
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 4 - 2020 

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

1 

Duben 2020 

Milí přátelé,  
připravili jsme pro Vás dubnové vydání elektronického Klapíkova zpravodaje. Ve zpravodaji Vám 
přinášíme novinky z RADAMBUKu, ICM Č.B., členských spolků RADAMBUKu, MŠMT, ČRDM a další 
informace, které by Vás mohly zaujmout. Přejeme Vám všem v této těžké době veselou mysl a pevné 
zdraví.  
 

Informace z RADAMBUKu, z kroniky akcí… 
 
Nová fasáda Divadla U Kapličky 
Budova Divadla U Kapličky, kde sídlí RADAMBUK má novou fasádu. Tak pozor, ať nás najdete!!! 

 
Kancelář RADAMBUKu a ICM ČB je pro veřejnost v současné době uzavřena. 
Jsme Vám k dispozici na telefonech 775 644 101, 775 644 003 , 776 34 22 34 nebo na e-mailech 
kancelar@radambuk.cz , icmcb@radambuk.cz . 
Děkujeme za pochopení a přejeme Vám všem pevné zdraví. 

 
Členské organizace RADAMBUKu v roce 2020 
V roce 2020 je v RADAMBUKu- Radě dětí a mládeže Jihočekého kraje z.s. registrováno 67 členských 
organizací dětí a mládeže, 6 291 členů.  
https://www.radambuk.cz/clenske-organizace-radambuku-v-roce-2020/  
 

Číslo Spolek web 

1 14. přední hlídka Royal Rangers Vyšší Brod http://www.14-predni-hlidka-royal-rangers.cz/ 

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

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

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

5 AZIMUT www.azimut8.eu 

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

mailto:kancelar@radambuk.cz
mailto:icmcb@radambuk.cz
https://www.radambuk.cz/clenske-organizace-radambuku-v-roce-2020/
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7 Bezva prázdniny, z.s. www.bezvaprazdniny.cz 

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

9 Budweis Bigfoots z.s. http://famfrpal.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 Four Elements z.ú. http://www.four-elements.cz/ 

16 Hudební škola Vojtěch o.p.s.   

17 HUGO divadelní klub z.s.   

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

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

20 Karštejn z.s. https://www.karstejn.org/ 

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

22 Kocanďáci z.s. www.kocandaci.cz 

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

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

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

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

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

28 Mateřské centrum Mirotice, z.s. https://evzule.wixsite.com/rckasparek 

29 MC Hluboká nad Vltavou, z.s. https://mc-hlubokanadvltavou.estranky.cz/ 

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

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

32 
Pionýr, z.s., Jihočeská krajská organizace 
Pionýra www.jihocesky-pionyr.cz/ 

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

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

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

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

37 Rodinné centrum Chvalšiňáček, z.s. https://rcchvalsinacek.webnode.cz/ 

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

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

40 Rozcestí, o.p.s. https://klubul.cz/ 

41 Rybářský spolek Rybařík   

42 
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a 
mládeže České Budějovice www.sasmcb.cz 
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43 Sedmička Planá nad Lužnicí z.s.   

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

45 
Slavonická renesanční, obecně prospěšná 
společnost spolkovydum.slavonice.cz 

46 Spolek Děti Řepice www.deti-repice.cz 

47 Spolek Devatenáctka www.devatenactka.cz 

48 Spolek Kamínky https://kaminky.webnode.cz/ 

49 Spolek Karvánek   

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

51 
Spolek Medvědí šlápoty - Tábor zapsaný 
spolek www.sms-tabor.cz 

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

53 Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikuláše z Husi   

54 Spolek Tábornický klub Písek www.tkpisek.com 

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

56 Spolek TUMBA www.tabor-albrechtice.cz 

57 Spolek Větrníci www.vetrnici.cz 

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

59 
Svobodná základní škola a lesní mateřská 
škola DOMA V LESE, z.s. www.domavlese.cz 

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

61 TVOR z.s. www.ateliertvor.cz 

62 
Výcvikové canisterapeutické sdružení HAFÍK, 
z.s. www.canisterapie.org 

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

64 
Zálesák - 1. středisko České Budějovice, 
pobočný spolek www.1strediskozalesak.cz 

65 Zážitek i užitek o.s.   

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

67 Žabičky Horní Planá z.s.   
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Pódiová vystoupení BAMMBIFEST 2020 

Vážení přátelé, 
přijměte naše nejupřímnější pozvání na tradiční akci pro děti a mládež s názvem BAMBIFEST. 
Jedná se o akci, zaměřenou na prezentaci činnosti dětských a mládežnických spolků a dalších 
organizací, které organizují volný čas dětí a mládeže a prezentaci kulturních a uměleckých 
činností. BAMBIFEST přináší zvýšení povědomí veřejnosti o nabízených aktivitách pro děti a 
mládež a zvýšení zájmu dětí a mládeže o jejich pravidelné navštěvování. Více informací 
na http://budejovice.bambifest.cz/ . 
V Českých Budějovicích akce proběhne ve dnech 29. - 30. 5. 2020 (pátek – sobota). 20. ročník 
akce se bude konat u Sportovní haly v Českých Budějovicích. Chtěli bychom opět oslovit a pozvat 
co nejvíce souborů tanečních, hudebních, recitačních, dramatických, sportovních aj., které svým 
vystoupením obohatí, zpestří a oživí program celé akce. Jako v předchozích letech bude opět 
zajištěno zastřešené stabilní podium (délka 8 m, hloubka 6 m, výška 80 cm a profesionální 
zvukařské vybavení. Nejde o perfektní umělecký výkon, ale o to představit se široké veřejnosti. 
Pro mnohé účinkující se většinou jedná o první vystoupení na pódiu před diváky. Dovolujeme si 
Vás požádat o vyplnění přihlášky s konkrétním popisem vystoupení a zaslání nejpozději do 
10.4.2020 na e-mail kancelar@radambuk.cz. Věříme, že jste si datum poznamenali do kalendáře a 
těšíme se na setkání na BAMBIFESTU. http://budejovice.bambifest.cz/program-podiovych-
vystoupeni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://budejovice.bambifest.cz/?fbclid=IwAR1riS2pYbIt9y-Bl4E0L08CUBQLTo_bwVQVqXqwIjiZ5FRU2uQSpsIqQo0
mailto:kancelar@radambuk.cz
http://budejovice.bambifest.cz/program-podiovych-vystoupeni
http://budejovice.bambifest.cz/program-podiovych-vystoupeni
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Sledujte RADAMBUK 

