAMBUK na 
Husově tř. 45 v Č. Budějovicích. 
 
Co je těmto spolkům 
společné? Nabízejí kvalitní 
program celoroční 
mimoškolní činnosti, praxí 

prověřený, navíc s nepřehlédnutelným výchovným 
přesahem. Děti tu vítá kamarádské, férové prostředí. 
V něm se dokáží uplatnit i ty z nich, které jinak ve škole 
zrovna neexcelují, a zde mohou nalézt tolik potřebný 
pocit zdaru. A zatímco ve škole se dítko hlavně učí a v 
zájmových kroužcích nebo sportovních oddílech je 
vedeno především k výkonu v úzce vymezené oblasti, 
spolkové prostředí ho neformálně všestranně vychovává a snaží se mu vštěpovat hodnoty široce 
sdílené všemi svými členy.  
 

Česká rada dětí a mládeže před časem vypracovala pro potřebu rodičů „Devatero rad 
pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit” www.crdm.cz/devatero a vydala tiskovou 
zprávu, ve které se opírá s o své letité praktické zkušenosti, o rady dětských psychologů 
a koneckonců i o citáty, kterým život sám dal už dávno za pravdu. 
Myslete na celkový rozvoj dětské osobnosti 

Důraz na zvídavost, svědomitost, otevřenost, emocionální stabilitu a přátelskost – to vše rodiče najdou 
v nabídce dětských a mládežnických organizací. Je celoroční, rozmanitá, všestranná. A navíc cenově 
dostupná všem.  
Respektujte individualitu dítěte 
Rodiče někdy bávají zajatci svých nesplněných ambic: často si přejí, aby dítě dosáhlo toho, čeho oni 
sami nedosáhli, a promítají do svých dětí své nenaplněné sny. Pokud přitom nerespektují individualitu 
dítěte, jeho nadání a zájem, nejen, že to málokdy vede ke skutečnému úspěchu, ale může to vážně 
zkomplikovat i vztah mezi nimi a dětmi. Jako rodiče přitom můžete své děti opravdu pro mnohé získat 
a být na startu jejich budoucího úspěchu ve zvolené činnosti. Rodič by měl dítě citlivě motivovat, 
ukazovat mu možnosti a cesty, a pěstovat v něm tak zájem o danou aktivitu. Jako inspiraci k tomu vám 

https://www.radambuk.cz/clenska-sdruzeni-2/
https://www.radambuk.cz/brozura-clenskych-spolku-4-2019/
https://www.radambuk.cz/brozura-clenskych-spolku-4-2019/
http://www.crdm.cz/devatero
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nabízíme úvahu O dětech od libanonského malíře a básníka Chalíla Džibrána z jeho nejznámějšího díla 
Prorok: „Vaše děti nejsou vašimi dětmi. Jsou syny a dcerami Života, toužícího po sobě samém. Přicházejí 
skrze vás, ale ne od vás. A třebaže jsou s vámi, přece vám nepatří. Můžete jim dát svou lásku, ne však 
své myšlenky, neboť ony mají své myšlenky. Můžete dát domov jejich tělům, ne však jejich duším, neboť 
jejich duše přebývají v domově zítřka, který vy nemůžete navštívit dokonce ani ve svých snech. Můžete 
se snažit být jako ony, nepokoušejte se však učinit je podobné sobě. Neboť život nekráčí zpět 
a nezastavuje se u včerejška.“ 
Naslouchejte svému dítěti 
Kdopak z rodičů by si nepamatoval na první slova svého dítěte? Kolik u toho bylo očekávání, kolik 
pozornosti! Bohužel mnohdy uplyne jen několik let a titíž rodiče stejným dětem už zdaleka tolik 
pozornosti nevěnují. Pro jejich neustálé brebentění či vyptávání střídané občas nářky a stížnostmi mají 
už malé pochopení, a tak mají i mnohem blíž k nějakému tomu „Mlč už!“ nebo „Neotravuj pořád…“. 
Není to přitom ze zlé vůle ani z nezájmu. Hlavní roli hrají únava, vlastní starosti – a především 
nedostatek času. Skoro vše, co se týká dětí, je poznamenáno spěchem a s ním spojeným stresem. 
Pokud ovšem chcete opravdu pro štěstí a úspěch svých dětí udělat co nejvíc, musíte tomuhle 
zničujícímu trendu čelit. Platí totiž bez výjimky to, k čemu poeticky, a tím naléhavěji zve rodiče Stefano 
Biavaschi v knize Prorok větru: „Naslouchejte svým dětem, třebaže jsou malé, protože na jejich tvářích 
ještě můžete číst stopy úsměvu, který jim dali andělé. Když je držíte za ruku, nespěchejte na ně, jděte 
jejich tempem, protože vás chtějí vyléčit ze spěchu. Nedávejte jim dárky, ale darujte se jim vy sami.“ 
Naslouchat je potřeba svým dětem i tehdy, když jde o výběr mimoškolních aktivit. I ten by měl být 
otázkou vzájemné dohody mezi dítětem a rodiči. Dítě, navzdory prokazatelnému talentu, 
do mimoškolních aktivit vysloveně nenuťte. Pravdou je, že talentované dítě musí, pokud chce 
dosáhnout úspěchů, hodně obětovat Spíše se poraďte s dalšími lidmi, kteří vaše dítě znají a mají je 
rády. 
Dobří kamarádi jsou největším bohatstvím dítěte 
Každý, kdo se zajímá o vnitřní svět dětí, velmi rychle zjistí, že v něm hrají naprosto dominantní roli 
kamarádi. A to od předškolních let až do dospělosti, přičemž jejich význam ještě s věkem roste. Co je 
ale na tom zásadního i pro rodiče, je nenahraditelný význam dobrých kamarádů v době dospívání 
dítěte. 
Rodiče se dnes často obávají, že jejich dítě se „chytne“ špatné party, jenomže mnoho rodičů proti tomu 
nic účinného nepodniká. Ona je totiž třeba včasná prevence. A dokonce se ví, jaká: ještě před nástupem 
puberty uvést dítě do takového společenství vrstevníků, v němž si vytvoří kvalitní kamarádské vztahy. 
Prostředím, ve kterém se to daří nejčastěji, je třeba dobrý oddíl, kde hlavním zaměřením není 
výkonnost v nějaké speciální dovednosti, ale právě vytváření dobrých vztahů. 
Nechte své dítě užívat si dětství 
Dětem se stále zkracuje doba dětství. K tomu podstatně přispívá i to, že děti jsou už od raného školního 
věku konfrontovány s množstvím problémů světa dospělých, které k nim „prosakují“ jak skrze přímou 
zkušenost v nefungujících a rozpadajících se rodinách, tak skrze jejich zprostředkování zejména 
spolužáky a médii. Rozumným rodičům nabízíme pohled na dětský věk očima muže, který mu rozuměl 
zvlášť dobře – Jaroslava Foglara. Tohle odkázal těm, kterým věnoval celý život: „Kouzelná léta: Většina 
chlapců – a často i děvčat – školního věku touží po tom, aby už byli dospělí, protože nebudou muset 
chodit do školy, nikdo je nebude věčně napomínat, všechno jim zakazovat. Nebudou už muset doma 
poníženě škemrat o každou korunu, ale budou si je sami vydělávat a utrácet je, za co budou chtít. 
Nebudou se muset doma zpovídat, kde byli večer tak dlouho, budou si moci po libosti nakládat se svým 
volným časem. Starší a staří lidé zase naopak touží po tom, aby byli mladí, i když se jim tato touha 
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nemůže nikdy splnit. Já považuji za nejkrásnější část lidského žití přece jen chlapecká nebo dívčí léta. 
Těch několik kratičkých, tak vzácných a tak rychle ubíhajících kouzelných let, když už nejste dětmi, také 
zase ale ještě ne „dospívajícími“. Tedy věk zhruba od deseti do čtrnácti, nejvýše do patnácti let! Věk, 
kdy vás baví zakládat si kroužky, party, chodit do oddílů s romantickou barvitou činností, shánět si 
klubovny a pak si je zařizovat, sbírat štítky od sirek, obaly od žiletek a žvýkaček, chodit na dobrodružné 
výpravy, sedět a zpívat u táborových ohňů, hrát vzrušující hry a číst dobrodružné knížky. Věk, kdy vás 
láká vše tajemné a neznáme - a vy máte sžíravou touhu něco napínavého báječného prožít. Je to 
opravdu jen několik těchto kouzelných let, kdy vás tohle vše „drží“, baví, zajímá, naplňuje celou vaši 
mysl. Je to doba kratičká, kratší než celé předchozí dětství a mnohem kratší, než potom věk dospělosti, 
který trvá desítky let.“ 
Zdroj: http://crdm.cz/clanky/tiskove-zpravy/zacatek-skolniho-roku-nema-byt-pro-rodice-trestem-ale-
sanci-zacit-neco-znovu-nebo-jinak/  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://crdm.cz/clanky/tiskove-zpravy/zacatek-skolniho-roku-nema-byt-pro-rodice-trestem-ale-sanci-zacit-neco-znovu-nebo-jinak/
http://crdm.cz/clanky/tiskove-zpravy/zacatek-skolniho-roku-nema-byt-pro-rodice-trestem-ale-sanci-zacit-neco-znovu-nebo-jinak/
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Členské spolky RADAMBUK pracující s dětmi a mládeží 

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

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

6 AZIMUT www.azimut8.eu 

7 Baby club Šikulka, z.s. www.sikulka.com 

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

9 BUDE SPORT, z.s. http://www.budesport.cz/ 

10 CB Dragons, z.s. www.cbdragons.cz 

11 Cedems z.s. www.cedems.cz 

12 DO SVĚTA z.s. www.dosveta.org 

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

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

15 Hudební škola Vojtěch o.p.s.   

16 HUGO divadelní klub z.s.   

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

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

19 Klub PAVUČINA  Vodňany, z.s. www.klubpavucina.cz 

20 Kocanďáci z.s. www.kocandaci.cz 

21 Komunitní základní škola Starhill, z.s. www.skolastarhill.cz 

http://www.albrechtickyvltavinek.cz/
http://www.14-predni-hlidka-royal-rangers.cz/
http://www.14-predni-hlidka-royal-rangers.cz/
https://www.29ps.cz/
http://www.centrumabeceda.cz/
http://www.a-tom.cz/
http://www.azimut8.eu/
http://www.sikulka.com/
http://www.bezvaprazdniny.cz/
http://www.cbdragons.cz/
http://www.cedems.cz/
http://www.dosveta.org/
http://www.eccb.cz/
http://familyofmove.cz/
http://www.icmjh.cz/
http://www.klubpavucina.cz/
http://www.kocandaci.cz/
http://www.skolastarhill.cz/
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22 KONÍČEK, o.p.s. www.konicekcb.webnode.cz/ 

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

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

25 Lesní klub U tří soviček z.s. www.u3sovicek.cz 

26 Mateřské a rodinné centrum Vrábče, z.s. https://mrc-vrabce.webnode.cz/ 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

36 Rybářský spolek Rybařík   

37 

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a 

mládeže České Budějovice www.sasmcb.cz  

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

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

40 

Slavonická renesanční, obecně prospěšná 

společnost spolkovydum.slavonice.cz  

41 Spolek Děti Řepice www.deti-repice.cz 

http://www.konicekcb.webnode.cz/
http://www.kredance.cz/
http://www.lasergameclub.cz/
http://www.u3sovicek.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.karstejn.cz/
http://www.muzeumsemenec.cz/
http://spolkovydum.slavonice.cz/
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42 Spolek Devatenáctka www.devatenactka.cz 

43 Spolek Kamínky http://www.kaminky.estranky.cz/ 

44 Spolek Karvánek   

45 Spolek KOUMÁK http://www.spolekkoumak.cz/  

46 Spolek Medvědí šlápoty - Tábor zapsaný spolek www.sms-tabor.cz 

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

48 Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikuláše z Husi   

49 Spolek Tábornický klub Písek www.tkpisek.com  

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

51 Spolek TUMBA www.tabor-albrechtice.cz  

52 Spolek Větrníci www.vetrnici.cz 

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

54 

Svobodná základní škola a lesní mateřská škola 

DOMA V LESE, z.s. www.domavlese.cz 

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

56 TVOR z.s. www.ateliertvor.cz 

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

58 Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest https://ekocentrumcb.cz/  

59 

Zálesák - 1. středisko České Budějovice, pobočný 

spolek www.1strediskozalesak.cz  

60 Zážitek i užitek o.s.   

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

62 Žabičky Horní Planá z.s.   

http://www.devatenactka.cz/
http://www.spolekkoumak.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.to-jezci.cz/
http://www.ateliertvor.cz/
http://www.canisterapie.org/
https://ekocentrumcb.cz/
http://www.1strediskozalesak.cz/
http://www.zeme-nezeme.cz/
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Informace z členských spolků 
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 
 
 

 
 
Soutěž o tričko Time to Move 2019 

Navrhněte tematické tričko s motivem Time 
to Move /celoevropská komunikační 
kampaň o mobilitách/, které nejlépe 
odpovídá duchu kampaně a vyhrajte 
zajímavé ceny. 
Vyberte si jakoukoli techniku, o které si 
myslíte, že by na tričku vypadala 
dobře. Udělejte fotografii, vytvořte obrázek 
digitálně, nakreslete, namalujte nebo 
použijte pouze text, zkrátka můžete soutěžit 
s jakoukoli tvorbou. Zašlete pomocí 
přihlašovacího formuláře, který najdete 
vpravo zde: https://contest.eurodesk.eu/. 

 
 
 

https://timetomove.eurodesk.eu/
https://timetomove.eurodesk.eu/
https://contest.eurodesk.eu/
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Soutěžit můžete ve dvou věkových kategoriích:  

1. ve věku od 13 do 19 let 
2. ve věku od 20 do 30 let 

 
Soutěž potrvá do 31. října 2018.   
Vítězové obdrží následující ceny: 

• vítězové v obou kategoriích obdrží  Interrail Global Pass, který lze použít 7 dní do 1 měsíce / 
S Interrail Global Pass můžete cestovat po celé Evropě/ a jejich návrh bude použit v kampani 
2020 

• pět soutěžících s nejkreativnějšími návrhy obdrží tříměsíční předplatné Spotify Premium 
/digitální hudební služba, která poskytuje přístup k milionům skladeb/ 

• vítěz veřejného on-line hlasování obdrží batoh Fjällräven – hlasovat můžete zde: 
https://www.wishpond.com/lp/2367268/ 
 

Projekt Objev mediální gramotnost! 
Už na podzim roku 2018 vydala Česká školní 

inspekce zprávu o nedostatečné vzdělanosti 

mládeže v oblasti mediální gramotnosti. Zprávu 

si můžete přečíst zde. 

NICM pružně zareagovalo a nabídlo školám 

přednášku o bezpečnosti na internetu, 

sociálních sítích a skryté reklamě. Během 

podzimu a zimy 2018/2019 tak proškolilo stovky 

žáků základních škol v Praze!  

Během letních prázdnin proběhla již série přednášek, 

kterých se zúčastnilo přes 300 dětí z pobytových a 

příměstských letních táborů. 

A nyní je přinášíme i do Českých Budějovic a širokého 

okolí. Přednášky jsou ZDARMA. 

 

Zkratkou projektu se staly písmenka OMG, znamenající 

anglickou zkratku zvolání „Oh my God“ – „Ach můj Bože“. 

Je to výstižné hlavně proto, že znalosti mládeže o mediální gramotnosti jsou podprůměrné až 

nedostatečné. Cílem je zvýšit mediální gramotnost mládeže. Hravou formou informovat o možných 

nástrahách “on-line života”, pomocí videí přiblížit a objasnit dané téma. 

A jaká témata Vám nabídneme? 

 

Sociální sítě – co jsou sociální sítě a jaká jsou rizika spojená s jejich užíváním První část je věnována 

bezpečí na internetu obecně, jak se chovat, abychom co nejvíce chránili svá data i sebe. Následuje část 

s informacemi o tom, co jsou sociální sítě a jak fungují, že příspěvky navrhuje počítač na základě 

https://www.cfrcalatori.ro/en/interrail-global-pass-2019/
https://www.wishpond.com/lp/2367268/
https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Medialni-vychova-na-ZS-a-SS-ve-sk
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algoritmů, co je sociální bublina. Vliv sociálních médií na psychiku a chování a informace o skryté 

reklamě, která nevědomě ovlivňuje všechny uživatele včetně followerů slavných osobností, jsou 

poslední částí přednášky. 

Bezpečnost v on-line prostoru – jak se v online prostoru chovat bezpečně a na jaké pasti si dát 

pozor Přednáška je zaměřená na bezpečí a hrozby na internetu. Jak si správně nastavit soukromý účet, 

zabezpečit email apod., aby všechna data byla v bezpečí. Část věnovaná chování při práci na internetu 

zmiňuje zásady chování a hrozby na internetu (závislost, kyberšikana, kybergrooming atd.), jak a kde 

hledat pomoc a jaká je trestní odpovědnost za nekalé jednání na internetu. 

Skrytá reklama a manipulace – kdo a co na mě v on-line prostoru působí  

V online prostoru na uživatele působí i podvědomě spousta internetových nástrojů (zejména reklam) 

a mnohdy jsou skryté. Jak je poznat a jak je označit? Součástí dnešního internetového prostředí jsou 

také falešné zprávy, jejichž účelem je manipulace. Přednáška představí fake news a způsoby, jak je 

poznat a také nové zbraně dezinformací – deep fake videa. Na tuto část navazují informace o kritickém 

myšlení a jeho aktivním užívání jako způsobu, jak se s manipulací a dezinformacemi na internetu 

vypořádat. Závěr je věnován celkové komunikaci na internetu, představí hate speech, argumentační 

fauly a také pojmy trollové a elfové. 