 

 

https://www.radambuk.cz/ 

 

http://www.icmcb.cz/ 

 

https://www.jihocesketabory.cz/ 

 

http://budejovice.bambifest.cz/ 

 

https://jihocesky.mladezkraji.cz/subdom/jihocesky/ 

 

https://www.youtube.com/user/radambuk 

 

https://www.instagram.com/radambuk/ 

 

https://www.facebook.com/RADAMBUK/ 

https://www.facebook.com/radambuk.jiznicechy 

 https://www.facebook.com/radambukmajak/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.radambuk.cz/
http://www.icmcb.cz/
https://www.jihocesketabory.cz/
http://budejovice.bambifest.cz/
https://jihocesky.mladezkraji.cz/subdom/jihocesky/
https://www.youtube.com/user/radambuk
https://www.instagram.com/radambuk/
https://www.facebook.com/RADAMBUK/
https://www.facebook.com/radambuk.jiznicechy
https://www.facebook.com/radambukmajak/
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https://dobromat.cz/podporim/radambuk 

Podpořte RADAMBUK  při nakupování v internetových 
obchodech, aniž by Vás to stálo jedinou korunu navíc. 

• Pokud nakupujete na internetu a chcete nás 
zároveň podporovat, přidejte si do prohlížeče 

tohoto pomocníka: http://dobromat.cz/rozsireni/pridat  

• Tento pomocník při návštěvě internetového obchodu zařídí to, že část Vaší útraty poputuje 
na podporu našich aktivit      

• Pokud si pomocníka nepřidáte, je třeba před každým nákupem navštívit stránky 
http://dobromat.cz  

o Na stránce vyberte obchod, ve kterém chcete nakoupit a RADAMBUK  
o Následně budete přesměrováni do vybraného internetového obchodu, v němž 

můžete nakoupit 

• Obchod vyplatí z nákupu Dobromatu příspěvek 

• Dobromat ho poté pošle na náš účet a my ho použijeme na naši činnost 

Důležité je vědět to, že cena nákupu zůstává stejná. Nezáleží na tom, zda se do internetového 
obchodu dostanete přes Dobromat nebo přímo. Používání Dobromatu Vás nestojí ani korunu navíc. I 
přes to nám však svým nákupem přispějete částkou ve výši několika %. 
 

Rejstřík skutečných majitelů – zápis je povinností spolků !! 
O veřejném rejstříku určitě  víte všichni, je povinnost tam ukládat 
všechny dokumenty NNO i účetní závěrky. 
Rádi bychom Vás opakovaně upozornili na povinnost zápisu Vaší 
organizace do rejstříku Evidence skutečných majitelů.  Tato evidence 
je v souladu s novelou zákona 304/2013Sb. účinná od 1.1.2018. 

Termín pro zápis je nejdéle do 31.12.2020. 
• Zápis lze podat pouze elektronicky na formuláři stanoveném Ministerstvem spravedlnosti na 

https://issm.justice.cz 
• Od poplatku jsou osvobozeny NNO 

 
Výpis z této neveřejné části rejstříku bude od 2021 nutností pro žádost a čerpání dotací, často je již 
vyžadován. Proto Vám doporučujeme zajistit výše uvedenou zákonnou povinnost bez většího 
odkladu, pokud již zápis nebyl proveden. 
Zároveň tento výpis musí být k dispozici na vyžádání při kontrolách účetnictví. 
Informaci jsme Vám již posílali v roce 2018 https://www.radambuk.cz/zapis-skutecneho-majitele-do-
evidence/.  
 

 

 

 

https://dobromat.cz/podporim/radambuk
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat
http://dobromat.cz/
https://issm.justice.cz/
https://www.radambuk.cz/zapis-skutecneho-majitele-do-evidence/
https://www.radambuk.cz/zapis-skutecneho-majitele-do-evidence/
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Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR odkládáme turnaj v termínu 4.4.2020, o náhradním 
podzimním termínu vás budeme informovat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace na webu https://www.radambuk.cz/6-rocnik-medvediho-turnaje-ve-vybijene-
%ef%bb%bfo-putovni-pohar-radambuku-tabor-4-4-2020%ef%bb%bf/ 

https://www.radambuk.cz/6-rocnik-medvediho-turnaje-ve-vybijene-o-putovni-pohar-radambuku-tabor-4-4-2020/
https://www.radambuk.cz/6-rocnik-medvediho-turnaje-ve-vybijene-o-putovni-pohar-radambuku-tabor-4-4-2020/
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4. 3. 2020 – Projektový seminář Mládež kraji – kraj Jihočeský 

Ve středu 4. 3. 2020 pořádal 
RADAMBUK ve svých 
prostorách Projektový 
seminář - Mládež kraji - kraj 

Jihočeský 2020. Náplní semináře byl projektový 
management. Semináře se zúčastnili žadatelé, kteří 
budou žádat o podporu z projektů Mládež kraji z dotace 
MŠMT a registrovali svůj nápad na webu projektu. 
Celkem 14 účastníků získalo informace z oblasti 
projektového managementu, realizace projektů a 
vyúčtování projektů. Termín podání projektů je 

10.4.2020 do 12 hodin.  

 

Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 

7. – 8. 3. 2020 – kurz Instruktor, rádce, oddílu č. 2 
O víkendu 7. – 8. 3. 2020 pořádal 
RADAMBUK 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.  

 
Nabídka vzdělávací kurzy vzdělávacího střediska BP sport 

Vzdělávací a sportovní středisko BP SPORT je společností, která se zabývá 
organizací kurzů pro instruktory v různých sportovních disciplínách. Činnost 
střediska je právně ukotvena akreditacemi Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy České republiky na různé sportovní kurzy. 
 https://www.kurz-instruktor.cz/kompletni-seznam-kurzu/ 
Zájemci z členských spolků RADAMBUKu o některý z kurzů, kontaktujte nás 

na e-mailu kancelar@radambuk.cz, na kurz Vás přihlásíme a domluvíme zvýhodněnou cenu pro 
členy RADAMBUK.  