 

Pokud Vás nabídka zaujala, kontaktujte nás ☺.  

Bc. Kateřina Hrubá tel. 775 644 828 

Email: icmcb@radambuk.cz 

 
Aplikace "Co umím" - důkaz tvého úspěchu 
Online aplikace určená pro mapování dovedností dětí, která propojuje formální a neformální 
vzdělávání (kroužky, skautské a turistické oddíly atd.) a rodinu. V optimálním případě jsou tedy 
všechny tyto složky zapojeny a v rámci svých možností spolupracují. Aplikace má předpoklady pro 

dlouhodobé využívání jak při 
individuální práci s dítětem (v rodině, 
u individuálních kurzů), tak například 
při práci kolektivní v rámci třídy, 
sportovního či turistického oddílu, 
skupinového kroužku atd. 
Hlavním cílem je podpora pozitivní 
motivace a pozitivního náhledu na 
svět a sebe sama a nevytváření 

pocitů vlastní nedostatečnosti, nadměrného strachu z chyby a s tím související nechuti k jakýmkoli 
dalším snahám. Zaměřuje se na silné stránky dítěte a je významným motivačním nástrojem. 
Podporuje budování zdravého sebevědomí a samostatné osobnosti dítěte. Vede dítě k 
sebehodnocení, pomáhá mu stanovit oblasti, kde je třeba dosáhnout zlepšení, plánovat nejbližší cíle. 
Umožňuje uchovávat důležité a zlomové okamžiky života.  
Hlavním prvkem aplikace je sbírka tzv. důkazů, tedy záznamů o určitém konkrétním výkonu či úspěchu 
dítěte.  



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 9 - 2019 
 
 

15 

Do aplikace dítě ukládá “důkazy” o tom, co dokázalo. Tento důkaz je vlastně jakýsi záznam o tom, co 
se mu podařilo, čeho dosáhlo. Kromě základních údajů o události jsou nejdůležitější součástí přílohy, 
tedy důkaz jako takový. Může mít různou podobu: 

• fotografie výtvoru (obrázku, modelu, výrobku z keramické hlíny…) 
• audionahrávka vystoupení v Základní umělecké škole 
• videonahrávka divadelního vystoupení 
• scan diplomu ze sportovní soutěže 
• vlastní povídka 
• scan certifikátu o vykonané mezinárodní jazykové zkoušce 

Aplikaci vytvořila obecně prospěšná společnost Eduin. 
Najdeš ji na www.coumim.cz a je zdarma :) 
A jak to vlastně celé funguje?  
Pro práci s aplikací je nutné se zaregistrovat a vytvořit vlastní účet. Je potřeba uvést: jméno, příjmení, 
rok narození, e-mail, heslo. Pak už je možné se přihlásit, vytvořit si profil a začít. Vše je online.  
Návod pro práci s aplikací: https://1url.cz/BM0Ju  
Praktická příručka pro rodiče:  https://1url.cz/WM0Jr  
Praktická příručka pro učitele: https://1url.cz/YM0JK 

 

Evropská karta mládež (European Youth Card) je mezinárodní identifikační průkaz pro mladé. 

Nejedná se o slevovou kartu pouze pro studenty; v České republice ji mohou získat všichni lidé ve věku 
5 – 30 let. Momentálně je v ČR více než 50 000 držitelů těchto karet a mohou využívat přes 1 000 slev 
a výhod. 

Kartu si můžete vyzvednout v našem ICM ČB. 
 
Základní informace o EYCA 

V Evropě je Evropská karta mládeže nejrozšířenější 

slevovou kartou pro mladé, má více než 5 milionů 

držitelů, kteří mohou čerpat 60 000 slev ve 39 

evropských zemích. Karta je široce využitelná pro 

aktivity v různých oblastech života, jako je 

cestování, kultura, doprava, ubytování, stravování, 

nakupování, sport, služby či vzdělávání. Více 

informací o kartě EYCA a mezinárodní databázi slev naleznete na evropských stránkách karet EYCA 

– www.eyca.org. 

Kartu je také možné využít jako průkaz totožnosti pro děti mladší 15 let (a mít tak například 50% slevu 

na dopravu po celé ČR). Evropská karta mládeže EYCA je mezinárodní identifikační průkaz pro mladé. 

Je určen všem lidem ve věku 5-30 let, kteří si rádi dopřejí oblíbené a nové zážitky za nižší cenu nebo s 

jinými výhodami. Posláním EYCA karet ale není pouze umožňovat mladým lidem méně platit, díky 

kontaktu mezi držitelem karty a členskou organizací EYCA (u nás Česká rada dětí a mládeže) mladí lidé 

získávají užitečné informace a jsou povzbuzováni k využívání příležitostí a účasti na různých projektech. 

EYCA si zakládá na tom, že ať už si držitel koupí kartu v kterémkoli státě, má právo na slevy v ostatních 

státech Evropy. 

https://www.eduin.cz/
http://www.coumim.cz/
http://www.coumim.cz/registrace
https://1url.cz/BM0Ju
https://1url.cz/WM0Jr
https://1url.cz/YM0JK
https://www.eyca.cz/o-karte-eyca
http://www.eyca.org/
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Co budete potřebovat 

• vaši fotografii o velikosti 3 × 2,2 cm (o něco menší než běžné průkazové 
foto) 

• 100 Kč (15 – 30 let) / 50 Kč (5 – 14 let) 

• doklad totožnosti (občanský nebo řidičský průkaz, pas, rodný list 
apod.) 

• pokud jste student, aktuální potvrzení o studiu 
Karta je široce využitelná pro aktivity v různých oblastech života, jako je cestování, kultura, doprava, 

ubytování, stravování, nakupování, sport, služby nebo vzdělávání. 

Další podrobnosti o kartě a slevách v Čechách najdeš na českém webu https://www.eyca.cz/ 
 Podrobnosti o slevách v zahraničí, v Evropě najdeš na webu https://www.eyca.org/discounts 
Připravili jsme pro tebe mobilní aplikaci, ve které si můžeš přehledně zobrazit všechny aktuální slevy. 
Aplikaci najdeš v Google play nebo Apple Storu pod názvem Youth Card. 
Mobilní aplikace Ti zobrazí elektronickou variantu karty a přehledně nabídne všechny slevy.  
Po instalaci je potřeba se do aplikace přihlásit, vytvořit si účet. K tomu budeš kromě čísla karty 
potřebovat i specifické číslo, označované jako EYCA number. Toto číslo nalezneš ve svém 
uživatelském účtu. Pro přihlášení použij přístupové údaje, které jsi obdržel emailem při zakoupení 
karty. 
Přehledný návod, jak se přihlásit do mobilní aplikace nalezneš ZDE. 

Nastartuj svou život s ROZHLEDem 
• Tříměsíční mentoringový projekt Rozhled, který 
nastartuje tvoji kariéru, kromě toho ti pomůže s tvým 
osobnostním rozvojem a zvýší tvou šanci uplatnit se na trhu 
práce, stát se stát se startupistou či třeba youtuberem.  

• Projekt je určen pro studenty 3. a 4. ročníků střední 
školy. 

• Do projektu se můžete přihlásit do 15. září 
2019. Přihlásit se do projektu 
Pro koho je projekt určený? 

• Primárně pro studenty 3. a 4. ročníků střední škol ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale občas 
uděláme i výjimku a vezmeme motivované studenty z běžných rodin. 

• Oblast: Celá Česká republika 

• Období: září – prosinec 2019 

• Počet účastníků: 20 

• Věková kategorie: 17-22 let 
Co tě čeká v 17. kole ROZHLEDU? 

• 3 víkendové workshopy v Praze (workshop v sobotu i neděli), 

• exkurze a stáže do firem a organizací, 

• možnost získat kurz dle svého zaměření, 

• absolvuješ hodinové individuální kariérní poradenství, 

• mentoring (propojíme tě s mentory ve tvém oboru), 

• sestavíme ti individuální plán následných aktivit po skončení projektu. 
Co ti účast v projektu přinese? 

• Zvýší se tvoje šance uplatnit se v oboru, 

https://www.eyca.cz/
https://www.eyca.org/discounts
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.eycaapp.eyca
https://www.eyca.cz/uploads/source/DO%20MOBILU.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1qc3o2zEEiVWAhtEb_Fk8E0v-xXt0sjoJr5_zlwYExGQ/edit
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• osobnostní rozvoj, 

• zvýšíš si sebevědomí, 

• získáš možnost podívat se do společností ve svém oboru, 

• probereme s tebou možnosti dalšího studia či podnikání, 

• naučíš se, jak se prezentovat a jak se chovat na pohovoru, 

• získáš kontakty na mentory a odborníky v oboru, 

• připravíme tě na osamostatnění se. 
Harmonogram 17. kola ROZHLEDU 

28. září – 29. září 2019 (sobota a neděle), 10:00 – 16:00, Praha 

• 28. září  – Seznamovací workshop a představení projektu účastníky předchozích kol, freestyle 
workshop s kluky z organizace Ulice dětem. 