 

 
 

https://www.kurz-instruktor.cz/kompletni-seznam-kurzu/
mailto:kancelar@radambuk.cz
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Instruktor vodní turistiky 

Místo konání: Vltava 
Termíny: 14. – 17.5.2020 a  
11. 14.6.2020 (tyto termíny jsou na 
výběr) 
 
Cena kurzu:  členské spolky RADAMBUK  dle 
počtu přihlášených BP sport poskytne slevu  

ostatní účastníci   3 200 Kč 
(cena zahrnuje ubytování v kempu, účastnický poplatek 
a zapůjčení lodí, vest, pádel a sudů).   

 
Přihlášky na webu: 
Květnový termín: https://www.radambuk.cz/akce/14-17-5-2020-instruktor-vodni-turistiky/ 
Červnový termín: https://www.radambuk.cz/akce/11-14-6-2020-instruktor-vodni-turistiky/ 
 
V kurzu pro instruktory vodní turistiky poskytneme účastníkům mnoho možností k získání kvalitních 
znalostí a dovedností k vedení vodáckých kurzů. Kurzy instruktora vodní turistiky probíhají jako 
školení o prodlouženém víkendu a jsou pro ně vybírány různé terény od snadno sjízdných po 
náročné. 
Výstup z kurzu  
Po úspěšném absolvování účastníci obdrží licenci: Instruktor vodní turistiky (platnost licence je 
časově neomezená). Získané osvědčení lze využít pro komerční, školská a zájmová zařízení. 
Vzdělávací středisko Mgr. Lukáš Binter - BP SPORT je držitelem akreditace MŠMT. S licencí Instruktor 
vodní turistiky lze vyučovat po dovršení 18 let a využití ve věku 15 – 17 let se podléhá zvláštním 
pravidlům, která jsou vysvětlena v dalších informacích níže.  
Výuka vodní turistiky je speciálním oborem v tomto sportu, kde samostatná výkonnost jezdce není na 
prvním místě. Budoucí instruktor musí znát techniku vodního sportu, metodu výuky a didaktiku (to 
vše se naučí na kurzu). Kurz si klade za cíl naučit účastníky vyučovat kanoistiku, kajak, rafting. Z 
hlediska výkonnosti v jízdě na vodních plavidlech, musí být zdatný do té míry, aby byl schopen svým 
budoucím žákům ukázat určité manévry na klidnější vodě. Předvést je musí pomalu a v nízké 
rychlosti, tak aby je žáci z hlediska techniky co nejlépe pochopili. To znamená, že instruktor vodní 
turistiky nemusí být jezdcem, který zvládá velmi náročné vodní terény. 
Obsah kurzu 
Výstroj a výzbroj (typy lodí a pádel, údržba), historie a vývoj, disciplíny, bezpečnost, jihočeské řeky a 
orientace v kilometráži vodních toků. Praktická část- praktická výuka vodáckých disciplín probíhá na 
klidné vodě, na jezech a dalších vodních terénech. Pro náročné také na vodním kanále. 
Přihlášky Vyplněnou přihlášku zašlete do 1.5.2020 na e-mail kancelar@radambuk.cz. 
Kurz instruktor cykloturistiky – cyklistiky 
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-instruktora-cykloturistiky-a-cyklistiky/ 
Termín a místo konání: 14.- 17.5.2020 v  Lipně nad Vltavou 
Cena kurzu: 3420,- Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek, ubytování a stravu – polopenzi) 
Kurz instruktor inline bruslení 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-inline-brusleni/ 
Termín a místo konání I.:   24. – 26.4.2020 v Praze 
Cena kurzu: 2500 Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek a studijní materiál) 
 

https://www.radambuk.cz/akce/14-17-5-2020-instruktor-vodni-turistiky/
https://www.radambuk.cz/akce/11-14-6-2020-instruktor-vodni-turistiky/
mailto:kancelar@radambuk.cz
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-instruktora-cykloturistiky-a-cyklistiky/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-inline-brusleni/
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Kurz instruktor skalního lezení 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-skalniho-lezeni/ 
Termín a místo konání I.: 23.-24.5. a 6. – 7.6.2020 v Bechyni. 

– jedná se o jeden kurz – 4 dny a školení je rozděleno do 2 víkendových učebních bloků. 

Cena kurzu: 3500 Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek a studijní materiál) 

Podmínkou účasti na Kurzu instruktora skalního lezení je úspěšné absolvování Kurzu pro instruktory 
lezení na umělých stěnách našeho střediska vzdělávání nebo po dohodě jiného kurzu. 
 

Kurz Instruktor, rádce oddílu č. 3 - 2020 
 

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní znalosti z oblasti 
pedagogiky a psychologie, informace a inspiraci pro přípravu 
programu a organizaci her. Účastníci budou seznámeni s pravidly 
BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci a základními právními 
předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí v oddílech, 
klubech a na dětských pobytových a příměstských 
táborech. Kurz je zakončen v neděli písemným testem. Úspěšní 
účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. 
 

Termín: 13. – 14. 6. 2020  

Sobota 8 – 20 hodin 
Neděle 8 – 18 hodin  
 
Místo: klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, Č.B. 
Věk účastníků: od 15 let. 
 
S sebou: zápisník, tužka, přezůvky, strava vlastní (přestávka na oběd 12,00 – 13,00 hod., k dispozici 
varná konvice, mikrovlnná trouba). Podepsaný souhlas rodičů s účastí v kurzu. 
V případě zájmu je možné zdarma přespání v klubovně, karimatku a spací pytel vlastní.  
 
Cena kurzu:   Členské spolky RADAMBUK   600 Kč 
   Ostatní účastníci   800 Kč 
 
Přihlášky odešlete elektronicky na webu: https://www.radambuk.cz/akce/13-14-6-2020-kurz-
instruktor-radce-oddilu-c-3-2020/ 
Počet míst v kurzu je omezený!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-skalniho-lezeni/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-lezeni-na-umele-stene/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-lezeni-na-umele-stene/
https://www.radambuk.cz/akce/13-14-6-2020-kurz-instruktor-radce-oddilu-c-3-2020/
https://www.radambuk.cz/akce/13-14-6-2020-kurz-instruktor-radce-oddilu-c-3-2020/
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 

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. 