• 29. září – Workshop s kariérním poradcem – Jaký máš talent? Kam směřuješ? S námi najdeš odpovědi. 
19. a 20. října 2019 (sobota a neděle), 10:00 – 16:00, Praha 

• 19. října – Dovednosti, které je fajn ovládat – sebeprezentace, simulace pracovního pohovoru, jak 
hledat práci, jak psát životopis, motivační dopis, založení LinkedIn profilu. 

• 20. října – Firemní etiketa, jak se umět „prodat“ na schůzce, pohovoru. Motivující přednáška 
s úspěšným startupistou Jirkou Rosteckým, který stojí za portálem mladypodnikatel.cz 

10. – 12. listopadu 2019 (neděle až úterý), 

Praha 

• 10. listopadu – Finance a jak s nimi 
nakládat – workshop s Hankou Pilcovou. Škola 
vaření s Chefparade. 

• 11- 12. listopadu  Career days – 3 
intenzivní dny plné workshopů, seminářů a 
exkurzí, podíváš se do firem a organizací, které 
tě zajímají. A vyzkoušíme si i Lasergames.  

• * Pro účastníky je zařízené ubytování 
v hotelu, doprava i strava ZDARMA. 
7. – 8. prosince 2019 (sobota a neděle), 

Praha 

• 7. prosince – Individuální kariérní 
poradenství – tvůj čas s kariérním poradcem 
dle dohody. 

• 8. prosince – Workshop se influencery 
a další zajímavý host. 
Během projektu (individuálně) 

• Vzdělávací kurzy 

• Mentoring  

• Setkání s kariérní poradkyní nebo 
poradcem 
Další podrobnosti: 
https://www.nadaniadovednosti.cz 

 

http://ulicedetem.wixsite.com/ulicedetem/blank-matuy
https://mladypodnikatel.cz/
https://www.chefparade.cz/kalendar-kurzu-vareni/?gclid=EAIaIQobChMI3LvtxZKH5AIVykPTCh3ZuwwMEAAYASAAEgJ82fD_BwE
https://www.nadaniadovednosti.cz/
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Informace z ČRDM 
 
AKCE 72 HODIN V ROCE 2019 - Soňa 

Polak 
Ročník 2019 se uskuteční v termínu od 10. do 13. října. Co 
jsme pro vás letos připravili? Na co vše se můžete těšit? Jaké 
jsou priority akce 72 hodin v roce 2019?  
 
Pomozme přírodě s klimatickými změnami Letošní ročník 
72 hodin věnujeme ve značné míře tématu, na které je 
v posledních měsících upozorňováno stále naléhavěji. Jedná 
se o změny přírodního prostředí v souvislosti s probíhajícími 
klimatickými proměnami. Za změnu v chování stávkují po 
celém světě mladí lidé, a jelikož je naše akce určena 

především jim, rozhodli jsme se je v jejich aktivitě také podpořit. Ve spolupráci s organizací Hnutí 
Brontosaurus jsme připravili soubor návodů a pravidel konkrétní pomoci. Už teď si některé můžete 
prohlédnout zde: www.peceoprirodu.cz Loni jsme poprvé spolupracovali s Nadací Partnerství, se 
kterou jsme sázeli lípy svobody. Letos přichází tato Nadace s ještě ambicióznějším plánem, neboť by 
ráda vysadila strom za každého občana naší vlasti. A to je plán hodný následování, a tudíž jsme se 
rozhodli k této akci v rámci 72 hodin přistoupit. V tuto chvíli připravuje Nadace Partnerství webovou 
stránku, na které bude pravidelně aktualizovat seznam míst, které obce, města či soukromé subjekty 
nabídnou jako vhodná místa pro výsadbu. Web bude spuštěn koncem června. Pokud však již nyní 
máte zájem se s námi do akce zapojit, sledujte či se zaregistrujte pro odběr novinek na 
webu www.sazimebudoucnost.cz. 
 
Ještě více sociálních projektů… Těší nás loňský nárůst sociálních projektů a určitě ho letos rádi 
podpoříme. Třeba v ZŠ Ústí nad Labem pořádali zábavně-sportovní dopoledne s výtěžkem pro 
nemocnou Elišku. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Rynholec pořádalo sbírku pro nevyléčitelně 
nemocnou Barunku. Nechyběl ani již tradiční sběr papíru pro handicapovaná trojčata Koláčkova, 
který pořádá Dětský domov se školou v Chrudimi. Žáci hotelové školy v Poděbradech připravili 
výrobky s vánoční tematikou, které se budou prodávat na adventním jarmarku. Získané finance 
poputují rodičům Žanetky, jako příspěvek na nákladnou rehabilitaci po dětské mozkové obrně. ZŠ a 
MŠ Hoštejn s místní skupinou Českého červeného kříže organizovaly „Bleší trh“ pro Péťu, trpícího 
vzácným Westovým syndromem. Děti z turistického oddílu mládeže CHIPPEWA organizovaly hravé 
odpoledne pro děti z místního nízkoprahového centra. Ve Vyškově proběhla výměna igelitových 
tašek kolemjdoucích za tašky plátěné. Teplákománie aneb V barevném k duševnímu zdraví – 
v Havlíčkové Brodě se šily tepláky pro děti hospitalizované na psychiatrii. Nebyl vám lhostejný ani 
osud zvířecích kamarádů a věříme, že i letos tento druh projektů naroste. Pro inspiraci: Sbírku 
finančních i věcných darů pro handicapovaná zvířata z útulku Tibet připravili ZŠ Šaratice a mladí hasiči 
Hostěrádky – Rešov. Pomoc Městskému útulku ve Znojmě uskutečnili studenti 2. D třídy ze ZŠ 
Znojmo – Načeratice. Žáci ZŠ speciální Frýdlant vyhlásili sbírku dobrot pro kočičí a psí svěřence útulku 
v Krásném Lese. Mnoho dobrovolníků se rozhodlo propojit generace a navštíví domy seniorů. Pojďme 
opět s láskou myslet na babičky a dědečky! 
 

http://www.peceoprirodu.cz/
http://www.sazimebudoucnost.cz/
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I letos „dáme“ hrady a zámky… Pokračovat také budeme ve spolupráci s Národním památkovým 
ústavem a i letos přineseme seznam objektů, ve kterých budete moct pomáhat. Úklidové projekty 
opět podpoříme, rukavicemi a pytli, novinku připravujeme i v oblasti výsadby stromů, kromě 
ovocných stromů nabídneme i sazenice okrasných dřevin. 

 

Registrace projektů 72 hodin spuštěna 2. září 
Ve stejný den bude zpřístupněn i e-shop, kde si budete moct objednat oblíbená projektová trička.  
72 hodin na hradech a zámcích – exkluzivně pro naše organizace 
Spolupráce s Národním památkovým ústavem pokračuje i letos. Jedná se o velice oblíbenou nabídku 
pro dobrovolníky, a proto jsme se letos rozhodli ji nechat exkluzivně pro naše organizace. 
ZDE přinášíme seznam objektů s popisem plánovaných prací. Někteří kasteláni už vědí, jakou práci Vám 
nabídnou. Jiní formu spolupráce upřesní v září. Když se rozhodnete jít na některý z objektů pomáhat, 
tak prosíme, napište na e-mail: sona.polak@crdm.cz, a podrobnosti domluvíme jednotlivě.  

 

Jak budou vypadat trička 72 hodin pro letošní ročník? 
Opět máme pro Vás dva návrhy, je z čeho vybírat. Zvolili jsme barvu, která ladí se zaměřením tohoto 

ročníku. 72 hodin 2019 věnujeme ve značné míře tématu přírodního prostředí v souvislosti s 

probíhajícími klimatickými změnami.  