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) 

• 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. 

https://www.eyca.cz/o-karte-eyca
http://www.eyca.org/
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
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ZÍSKEJ PRO SVOU ŠKOLU OCENĚNÍ JAN AMOS 

COMENIUS PRIZE!Jan Amos Comenius Prize je ocenění 
pro střední školy, které nabízejí svým žákům kvalitní a 
inspirativní výuku o Evropské unii a motivují je, aby se 
zapojili do demokratického procesu, který utváří budoucnost 
Unie. 
Jan Amos Comenius Prize je ocenění pro střední školy, které 

nabízejí svým žákům kvalitní a inspirativní výuku o Evropské unii a motivují je, aby se zapojili do 
demokratického procesu, který utváří budoucnost Unie. 
Jak se přihlásit? 
Vyplň online formulář zde. 
Nahraj video o tom, jak se žáci ve Tvé škole učí o Evropské unii a jaké výukové metody jsou při tom 
využívány. Video může být v kterémkoli oficiálním jazyce EU a musí mít délku maximálně 6 minut. 
Každá škola může podat pouze jednu přihlášku. Aktivita vztahující se k Evropské unii, musí být 
zahájena ve školním roce 2018/2019 nebo 2019/2020 před uzávěrkou přihlášek. 
Deadline je 6. února 2020, 17:00. 
Co můžeš vyhrát? 
Z každého členského státu EU bude vybrána jedna škola, která získá odměnu ve výši 8000 eur. Další 
informace o soutěži se dozvíš zde nebo na e-mailu eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu. 

 
Tipy pro volný čas 

ICM ČB zpracovává a rozesílá každý čtvrtek elektronický 
zpravodaj Tipy pro volný čas v Jihočeském kraji. Pokud se 
chcete stát odběrateli, kontaktujte nás na e-mailu 
icmcb@radambuk.cz. Vaší adresu přidáme do distribučního 
seznamu.  
http://www.icmcb.cz/tipy-pro-volny-cas-2-tyden-6-1-12-1-
2020/ 

 

ICM ČB prodejní místo vstupenek na kulturní akce  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_en
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/janamos2019
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_en
mailto:eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu
mailto:icmcb@radambuk.cz
http://www.icmcb.cz/tipy-pro-volny-cas-2-tyden-6-1-12-1-2020/
http://www.icmcb.cz/tipy-pro-volny-cas-2-tyden-6-1-12-1-2020/
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3. a 4. 3. 2020 – přednášky Bezpečně v on-line prostoru 
Ve dnech 3. a 4. března 2020 navštívil Bc. Dušan 
Brodský z ICM ČB 35 studentů Biskupského 
gymnázia s přednáškou Bezpečně v on-line 
prostoru. Problematice vedení školy věnovalo 
vždy 2 vyučovací hodiny. Velkou zásluhu na 
realizaci této aktivity má vyučující Mgr. Jolana 
Šulcová. V přednášce zazněly i odkazy na 
aktuálně promítaný film V síti. Z již proběhlých 
přednášek jsme obdrželi i zpětnou vazbu od 
rodičů studentů, kdy jeden z rodičů zaslal 
děkovný mail, kdy na upozornění svého 
potomka upravil své heslo do internetového 
bankovnictví. 
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Myšlenkové mapy: Zorganizujte si své myšlenky kreativně a efektivně 
https://www.welcometothejungle.co
m/cs/articles/myslenkove-mapy-
zorganizujte-si-sve-myslenky-
kreativne-a-
efektivne?utm_content=bufferf1c59&u
tm_medium=social&utm_source=face
book.com&utm_campaign=buffer&fbcl
id=IwAR2jlvTqWGwEHP9sMAxBAyJBYa
eM-
Dr4NIjAjvkkGddZfbvJTlvYczQ7ws0#ut

m_source=facebook 
Naše mysl je na roztrhání. Pořád po ní někdo něco chce a někdy dokonce zažívá okamžiky trýzně. 
Nápady poletují a víří uvnitř našich vyčerpaných mozků. Často vytváří asociace, kterým sotva 
rozumíme, a my pak ani nemůžeme rozumně myslet. Myšlenková mapa nám pomůže si představit 
proud našich myšlenek jasným a strukturovaným způsobem ve formě nakresleného stromu. Místo 
neustálého toku myšlenek zaplavujících naši mysl nám je nakreslená mapa dovolí jednu po druhé 
prozkoumat a naplno jich využívat. Řekneme vám vše, co o tomto praktickém nástroji potřebujete 
vědět, a odhalíme vám jeho přínosy jak pro osobní, tak profesionální život. 
Historie myšlenkových map 
Britský psycholog Tony Buzan strávil desítky let zkoumáním mozkových funkcí, učení a paměti. S 
myšlenkovými mapami přišel v 70. letech. V té době moderoval televizní pořad Use Your Head 
(Používejte hlavu) na BBC, ve kterém svůj koncept „myšlenkové mapy“ představil. Byl založen na 
skutečnosti, že pravá strana našeho mozku je šikovnější, co se týče vizuální stimulace a syntézy, než 
ta levá. Tvrdil také, že by měli myšlenkové mapy brát v potaz učitelé při zavádění učících a 
paměťových technik. Buzan myšlenkovou mapu pojal jako pojítko pravé (kreativnější) a levé strany, 
ve které sídlí logické a analytické dovednosti. Její princip je založen na nákresu, který umožňuje 
vizuálně vyjádřit vazby mezi několika různými koncepty. 
Takováto mapa umožňuje propojit myšlenky, které bychom jinak považovali za nesouvisející, a to 
díky barvám, grafům, čarám a jiným prvkům, které vnášejí smysl do našich asociací. Soustředí se 
kolem jednoho centrálního tématu. Poté se doplní větve, pomocí kterých se napojují další myšlenky v 
podobě klíčových slov či náčrtů. Každá hlavní větev či myšlenka se pak může dělit na sekundární 
myšlenky, které se pak dále a dále větví. Nákres pak připomíná rodokmen. Buzan tvrdí, že 
myšlenková mapa se paprskovitě rozbíhá do stran, čímž kopíruje náš přirozený myšlenkový pochod. 
Jak můžete myšlenkové mapy používat? 
Díky těmto mapám můžeme vizuálně vyobrazit svoje myšlenky, a vyřešit tak problémy či 
optimalizovat situace. Zlepšují naši pozornost, funkci paměti a řešení problémů. Jste pak efektivnější 
při řízení projektů, ať už pracujete sami, nebo jako součást týmu. Dokonce se na jejich tvorbě může 
podílet víc než jeden člověk. Tento nástroj vám může pomoci připravit se na veřejný proslov, 
brainstorming či osobní nebo profesní diskuzi. Dále jej můžete použít ke sdílení vývoje projektu s 
klientem, a to zejména pokud pracujete na volné noze či v tvůrčím průmyslu, jako je např. grafický 
design, reklama či architektura. Quentin, který pracuje v oblasti kreativního marketingu, říká: „Často 
pracuji na dlouhodobých projektech, a ačkoliv máme stanovené termíny dlouho dopředu, klienti 
začnou být dříve nebo později netrpěliví. Když taková situace nastane, sdílím s nimi myšlenkovou 
mapu, která jim umožní sledovat vývoj projektu. Získají tak lepší povědomí o celé zakázce, uklidní je to 
a také ocení propojení mezi kreativním týmem a klientem.“ 

https://www.welcometothejungle.com/cs/articles/myslenkove-mapy-zorganizujte-si-sve-myslenky-kreativne-a-efektivne?utm_content=bufferf1c59&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR2jlvTqWGwEHP9sMAxBAyJBYaeM-Dr4NIjAjvkkGddZfbvJTlvYczQ7ws0#utm_source=facebook
https://www.welcometothejungle.com/cs/articles/myslenkove-mapy-zorganizujte-si-sve-myslenky-kreativne-a-efektivne?utm_content=bufferf1c59&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR2jlvTqWGwEHP9sMAxBAyJBYaeM-Dr4NIjAjvkkGddZfbvJTlvYczQ7ws0#utm_source=facebook
https://www.welcometothejungle.com/cs/articles/myslenkove-mapy-zorganizujte-si-sve-myslenky-kreativne-a-efektivne?utm_content=bufferf1c59&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR2jlvTqWGwEHP9sMAxBAyJBYaeM-Dr4NIjAjvkkGddZfbvJTlvYczQ7ws0#utm_source=facebook
https://www.welcometothejungle.com/cs/articles/myslenkove-mapy-zorganizujte-si-sve-myslenky-kreativne-a-efektivne?utm_content=bufferf1c59&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR2jlvTqWGwEHP9sMAxBAyJBYaeM-Dr4NIjAjvkkGddZfbvJTlvYczQ7ws0#utm_source=facebook
https://www.welcometothejungle.com/cs/articles/myslenkove-mapy-zorganizujte-si-sve-myslenky-kreativne-a-efektivne?utm_content=bufferf1c59&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR2jlvTqWGwEHP9sMAxBAyJBYaeM-Dr4NIjAjvkkGddZfbvJTlvYczQ7ws0#utm_source=facebook
https://www.welcometothejungle.com/cs/articles/myslenkove-mapy-zorganizujte-si-sve-myslenky-kreativne-a-efektivne?utm_content=bufferf1c59&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR2jlvTqWGwEHP9sMAxBAyJBYaeM-Dr4NIjAjvkkGddZfbvJTlvYczQ7ws0#utm_source=facebook
https://www.welcometothejungle.com/cs/articles/myslenkove-mapy-zorganizujte-si-sve-myslenky-kreativne-a-efektivne?utm_content=bufferf1c59&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR2jlvTqWGwEHP9sMAxBAyJBYaeM-Dr4NIjAjvkkGddZfbvJTlvYczQ7ws0#utm_source=facebook
https://www.welcometothejungle.com/cs/articles/myslenkove-mapy-zorganizujte-si-sve-myslenky-kreativne-a-efektivne?utm_content=bufferf1c59&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR2jlvTqWGwEHP9sMAxBAyJBYaeM-Dr4NIjAjvkkGddZfbvJTlvYczQ7ws0#utm_source=facebook
https://www.welcometothejungle.com/cs/articles/myslenkove-mapy-zorganizujte-si-sve-myslenky-kreativne-a-efektivne?utm_content=bufferf1c59&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR2jlvTqWGwEHP9sMAxBAyJBYaeM-Dr4NIjAjvkkGddZfbvJTlvYczQ7ws0#utm_source=facebook
https://www.welcometothejungle.com/cs/articles/myslenkove-mapy-zorganizujte-si-sve-myslenky-kreativne-a-efektivne?utm_content=bufferf1c59&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR2jlvTqWGwEHP9sMAxBAyJBYaeM-Dr4NIjAjvkkGddZfbvJTlvYczQ7ws0#utm_source=facebook
https://www.welcometothejungle.com/cs/articles/myslenkove-mapy-zorganizujte-si-sve-myslenky-kreativne-a-efektivne?utm_content=bufferf1c59&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR2jlvTqWGwEHP9sMAxBAyJBYaeM-Dr4NIjAjvkkGddZfbvJTlvYczQ7ws0#utm_source=facebook
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Myšlenkové mapy jsou užitečné i při zaznamenávání a uchovávání informací. Často je používají 
studenti, ale mohou přijít vhod i během schůzky či konference, aby vám pomohly propojit myšlenky, 
které spolu ze své podstaty nesouvisejí. Leslie, stážistka všeobecného lékařství, k tomu přidává: „V 
prvním ročníku na lékařské fakultě jsem neprošla. Strašně jsem se snažila a na zkoušky se biflovala, 
ale i přesto jsem měla pocit, jako by si se mnou moje mysl hrála. Skákala od jednoho tématu k 
druhému. A pak mi kamarádka pověděla o myšlenkové mapě a já ji jednou v hodině zkusila. Mohla 
jsem si vymyslet vlastní strukturu, propojit různé koncepty, a vše si tak mnohem lépe zapamatovat. 
Dokonce i teď, v šestém ročníku, mám všude po bytě a po taškách bloky plné myšlenkových map. Je to 
výkonný nástroj, který funguje na stejné přirozené bázi jako náš mozek. Vnese do vašich myšlenek 
řád, propůjčí vám nadhled a přivede vás k řešením, která by vás jinak nenapadla.“ 
„Vnese do vašich myšlenek řád, propůjčí vám nadhled a přivede vás k řešením, která by vás jinak 
nenapadla.“ – Leslie, studentka medicíny 
Jak na to? 

1. Nejprve si dobře rozmyslete, co bude ústřední myšlenka vaší mapy. Snažíte se přijít na 
řešení projektu? Hledáte novou kariéru? Nebo stáž? 

2. Nachystejte si vše, co budete potřebovat, a ujistěte se, že máte dostatek prostoru dát 
volný průběh svým myšlenkám. Pokud se například rozhodnete pro papír, použijte alespoň formát 
A3 na šířku. 