 

https://www.72hodin.cz/2019/clanky/pomoc-na-hradech-a-zamcich
mailto:sona.polak@crdm.cz
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Redakce médií ČRDM i letos uvítají Vaše zážitky z letních prázdnin 
Autor: redakce  
Média České rady dětí a mládeže – redakce portálu ADAM.cz a časopisu Archa – se i v letošním roce 
těší na Vaše prázdninové příspěvky. Zkuste se podělit s ostatními o své zážitky, zkušenosti a dojmy 
z letní táborové či jiné prázdninové činnosti pořádané Vaší organizací…! Jak portál ADAM.cz, tak také 
tištěný zpravodaj Archa nabízejí prostor pro jejich uveřejnění v podobě článků s doprovodnými 
fotografiemi. Texty, doplněné pokud možno několika snímky (nejlépe v tiskové, tj. maximální možné 
kvalitě) zasílejte, prosím, již v průběhu prázdnin současně na adresu archa@crdm.cz 
a adam@crdm.cz. 
Uzávěrka příspěvků pro 5. číslo časopisu Archa s námětem „Prááááázdniny“ je 6. 9. (Tiskem pak vyjde 
19. 10.) 
Portál ADAM.cz ovšem může publikovat Vaše články a fotografie průběžně… 
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Sametky se vracejí - zapojte se do geocachingové hry 
Autor: ČRDM  
Česká rada dětí a mládeže připravuje opět geocachingovou 
hru Sametky. Přidáte se s oddílem? 
 
Podrobnosti ke hře: 
Hledání příběhů z moderních dějin ukrytých ve schránkách 
po celé ČR připravujeme u příležitosti 30. výročí Sametové 
revoluce. Hra s oblíbenými prvky geocachingu začne 1. 9. 

2019, pátrat po 150 schránkách s příběhy bude možné až do 17. listopadu. 
Princip hry bude opět spočívat v objevování poschovávaných krabiček s pamětnickými příběhy. 
Schránky (tzv. kešky) s texty příběhů bude možno vypátrat podle příslušného popisu nebo za pomoci 
GPS navigace. 

Hledané plastové 

krabičky obsahují bloček 

s příběhem. Do bločku lze 

zaznamenat svoji 

návštěvu, aby i ostatní 

účastníci věděli, zda 

Sametku před nimi již 

někdo našel.  

V každé Sametce je 

soutěžní otázka, která se váže k uvedenému příběhu. http://sametky.cz/ 

Správnou odpověď zadají hráči na webových stránkách akce a tím získají bod do soutěže. V rámci 
projektu bude probíhat soutěž ve sběru bodů. Odměněni budou nejen první tři hráči, kteří najdou 
nejvíce Sametek. Do slosování o odměny po skončení hry budou zařazeni všichni, kdo najdou alespoň 
jednu krabičku s příběhem. 
 

Fotosoutěž JE VENKOV OUT? 
Jak vnímáte život mladých lidí mimo velká města? Co je na něm jedinečného a co mu naopak chybí? 

Jaké má venkov přednosti? Jaké nevýhody? Byl by pro Vás jasnou volbou do budoucna? 

Zapojte se do soutěže Strukturovaného dialogu a vyjádřete svůj názor na život mladých 

lidí na venkově. Soutěž trvá do 30. září 2019. Nejoriginálnější fotografie budou 

oceněny: 

1. místo: poukázka na elektroniku dle vlastního výběru v hodnotě 10 000 Kč 

2. místo: poukázka na elektroniku dle vlastního výběru v hodnotě 5 000 Kč 

3. místo: poukázka na elektroniku dle vlastního výběru v hodnotě 3 000 Kč 

… a mnoho dalších cen. 

Podmínky soutěže 

 

http://sametky.cz/
https://www.strukturovanydialog.cz/clanky/fotosoutez-je-venkov-out-430
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Nominujte své favority do soutěže Brána k druhým 
Soutěž hledá, ukazuje a oceňuje pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí 
děti a mládež do 26 let.  
Zúčastnit se může jakákoliv skupina (např. oddíly, kroužky, kluby, družiny, školní třídy i ti, kteří se 
scházejí „jen tak“), která v období od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2019 vykonala nebo vykoná ve svém okolí 
něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní – pomáhá potřebným lidem, zvelebuje okolí ve 
svém městě či obci, pečuje o přírodu nebo třeba pořádá veřejnou sbírku, zkrátka rozdává svou 
tvořivostí radost druhým (může se jednat o jednorázový čin i dlouhodobější aktivitu/aktivity). 
Uzávěrka soutěže je 31. října 2019. 
Podrobnosti 
 

8. ročník soutěže „Jihočeská ratolest“ je tu. Zapojit se můžete do 6. října 
Od června do 6. října 2019 mají jihočeské obce, školy, neziskové organizace a studenti vysokých škol 
příležitost přihlásit své projekty zaměřené na ochranu životního prostředí do soutěže Jihočeská 
ratolest. 
http://www.adam.cz/clanek-2019070020-8-rocnik-souteze-jihoceska-ratolest-je-tu-zapojit-se-
muzete-do-6-rijna.html 

Chválovna – záchrana mokřadní louky v Pošumaví 
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vykoupil díky finančnímu daru Nadačního fondu Veolia mokřadní 
louku na Vimpersku. Lokalita zvaná Chválovna je čtvrtým jihočeským Místem pro přírodu. 
http://www.adam.cz/clanek-2019070016-chvalovna-zachrana-mokradni-louky-v-posumavi.html 
 

EYCA ve spolupráci s innogy přináší Rekola ZDARMA na celý rok.  
Pouze s EYCA kartou a innogy získáte exkluzivní slevu 5 % na elektřinu i plyn a navíc ke každé nové 
smlouvě dostanete předplatné na jízdu s Rekoly, které můžete využít Vy, nebo ho předat komu budete 
chtít. Můžete si vybrat ze dvou variant: 
- dvanáctiměsíční předplatné na mechanická Rekola 
- čtyřměsíční předplatné na mechanická Rekola + 500 volných minut jízdy na elektrorekole po Praze. 
Pro více informací navštivte www.innogy.cz/sluzby/eyca.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://znv.nidv.cz/brana-k-druhym/?fbclid=IwAR26CFAEH-Sr_8C3qxbK0Ga3RLIPITyyI3fS9kIGqYUTr7rn_bh2lcr8IxE
http://www.adam.cz/clanek-2019070020-8-rocnik-souteze-jihoceska-ratolest-je-tu-zapojit-se-muzete-do-6-rijna.html
http://www.adam.cz/clanek-2019070020-8-rocnik-souteze-jihoceska-ratolest-je-tu-zapojit-se-muzete-do-6-rijna.html
http://www.adam.cz/clanek-2019070016-chvalovna-zachrana-mokradni-louky-v-posumavi.html
https://www.innogy.cz/sluzby/eyca/?utm_source=nwl&utm_medium=newsletter2&utm_campaign=eyca
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Průzkum: Rodiče a letní tábory 2019 
Autor: ČRDM  

Letní tábory pro děti a mládež můžeme považovat 
v České republice za celospolečenský fenomén. 

 
Podle šetření KANTAR Lifestyle 2018 odvozujeme, že 
z celkové české populace 16–65 let se klasických letních 
táborů s nocováním ve stanu či týpí účastnilo 49 % 
Čechů. U táborů s nocováním v budovách to bylo 38 %.  
Zajímalo nás ale také, jak vlastně současní rodiče letní 
tábory vnímají. Jinými slovy: jak jsou s nimi spokojeni, co 
je ovlivňuje při výběru tábora, jakou volnost mají jejich 

děti při výběru… Nebo také jak často děti na tábory jezdí, jak jsou tábory ekonomicky dostupné i proč 
rodiče své děti na tábory neposílají. 
Rozhodli jsme se proto v roce 2019 realizovat samostatné šetření, které by nám pomohlo najít 
odpovědi na tyto otázky.  
Dobrou zprávou hned na začátek je, že letní tábory jsou rodiči vnímány velmi pozitivně, což nás vede 
k obecnému přesvědčení o vysoké kvalitě a dobře odváděné práci ze strany organizátorů táborů.  
Spokojené byly i samotné děti, když jsme se jich ptali v loňském roce.  
Několik zajímavostí z šetření „Rodiče a letní tábory 2019“: 
• Mezi rodiči převládá spokojenost s tábory, na které jejich děti jezdí. Více než 90 % rodičů je 
spokojeno i s poskytnutými informacemi o táboře a jeho organizaci, stejně tak podle rodičů i děti 
vnímaly tábor kladně. 
• Více než 80 % rodičů již v minulosti své dítě na tábor poslalo nebo tak plánuje učinit 
do budoucna. Podobné procento rodičů se zároveň v dětství letních táborů samo účastnilo.  
• Tábory jsou navštěvovány v podobné míře ve všech ekonomických skupinách obyvatel – rodinný 
příjem nehraje zásadní roli.  
• Nejčastěji si rodiče pamatují, že tábor, který jejich dítě/děti navštívily, pořádaly domy dětí 
a mládeže, dále skautské, turistické a pionýrské oddíly, případně školy. Na ostatní pořadatele si 
rodiče již po několika měsících konkrétně vzpomínají jen ve velmi omezené míře.  
• Rodiče považují tábory za místo, kde by si měly děti od moderních technologií odpočinout. 
Paradoxně však často sami vyžadují kontakt s dětmi během pobytu právě i pomocí moderních 
technologií.  
• Podle rodičů by také měly tábory sloužit k dalšímu osobnímu rozvoji jejich dětí, osamostatňování se 
apod. 
Celý výzkum najdete zde: 
http://crdm.cz/wp-content/uploads/rodice-a-letni-tabory-2019-crdm.pdf 
 

Příměstské tábory nikdo nekontroluje! Zajímat o dobro dětí se prý mají rodiče  
https://tn.nova.cz/clanek/primestske-tabory-nikdo-nekontroluje-zajimat-o-dobro-deti-se-pry-maji-

rodice.html 

 
 

http://crdm.cz/wp-content/uploads/rodice-a-letni-tabory-2019-crdm.pdf
https://tn.nova.cz/clanek/primestske-tabory-nikdo-nekontroluje-zajimat-o-dobro-deti-se-pry-maji-rodice.html
https://tn.nova.cz/clanek/primestske-tabory-nikdo-nekontroluje-zajimat-o-dobro-deti-se-pry-maji-rodice.html
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Reklamu u influencerů pozná jedno dítě z deseti. Rodiče by měli kontrolovat, 
koho jejich děti sledují 
Rodiče by měli pečlivě hlídat, jaké vzory si jejich děti vybírají... 