3. Každá myšlenka bude mít svou vlastní větev a také pro každou zvolte jinou barvu. 
4. Pokládejte si ty správné otázky, abyste na nic nezapomněli: dovednosti, možnosti, 

organizace, které je třeba zkontaktovat, vaše vzory nebo kdokoliv, kdo souvisí s vaším počátečním 
tématem. 

5. Pokračujte se sekundárními nápady, které by měly vyrazit z každé hlavní větve. 
6. Myšlenkovou mapu doložte dynamickými ilustracemi ve formě grafů, nákresů a symbolů. 

Zaměstnávání všech vašich smyslů povzbudí uchovávání informací a rozvoj nových nápadů. 
Nejlepší nástroje a software pro tvorbu myšlenkových map 
Kus papíru, pár propisek a barevných zvýrazňovačů úplně stačí, ale také se zde nabízí možnost využít 
software. Veškeré níže uvedené programy jsou bezplatné a můžete pomocí nich vytvořit vlastní 
myšlenkovou mapu. 

• Wisemapping: Pomocí tohoto programu si můžete vytvořit mapu a pak ji exportovat na blog 
nebo kamkoliv jinam chcete. 

• MindMeister: Velmi jednoduchý nástroj. Poskytnuté šablony si můžete dle potřeby snadno 
upravovat. 

• Coggle: Tento kolaborativní nástroj je ideální pro správu projektu či týmové projekty. Můžete 
vytvořit společnou myšlenkovou mapu a sledovat a zaznamenávat její rozrůstání a provedené změny. 

• MindMap: Rozšíření prohlížeče Chrome, který se synchronizuje s diskem Google. K mapě 
můžete přidávat různé soubory a třídit je, a to vše prostřednictvím prohlížeče. 

• LucidChart: Kompletní nástroj, který nabízí mnoho možností, jak si utříbit myšlenky a řídit 
projekty. Lze jej přepnout do režimu spolupráce a je k dispozici také interní zasílání zpráv a možnost 
komentovat. 
Ačkoliv nás profesor Buzan v dubnu 2019 opustil, zanechal za sebou bohatý odkaz. Jeho nástroj pro 
mapování myšlenek nabírá na popularitě a jeho zásluha je očividná. Mapu lze přizpůsobit na každý 
projekt, ať už individuální, či kolaborativní. Můžete díky ní vyhodnotit jakoukoliv situaci, probudit 
vlastní kreativitu a využívat svou mysl naplno. Jste připraveni spojit obě strany svého mozku a naučit 
je spolupráci? 
Foto: Welcome to the Jungle 
Překlad: Eva Mazalová 

http://www.wisemapping.com/
https://www.mindmeister.com/
https://coggle.it/
https://chrome.google.com/webstore/detail/mindmap/gdaeohpmcenmffofpikllphdhlkkocfa?hl=en
https://www.lucidchart.com/
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Informace z členských spolků RADAMBUKu 

14. přední hlídka Royal Rangers Vyšší Brod 
Shackleton a jiné výpravy 
Po letních prázdninách přišel nový školní rok a s ním pravidelné 
oddílové schůzky. Podařilo se nám úspěšně zdolat všechny vrcholy 
Šumavského Everestu a získat tak certifikát. Ve výšce našich 
šumavských tisícovek nejeden zapomene na všední starosti a na 
svět kolem sebe se dívá a jistým nadhledem. Věřím, že pro nás tyto 
výpravy byly přínosem poznat nejen nové druhy rostlin a zvířat, 
krásu míst, blízkých našemu bydlišti, ale i historii kraje kolem nás. 
Pořádali jsme i naše již tradiční akce podzimní víkendovku, 
Himalájského medvěda, výpravu do podzemí a silvestrovský výšlap. 

Uspořádali i soutěž Ranger roku, kde účastníci prokazovali své znalosti a dovednosti v uzlování, 
přípravy a rozdělání ohně, střelbě, zručnosti a znalostech z přírody. V lednu nás čekalo setkání 
s českým polárníkem Jaroslavem Pavlíčkem, kde jsme měli možnost se seznámit se zakladatelem 
polární stanice Eco-Nelson na Antarktidě a prakticky si vyzkoušet různé techniky a pomůcky k přežití 
člověka v přírodě. Následovala velká polární výprava po stopách Ernesta Shackletona a jeho lodi 
Endurance. Sešly se čtyři oddíly Royal Rangers, aby společně putovaly polárním krajem, objevovaly 
neznámá místa, bojovaly o holé životy a nakonec se dočkaly záchrany. Pětačtyřicet členů posádky 
lovilo tuleně, zachraňovalo zásoby z trosek lodi, staralo se o psí spřežení, bojovalo proti 
trudomyslnosti a nakonec putovalo krajinou jen s nejnutnější výbavou, tmou, sněhem, ledovou 
vodou, aby nakonec našlo záchranu a mohlo si oddechnout v teple praskajícího ohně u dobrého jídla. 
Následující měsíce jsme putovali za keškami do divokých krajů našeho pohraničí, učili se základům 
první pomoci za použití předmětů, které jsme měli po ruce, když „chybí“ lékárnička, poznávali nové 
uzle a vazby a navštívili plavecká bazén. Během měsíce dubna nás čeká kontrola našich kešek, jejich 
příprava na další sezónu a jarní víkendovka. 
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PIONÝR, Z. S. - JIHOČESKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE PIONÝRA 

pořádá 

 

Letní příměstský tábor 

Tuláci 2020 

od 13.7.2020 do 17.7.2020 

od 10.8.2020 do 14.8.2020 

pro děti od 6 let 

Cena:  1.200 Kč - zahrnuje pojištění, jídlo,   

                          program, vedoucí s akreditací MŠMT 

Místo:  Divadlo U Kapličky, Husova 622/45  

Program: každý den od 8.00 do 16.00 hodin 

Stravování: zabezpečen teplý oběd, pití 

Zaměření: TULÁCI    -   toulání po kraji, hry, návštěva keramické dílny, návštěva   

                           zvířátek, návštěva Hopsária,   

Informace: telefon: 777 793 668     

                           email: kancelar@jihocesky-pionyr.cz         

Přihlášky:  v kanceláři RADAMBUK – vlevo po vstupu do budovy Divadla U 

Kapličky 

                                  

 

mailto:kancelar@jihocesky-pionyr.cz
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FUN SPACE aréna 

FUN SPACE ARÉNA  
Urban game - Tajemství města 
Urban game je nová outdoorová zábava principem podobná únikové hře. Skupina hráčů na začátku 
obdrží základní instrukce a batoh se zakódovanými zipy. Cílem hry je v časovém limitu otevřít všechny 
kapsy a vyřešit sérii šifer a úkolů spjatých s nejznámějšími místy Českých Budějovic. Hráči se ponoří 
do příběhu tajemného vypravěče a zábavnou formou proniknou do bohaté historie města. Připravte 
se na zajímavostmi a hádankami nabitou procházku centrem Českých Budějovic, na jejíž konci na vás 
čeká velké překvapení! Hra se odehrává na veřejně přístupných místech, celoročně, za jakéhokoli 
počasí a dostupná je i pro více skupin najednou. 
Doba trvaní hry (časový limit): 3-4 hodiny Počet osob v týmu: 2-6 lidí 
Rezervace po předchozí telefonické domluvě. Volejte na +420 704 269 830 
http://www.funspace.cz/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.funspace.cz/
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Informace z ČRDM 

 

Projekty ČRDM pro členské organizace 
 

Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají 
vždy v polovině října. Kdykoliv během těchto 72 hodin a zároveň 
jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které 
pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. 
Do projektu je možné se zapojit libovolným způsobem.. Například 
vymyslet úklidovou akci, natřít autobusovou zastávku, pomoci 

handicapovaným. 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… 
Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali 
mnoho! Díky pořádání jednotlivých projektů také posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit 
hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času. Dále také navázat partnerství s 
místními radnicemi a podnikateli v obcích. 
Projekt je určen dětem i rodičům, mladým lidem, neziskovým organizacím, ale i neformálním 
skupinám a jednotlivcům, firmám, 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, nebo facebooku naleznete mnoho informací o tom, jak postupovat, aby 
se vaše nápady proměnily na skutečnost.Veškeré informace najdete na 
adrese http://www.72hodin.cz nebo na facebooku www.facebook.com/72hodin.cz 
 

Česká rada dětí a mládeže provozuje on-line poradnu, která 
poskytuje informace k legislativě organizací pracujících s dětmi 
a mládeží, spolkovému právu v novém občanském zákoníku 
(NOZ) a odpovídá i další dotazy, například ohledně pořádání 
dětských táborů. Vyhledávat lze v už položených dotazech, 
nebo můžete položit i vlastní dotaz. 

V poradně můžete nejen hledat odpovědi, ale také se ptát ale i diskutovat. Ne vždy je jedna odpověď 
správná a obecně přijímaný výklad se u mnohých novinek teprve vytváří. Můžete tak společně přispět 
k tomu, že legislativní prostředí bude pro neziskové organizace přijatelnější a bude více reflektovat 
dobrou praxi.Poradnu najdete na adrese http://poradna.crdm.cz 
 

ADAM.cz je denně aktualizovaný zpravodajský a 
informační servis sdružení dětí a mládeže, který 
provozuje Česká rada dětí a mládeže. Cílovou skupinu 
pravidelných návštěvníků tvoří vedoucí dětských oddílů, 
pracovníci center volného času, učitelé a rodiče. 
ADAM.cz přináší informace o aktivitách pro volný čas a 

vzdělávání děti a mladých lidí. Dále slouží jako informační zdroj pro pracovníky sdružení. V neposlední 
řadě je portálem pro informace ze sdružení (pro novináře, rodiče a další zájemce).Adama najdete na 
adrese http://www.adam.cz 
 

http://www.72hodin.cz/
http://www.facebook.com/72hodin.cz
http://poradna.crdm.cz/
http://www.adam.cz/
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POJIŠTĚNÍ 
Všichni členové krajské rady dětí a mládeže se mohou připojit k projektu “Pojištění”. Je možné využít 
pojištění 
• úrazové pojištění 
• pojištění odpovědnosti organizace 
• pojištění odpovědnosti osob 
• pojištění zaměstnanců 
K pojištění je možné se přihlásit kdykoliv během roku.Kompletní informace o pojištění najdete na 
adrese http://www.crdm.cz/pojisteni 
 

Ocenění pro zástupce veřejné správy a samosprávy a podnikatele 
působící na místní a krajské úrovni za podporu mimoškolní práce s 
dětmi a mládeží. Kandidáta na cenu Přístav navrhují spolky jejichž 
náplní je práce s dětmi a mládeží, domy dětí a mládeže a školní 
družiny a kluby. Navrhovatelé musí být minimálně tři. Můžete 
navrhovat kandidáty na Cenu Přístav i z řad podnikatelů působících 
na místní a regionální úrovni. Cena Přístav může být udělena jak 

fyzickým, tak i právnickým osobám.Veškeré podrobnosti o Ceně Přístav najdete na 
webu http://pristav.crdm.cz/. 
 

SKELETON ESO – ELEKTRONICKÁ SPRÁVA ORGANIZACE 
Skeleton ESO, webová účetní a oddílová agenda pro neziskové 
organizace. Aplikace byla vytvořena jako pomocník pro 
administrativní činnost oddílů. Jejím cílem je nejen zjednodušení 
administrativní činnosti základních článků neziskových organizací, 
ale hlavně vedení specifického podvojného i jednoduchého 
účetnictví pro tento sektor, se zaměřením na oblast dětí a mládeže. 
• ESO obsahuje několik navzájem provázaných modulů: 

• Členové – databáze členů 
• Účetnictví – jednoduché i podvojné účetnictví 
• Akce – databáze akcí, schůzek a výprav 
• Cestovní náhrady – kompletní správa cestovních náhrad 
• Majetek – správa vlastního majetku včetně inventárních čísel 
A k tomu několik dalších modulů, které administrativní práci pro Vaši jednotku zjednoduší.Kompletní 
informace najdete na webu https://eso.skeleton.cz/ 
 
 

Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže 
(European Youth Card) je to hned snazší. EYCA karty jsou 
mezinárodní identifikační a slevový průkaz pro mladé lidi ve 
věku 5 – 30 let, a to jak pro studenty, tak nestudenty. 
Zajímavé možnosti přináší využití karet EYCA v neziskových 
organizacích a ve školách. 