 
Je mu teprve sedm let, ale už teď za rok vydělá 
několikanásobně víc peněz než normální člověk 
za celý život. A to jenom tím, že si hraje. Jeho kanál 
na sociální síti Youtube pravidelně sleduje 18 
milionů lidí z celého světa a Ryan Kaji je díky tomu 
nejlépe placeným youtuberem na planetě. Ročně 
utrží kolem 22 milionů dolarů. „Jsem zábavný 
a vtipný,“ vysvětluje důvody, proč je tak populární. 
Ve videích rozbaluje nejrůznější hračky a ukazuje 

ostatním, co všechno dovedou. 
A děti samozřejmě po výrobcích, které vidí na videu, okamžitě zatouží. Na podobném principu fungují 
kanály všech youtuberů nebo dalších influencerů.  
„Je to nový způsob, kterým firmy propagují svoje zboží. Jedná se o velice účinnou reklamu. Lidé 
influencery sledují z vlastního zájmu, váží si jejich názoru. Proto je pro ně přirozenější uvěřit tomu, že 
věc, kterou jejich vzory ukazují, je opravdu dobrá a nedokážou se bez ní obejít,“ říká marketingový 
ředitel poskytovatele internetu netbox Lukáš Pazourek. 
Podobná sdělení přitom velmi často cílí na děti. Průzkum Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 
v Praze přitom ukazuje, že skrytou reklamu na internetu pozná jen jedno dítě z deseti. Podle 
výzkumu, který zpracovávala agentura Ipsos, 58 procent zkoumaných dětí mezi devíti a patnácti 
lety sleduje youtubery a blogery často. Pouze každé desáté dítě přitom poznalo, který příspěvek 
jejich oblíbeného influencera je sponzorovaný. „Když se měly děti zamyslet nad účelem obrázku 
a vybrat si jednu ze čtyř možností, polovina dětí uvedla, že hlavním cílem obrázku je ukázat 
influencera, který se má dobře – pouze 31 % dětí zaškrtlo možnost, že se jedná o reklamu,“ popisují 
v tiskové zprávě autoři průzkumu, do kterého se zapojilo 330 dětí. 
Podle spoluautora knihy Dítě v síti Jana Müllera platí jednoduchá úměra – čím více času děti stráví 
u počítače, tím větší profit z nich mají velké světové firmy. „Děti navíc neumí rozpoznat, které zprávy 
jsou pravdivé a které ne. Je potřeba jim v tomto směru radit,“ myslí si Müller. Všechno, co youtubeři 
říkají a dělají, mají děti tendenci považovat za pravdu. Ke svým vzorům totiž vzhlížejí a ani 
nepřemýšlí nad tím, že by jim mohly lhát. „Každý mladý hledá svého hrdinu, někoho, ke komu může 
vzhlížet. Dříve to byl Přemek Podlaha, Kostkáč, dneska jsou to influenceři,“ vysvětluje Jonáš Čumrik, 
který na internetu vystupuje pod pseudonymem Johnny Machette. 
Rodiče by ale měli pečlivě hlídat, jaké vzory si jejich děti vybírají.  
Velká kritika se nedávno snesla například na hlavu populárního youtubera a parkouristu Taryho, který 
urazil svého dětského fanouška. Na jeho otázku, proč má tak drahé oblečení, Tary nevybíravě 
odpověděl, že nemá drahé oblečení. „To jen ty máš málo peněz,“ vysvětlil osmiletému chlapci. 
Za arogantní poznámku sklidil youtuber kritiku mnoha influencerů i široké veřejnosti a přišel 
o desetitisíce fanoušků na sociální síti. 
„Mám malého bráchu a dokážu si představit, co to může dítěti způsobit. V tomto věku neznají ironii, 
malého kluka ztrapnil. Má trauma z toho, že si nemůže koupit něco od oblíbeného youtubera a ten 
ho pak ztrapní, že nemá peníze,“ odsoudila Taryho youtuberka a bloggerka vystupující pod jménem 
Shopaholic Nicol.  
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Podobně vnímal Taryho přešlap i youtuber Karel Kovář alias Kovy. „A dnes si, milé děti, ukážeme 
parkourový skok na morální dno,“ komentoval celou situaci na svém Twitteru. 

Právě Karel Kovář se snaží na své fanoušky působit spíš pozitivně. Vyvrací 
nejrůznější fake news, vybízí mladé, aby se zajímali o svět kolem sebe, 
a nabádá je, aby věnovali pozornost i politické reprezentaci země. 
Kovyho dokonce časopis Forbes označil za devátého nejvlivnějšího Čecha 
na sociálních sítích. Kovář sice nepropaguje konkrétní výrobky ve svých 
příspěvcích často, ale i v jeho videích lidé reklamu najdou. 

Podle Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Sdružení pro internetový rozvoj by měli influenceři 
každý placený příspěvek jasně označit a usnadnit tak především dětem orientaci v online světě. 
Podle odborníků však jen někteří influenceři spolupráci s firmami otevřeně přiznávají. Univerzita 
proto formulovala pravidla pro označování reklamy na sociálních sítích. Neoznačený obsah lze totiž 
považovat za skrytou reklamu. Pravidla pro označování placené spolupráce je možné najít 
na webu Férováreklama.cz, který spustili vědci a studenti Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. 
http://ferovareklama.cz/ 

 
Další informace 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR k letním táborům 2019 
Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo na svých webových stránkách zprávu k letním táborům 2019. 

Vybrali jsme z ní několik zajímavostí. 

http://www.adam.cz/clanek-2019070043-ministerstvo-zdravotnictvi-cr-k-letnim-taborum-2019.html 

 

MŠMT - UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍPADNÉ ŽADATELE V PROGRAMECH STÁTNÍ 

PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

V současné době probíhá příprava Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2020 v rámci 

dotačního neinvestičního programu „Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní 

neziskové organizace“, jejíž vyhlášení se předpokládá v první polovině září 2019. Jednou z nových 

povinností žadatelů o dotaci v rámci výše uvedené výzvy bude zřízení datové schránky. Protože tento 

proces může trvat několik dní, dovolujeme si Vás o této podmínce informovat s předstihem, abychom 

předešli případným komplikacím, když by se o zřízení datové schránky žádalo těsně před uzávěrkou. 

 

LIMANSPORT 

Spacáky, batohy, nářadí, oblečení, stany i široká škála drobností pro jednotlivce i 
oddíly. 
Vybavení pro oddílovou i táborovou činnost.  
www.limansport.cz 

http://ferovareklama.cz/
http://ferovareklama.cz/
http://www.adam.cz/clanek-2019070043-ministerstvo-zdravotnictvi-cr-k-letnim-taborum-2019.html
http://www.limansport.cz/
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VÝSTAVA HRY A HLAVOLAMY 
25. - 28. září 2019, Praha, Novoměstská radnice 
Na konci září se v Praze na Novoměstské radnici 
uskuteční další ročník oblíbené výstavy Hry a 
hlavolamy.  

•Velká herna deskových her 

•Výstava hlavolamů 

•Hlavolamové workshopy 

•Chytré stavebnice 

•Programy pro školy a dětské skupiny 
www.hryahlavolamy.cz/vystava 

 

 

 

 
 

Pošlete nám svoje ETAPOVÉ a CELOTÁBOROVÉ HRY 

 

Poptávka je i po nových a netradičních tématech jako např.  
Hvězdná brána, Vesmírné, Sportovní (např. Olympiáda), Řecko, Řím, 
Ekologické, Detektivní, hry podle knih, filmů, seriálů nebo pohádek. 

Nabídnout můžete i publikace do dalších edicí 

 

 

http://www.hryahlavolamy.cz/vystava
https://www.mravenec.cz/shop/technicke-pozadavky-pro-dodani?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/technicke-pozadavky-pro-dodani?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/technicke-pozadavky-pro-dodani?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
http://www.mravenec.cz/katalog?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
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Do edice Hrníčů her (např. tématické, oddílové, táborové ...)  

Do edice Tábor (např. jak vytvořit celotáborou hru, tábor kovbojů ...) 

Do edice Rádce (např. rukodělné nápady, pravidla sportů ...) 

Podmínky na webových stránkách www.mravenec.cz       

 
 

NOVINKY 

 
 

 

Deskové a společenské hry  >  Karetní hry 
50 našich motýlů - Expedice příroda 
Cena: 199,- Kč  
S kartami v této krabičce zvládnete snadnu určit 50 našich 
denních či nočních motýlů. Ideální průvodce pro všechny 
milovníky přírody. 
Balení obsahuje: 
50 karet 
leporelo s dodatečnými informacemi 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

https://www.mravenec.cz/shop/technicke-pozadavky-pro-dodani?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/karetni-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/266024-50-nasich-motylu-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/266024-50-nasich-motylu-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/deskove-a-spolecenske-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/266024-50-nasich-motylu-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
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Deskové a společenské hry  >  Karetní hry 

 
50 plodů našich zahrad a polí 

Cena: 199,- Kč  
S kartami v této krabičce zvládnete snadno určit 50 plodů našich 
zahrad a polí. Ideální průvodce pro všechny milovníky přírody. 
Balení obsahuje: 
50 karet 
leporelo s dodatečnými informacemi 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

 

 

Deskové a společenské hry  >  Karetní hry 
50 zvířat a rostlin potoků 

Cena: 199,- Kč  
S kartami v této krabičce zvládnete snadno určit 50 zvířat a 
rostlin našich potoků a rybníků. Ideální průvodce pro 
všechny milovníky přírody. 
Balení obsahuje: 
50 karet 
leporelo s dodatečnými informacemi  

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 
DÁLE PŘIPOMÍNÁME 

 
 

https://www.mravenec.cz/shop/karetni-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/266025-50-plodu-nasich-zahrad-a-poli-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/745130-sada-kovovych-medaili-_sjezd-na-lyzich_?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/745130-sada-kovovych-medaili-_sjezd-na-lyzich_?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/266025-50-plodu-nasich-zahrad-a-poli-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/karetni-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/266026-50-zvirat-a-rostlin-potoku-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/266026-50-zvirat-a-rostlin-potoku-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/sportovni-a-turisticke-potreby?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/266025-50-plodu-nasich-zahrad-a-poli-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/266026-50-zvirat-a-rostlin-potoku-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/248069-horolezecke-lano-zbytky?id=248069-horolezecke-lano-zbytky&utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
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Edice Rádce  >  Celoroční činnost 
Spolupráce s rodiči 
Procházková Hana, Ing. 
Cena: 60,- Kč  
Publikace je určena – vedoucím oddílů a zájmových kroužků, trenérům 
mládeže ve sportovních klubech, ale zaujme jistě i učitele základních škol 
a pracovníky středisek volného času. 
Spolupráce s rodiči je téma důležité, hodně diskutované a aktuální pro 
většinu občanských sdružení, věnujících se práci s dětmi a mládeží. Trápí 
je úbytek členské základny, ovlivněný nejrůznějšími faktory, mimo jiné 
zřejmě i celkovým hektickým způsobem života rodin a ztrátou zájmu se 
někde dlouhodobě ... 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 
Edice Rádce  >  Celoroční činnost 
Jak vést družinovou schůzku 
Fakír a kol. 
Cena: 80,- Kč  
Příručka vychází jako druhé vydaní (první v edici SPIRÁLA 2002). Jsou v ní 

uvedeny konkrétní praktické náměty pro celoroční činnost družiny dětí ve 
věku 10-15 let , vyzkoušené oddílem Spirála. Obsahuje 25 vzorových schůzek, 
25 bodovacích úkolů, 99 her - především k procvičování tábornických 
dovedností, a praktické rady pro úspěšné vedení družiny. Je určena 
především pro rádce družin, ale jistě ji využijí při činnosti s dětmi i jiní. 
Obsah: Osobnost rádce a jeho družina, Neoblíbený člen družiny, 
Dramaturgie, Zapojení ostatních členů družiny do tvorby programu, 
Rádcovský zápisník, ... 

 
 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

 

 

Edice Hrníček her  >  Víkendové hry 
Víkendová hra - Boj s časem 
Ivana "Rýma" Průšová, Vojtěch "Smíšek" Vejvoda 
Cena: 60,- Kč Etapová hra vytvořená pro podzimní prázdniny. Soutěže a hry, ve 
kterých je většinou rozhodující rychlost splnění úkolů. 
 
 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

https://www.mravenec.cz/shop/celorocni-cinnost?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/131001-spoluprace-s-rodici?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/131001-spoluprace-s-rodici?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/celorocni-cinnost?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/131014-jak-vest-druzinovou-schuzku?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/745130-sada-kovovych-medaili-_sjezd-na-lyzich_?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/745130-sada-kovovych-medaili-_sjezd-na-lyzich_?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/131014-jak-vest-druzinovou-schuzku?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/vikendove-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/122040-hry-na-vikend-vi-boj-s-casem?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/122040-hry-na-vikend-vi-boj-s-casem?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/131001-spoluprace-s-rodici?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/131014-jak-vest-druzinovou-schuzku?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/122040-hry-na-vikend-vi-boj-s-casem?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
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Edice Rádce  >  Dovedné ruce 
Stavíme draky – 1. díl 
Miroslav Charvát 
Cena: 60,- Kč  
 

 
Návod s obrázky a plánky 18 druhů draků, používané materiály, rady a další 
nápady pro začátečníky i pokročilé modeláře a kutily, kteří nemají obě ruce 
levé. 
 

 
 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

 

 

Edice Hrníček her  >  Sbírky her 
Sbírka her, soutěží a kvízů 
Sestavil: Jindřich Kačer 
Cena: 80,- Kč 
Soubor her je určen vedoucím dětských organizací i učitelům škol v 
přírodě, je sestaven z doposud nevyužitých starších materiálů archivu 
našeho nakladatelství a doplněný o další zajímavé materiály z nabídky 
internetu (viz doporučené a použité zdroje). Najdete zde také pravidla 
jednoduchých celodenních nebo půldenních soutěží a her. 
Záměrem této sbírky je obohacení činnosti oddílů v průběhu školního 
roku, výletů, táborů, ale i programu školních výletů a škol v přírodě. ... 
 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

Středisko environmentální výchovy Správy Národního parku Šumava – nabídka 
výukových programů 
Střediska environmentální výchovy Správy Národního parku Šumava opět přichází s novou nabídkou 
výukových programů ve čtyřech střediscích environmentální výchovy, ale také v návštěvnickém centru Srní. 
Střediska environmentální výchovy ve Vimperku a v Kašperských Horách opět nabízí programy hodinové až 
celodenní. Pobytová střediska environmentální výchovy ve Stožci a na Horské Kvildě nabízí týdenní programy 
propojené se vzdělávacími programy. Vzhledem k stále vzrůstající poptávce ze stran škol, jsme rozšířili nabídku 
vzdělávacích programů v návštěvnickém centru Srní, kam můžete s dětmi přijet na dvou až tříhodinové 
programy na téma vlk obecný. V nově zpracovaných brožurách najdete řadu dalších novinek od všech těchto 
zařízení. Novinky ohledně soutěže, partnerských škol a školek, didaktických materiálů najdete v brožuře 
„Všeobecné informace k výukovým programům ve školním roce 2019/2020“. Informace k aktuálním výukovým 
programům najdete v nabídkách jednotlivých středisek environmentální výchovy. 
V odkazech naleznete nabídky výukových programů středisek environmentální výchovy a všechny potřebné 
informace 
 
 
Všeobecné informace: 

https://www.mravenec.cz/shop/dovedne-ruce?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/131018-stavime-draky-%E2%80%93-1-dil?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/745130-sada-kovovych-medaili-_sjezd-na-lyzich_?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/745130-sada-kovovych-medaili-_sjezd-na-lyzich_?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/131018-stavime-draky-%E2%80%93-1-dil?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/sbirky-her?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/122061-sbirka-her-soutezi-a-kvizu?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/122061-sbirka-her-soutezi-a-kvizu?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/131018-stavime-draky-%E2%80%93-1-dil?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
https://www.mravenec.cz/shop/122061-sbirka-her-soutezi-a-kvizu?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201909posel
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http://www.npsumava.cz/gallery/40/12190-nvp_vseobecne_informace_2020.pdf 
 
Středisko environmentální výchovy Horská Kvilda: 
http://www.npsumava.cz/gallery/40/12196-nvp_horska_kvilda_2020.pdf 
 
Středisko environmentální výchovy Stožec: 
http://www.npsumava.cz/gallery/40/12193-nvp_stozec_2020.pdf 
 
Středisko environmentální výchovy Kašperské Hory 
http://www.npsumava.cz/gallery/40/12192-nvp_kasperske_hory_2020.pdf 
 
Středisko environmentální výchovy Vimperk 
http://www.npsumava.cz/gallery/40/12188-nvp_vimperk_2020.pdf 
 
Návštěvnické centrum srní 
http://www.npsumava.cz/gallery/40/12003-nvp_srni_2.pdf 
 
Ing. Pavel Nagy 
Vedoucí SEV Horská Kvilda 
Správa NP Šumava 
Středisko environmentální výchovy Horská Kvilda Horská Kvilda 2 
385 01 Vimperk 
pavel.nagy@npsumava.cz 
tel.: 731 530 407 
 
www.npsumava.cz 

Každé 3 minuty zmizí český les o rozloze fotbalového hřiště. Zachraňme lesy! 
Autor: Hnutí Duha | zařazeno: 28. 8. 2019 | přečteno 219 
Vraťme život zpět tam, kam patří. V září se můžou naše zničené lesy zase zazelenat. Po 20 letech budou 

poslanci hlasovat o dobrých změnách pro naše lesy! Přidejte se 
k výzvě. Teď jde o všechno! 

 
PŘIPOJTE SE K VÝZVĚ ZACHRAŇME LESY! 
https://zachranmelesy.cz/cs#pozmenovaci-navrhy 
Naše lesy na mnoha místech plošně hynou. 75 % dospělých 
jehličnanů je nemocných. Kvůli nevhodně vysázeným smrkovým 
kulturám, častějšímu suchu a chybám v hospodaření ztrácejí lesy 
nejen své kouzlo, ale hlavně své zdraví. Naše lesy umírají. 

Na mnoha místech, kde se lesům dařilo, dnes vidíme obrovské vyprahlé plochy. Ještě ale není pozdě. Pokud 
změníme pravidla hospodaření v lesích, mají i stávající porosty šanci na přežití. 
Naléhavě žádáme Vládu České republiky a Parlament České republiky - zajistěte nám a našim dětem lesy 
věkově i druhově pestré, zdravé a krásné lesy vhodné pro odpočinek včetně ostrovů divoké přírody. Vraťte 
život zpět tam, kam patří. 
Zajistěte ohleduplné hospodaření v lesích s akcentem na zaměstnanost místních lidí namísto velkých 
těžařských firem. 

http://www.npsumava.cz/gallery/40/12190-nvp_vseobecne_informace_2020.pdf
http://www.npsumava.cz/gallery/40/12196-nvp_horska_kvilda_2020.pdf
http://www.npsumava.cz/gallery/40/12193-nvp_stozec_2020.pdf
http://www.npsumava.cz/gallery/40/12192-nvp_kasperske_hory_2020.pdf
http://www.npsumava.cz/gallery/40/12188-nvp_vimperk_2020.pdf
http://www.npsumava.cz/gallery/40/12003-nvp_srni_2.pdf
mailto:pavel.nagy@npsumava.cz
http://www.npsumava.cz/
https://zachranmelesy.cz/cs#pozmenovaci-navrhy
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Upravte v tomto smyslu neprodleně zákony, vyhlášky, dotace, zaveďte lepší certifikaci veřejných lesů 
a změňte zadání pro státní podnik Lesy ČR. 
Jaké pozměňovací návrhy prosazujeme, si můžete přečíst zde:  
https://zachranmelesy.cz/cs#pozmenovaci-navrhy 
 

 

Klapíkova inspirace 
Tvoření pro děti  
Žabí král 
Potřebujeme: 
zelený kelímek z papíru, žlutý, zelený, červený a bílý papír, 
nůžky, lepidlo, tužka, černý fix 
Z barevných papírů vystříháme potřebné části - oči, 
pusinka, korunka, nožky. 
Nalepíme na zelený kelímek a domalujeme detaily černým 
fixem. 
 
Zdroj: http://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/figurky-
a-zviratka-z-papiru-267/zabi-kral-3822 

 
 
 
 
 

Medúza z provázků 
Budete potřebovat: 
papírové talíře, krepový papír, nůžky, lepidlo, děrovačka, 
gumové oči, černý fix, barevné provázky 
Postup: 
Vyřízněte z papírového kapesníku malé čtverce. Pokryjte 
papírový talíř lepidlem a zakryjte jej malými čtverečky z 
papírových kapesníků. Kousek spodní části klidně nechte 
„neozdobený,“ stejně ji nakonec vyjmeme. Tuto část nyní 
vyřízněte. Získáváte tvar medúzy? Paráda! Pomocí děrovačky 
vytvořte několik děr podél dna. Skrz otvory protáhněte 
provázky a připevněte je. Rovněž přistřihněte, aby byly stejně 
dlouhé. Přilepte očička a černou fixou namalujte pusinku. 
Zdroj: https://www.papirnictvipavlik.cz/10x-letni-
prazdninove-tvoreni-nejen-z-papiru/ 

Inspirace hry 

Sysel si syslí 

https://zachranmelesy.cz/cs#pozmenovaci-navrhy
http://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/figurky-a-zviratka-z-papiru-267/zabi-kral-3822
http://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/figurky-a-zviratka-z-papiru-267/zabi-kral-3822
https://www.papirnictvipavlik.cz/10x-letni-prazdninove-tvoreni-nejen-z-papiru/
https://www.papirnictvipavlik.cz/10x-letni-prazdninove-tvoreni-nejen-z-papiru/
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Žádná přehlídka jazykolamů, ale veselá pohybová hra ideálně na ven! Jednoduchý princip hry, kdy 
každý hraje sám za sebe a jako správný sysel chce mít největší zásoby.  
Podle velikosti skupiny určíme velikost hracího pole, aby zde bylo dostatek prostoru pro běhání všech 
účastníků.  
Každý hráč (hrající sám za sebe) představuje sysla. Proto si všichni dají dozadu za pás šátek 
(představující ocas), který musí volně viset alespoň 30-40 centimetrů (podle věku hráčů). Hráč s takto 
zastrčeným šátkem je ve hře a může si syslit. 
Sysel má na začátku jeden token (žeton, víčko od PET láhve,..) - představující základní zásobu. Jenže 
všichni chtějí víc!  
Hráči se libovolně rozmístí po herním území a na znamení "Hra!" se začíná. Získat další token lze tak, 
že jinému hráči vytrhne sysel jeho šátek. V tuto chvíli jsou oba (chytač i chycený) "mimo hru". Oběť 
vydá chytači všechny svoje zásoby a odchází ven z území. Úspěšný lovec si kořist přidá ke svým 
zásobám do kapsy a neprodleně poté se zapojí zpět do hry - lze jej tak opět chytat. 
Vítězí ten, kdo zůstane poslední ve hře a tedy se všemi tokeny, anebo ten, kdo má po vypršení 
časového limitu největší zásobu. Herní čas můžeme nastavovat různě - 2,3, anebo i 5 minut.  
 
Zdroj: https://zabav-deti.cz/clanek/sysel-si-sysli-421 
 

Na lovce a zajíce 
Lovci vyráží na louky, pole či do lesů, kde se snaží ulovit zajíce. V této pohybové hře na ven se část 
dětí stane lovenými zajíci, kteří si jsou ale vědomi své hbitosti a jsou tak patřičně drzí. Kromě 
spolupráce si krátce děti užijí i oblíbené vybíjené. 
 
Kdekoliv venku vymezíme a dobře označíme herní území. Velikost si určíme podle počtu hráčů, jejich 
schopnosti a na základě dalšího popisu aktivity. 
 
Děti rozdělíme na dvě skupiny. Jednou partou jsou lovci, kteří jsou rozprostřeni uvnitř herní oblasti. 
Druhou skupinu tvoří zajíci, ti jsou mimo území. 
Jeden ze zajíců vezme míč a vhodí jej do ohraničeného prostoru. Vzápětí vběhne dovnitř mezi lovce a 
snaží se vydržet co nejdéle neulovený. Lovec může zajíce uvnitř pole ulovit tak, že jej trefí míčem. S 
balónem v ruce smí udělat ale pouze jeden krok! Nahrávání si mezi lovci zakázáno není. 
Mezitím co se uvnitř pole pořádá hon na zajíce, ostatní obíhají okolo vytyčeného území - za každé 
oběhnutí jednotlivce se skupině zajíců počítá bod. 
 
Následně se oba týmy vystřídají a hra se opakuje. Na závěr se porovná počet bodů obou týmů, které 
získali v roli zajíců. 
Zdroj: https://zabav-deti.cz/clanek/na-lovce-a-zajice-414 

 

Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

https://zabav-deti.cz/clanek/sysel-si-sysli-421
https://zabav-deti.cz/clanek/na-lovce-a-zajice-414
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