Držitelů karet EYCA je v ČR nyní již více než 28 000 a mohou využívat přes 1 000 slev a výhod. 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 

http://www.crdm.cz/pojisteni
http://pristav.crdm.cz/
https://eso.skeleton.cz/
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aktivity v různých oblastech života, jako je cestování, kultura, doprava, ubytování, stravování, 
nakupování, sport, služby či vzdělávání. 
Karty EYCA se také dají využít jako studentský průkaz na školách (a to jak na vysokých a středních, tak 
i na základních) a také jako členská karta v neziskových organizacích. 
Kartu je také možné využít jako průkaz totožnosti pro děti mladší 15 let (a mít tak například 50 % 
slevu na dopravu po celé ČR).Kompletní informace o EYCA kartách najdete na www.eyca.cz. 
 

Díky tomuto projektu má každá organizace možnost prezentovat se 
srozumitelnými a graficky povedenými webovými stránkami s 
jednoduchou a intuitivní administrací.  
Využít této nabídky mohou jak samotné organizace, tak jejich 

organizační jednotky. V rámci projektu je na výběr z několika šablon, které jsou graficky i 
obsahově  přizpůsobeny oblasti práce s dětmi a mládeží. 
Web je možné založit jak na doménách projektu (oddilovyweb.cz, mujoddil.cz, mujspolek.cz…), tak na 
doménách organizací (tomici.cz, skaut.cz, pathfinder.cz…). 
Hosting je zdarma. Weby jsou postaveny na intuitivním WordPressu a k dispozici jsou návody, jak 
provádět úpravy tak, aby web mohl administrovat i ne tak zkušený uživatel PC.Kompletní informace o 
projektu najdete na webu http://weby.crdm.cz. 
Přehled všech projektů ČRDM: http://crdm.cz/projekty/ 
 
Předpoklady projektu: 
1. Zapojit se můžou jak samotné organizace, tak jejich organizační jednotky. 
2. V rámci projektu bude výběr z několika šablon, které budou přizpůsobeny (graficky i obsahově) 
oblasti práce s dětmi a mládeží. 
3. Součástí šablon budou i různá rozšíření na míru našim potřebám (např. fotogalerie čerpající fotky 
z Disku Google, kalendář čerpající z Kalendáře Google atp.). 
4. Web bude možné založit jak na doménách projektu (oddilovyweb.cz, mujoddil.cz, mujspolek.cz…), 
tak na doménách organizací (tomici.cz, skaut.cz, pathfinder.cz…). 
5. Web bude mít hosting zdarma. 
6. Weby budou postaveny na intuitivním Wordpressu a k dispozici budou návody, jak provádět 
úpravy tak, aby web mohl administrovat i ne tak zkušený uživatel PC. 
Konkrétní postup vývoje projektu můžete sledovat na webu projektu (weby.crdm.cz), který přináší 
všechny potřebné informace. Aktuálně je projekt ve stádiu vývoje. 
 
Postup, který Vás čeká, pokud se rozhodnete do projektu zapojit: 
1. Registrace na stránce projektu 
2. Registrace zamýšleného webu a žádost o přiřazení pod vybranou doménu. 
3. Autorizace ze strany administrátorů. 
4. Výběr webové šablony. 
5. Automatická instalace webové šablony. 
6. Úprava jednotlivých textů. 
7. Fungující web organizace nebo její organizační jednotky. 
Pokud se chcete zapojit do projektu i Vy nebo máte další dotazy, obraťte se na manažera projektu 
Jakuba Fraje na e-mailu jakub.fraj@crdm.cz. 

 
 

http://www.eyca.cz/
http://weby.crdm.cz/
http://crdm.cz/projekty/
http://oddilovyweb.cz/
http://mujoddil.cz/
http://mujspolek.cz/
http://tomici.cz/
http://skaut.cz/
http://pathfinder.cz/
http://weby.crdm.cz/
mailto:jakub.fraj@crdm.cz
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Na FB ČRDM jsme rozjeli seriál TIPY NA AKTIVITY V 
DOBĚ KORONAVIROVÝCH PRÁZDNIN, nejen od 
našich organizací 
Jak zabavit děti po uzavření škol? Pravidelně Vám budeme přinášet 
tipy na aktivity, nápady, online vzdělávací programy, pracovní listy, 
inspiraci na kreativní tvoření. I těchto v vypjatých týdnech zůstáváme 
věrní našemu poslání – všestranně podporovat mimoškolní výchovu. 
https://www.facebook.com/crdm.cz/ 

 
 

Vyšla Archa číslo 2/2020. Podává svědectví o tom, co všechno se dá někdy 
zvládnout 
V nové Arše najdete články o všem možném, co dětské organizace, jejich organizační jednotky a jejich 
vedoucí zvládli. Poradili si třeba s „problémovými“ dětmi v oddíle, s náročným čtyřdenním putováním 
po zimních Roháčích s výbavou odkazující na éru trapperů v Severní Americe, s výkupem 
zanedbaných lokalit v Bílých Karpatech za účelem jejich navrácení přírodě, s nenápadnou mimoškolní 
výchovou pomocí tzv. Karet ctností či třeba s netradičním, akčním i hravým seminářem pro vyškolené 
vedoucí, praktikanty a pořadatele akcí pro děti a mládež. A aby toho nebylo málo, pandemie 
koronaviru Covid-19 „obohatila“ výše uvedené téma ještě o další, zcela nečekaný význam.  
Elektronickou „listovací“ verzi naleznete na serveru ADAM.cz: 
http://www.adam.cz/clanek-2020030068-archa-cislo-2-2020-podava-svedectvi-o-tom-co-vsechno-
se-da-nekdy-zvladnout.html 

 

Možnost informovat vládu o ekonomických dopadech pandemie na NNO 
V důsledku preventivních opatření zaváděných vládou k zastavení šíření koronavirové nákazy 
neziskové organizace nemohou vykonávat veřejně prospěšné činnosti a služby v různých oblastech 
působení. Uzavřením škol, zákazem pořádání sportovních, kulturních a volnočasových akcí, zákazem 
terénních prací apod. se významně omezila činnost NNO. Vláda zaměřuje svou pozornost na osoby 
samostatně výdělečně činně a firmy. Je tedy důležité upozornit, že současná situace se negativně 
promítne i do neziskového sektoru.  
Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková reagovala 25. března dopisem NNO a dopisem 
na Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde upozornila na nutnost řešit případné podpory i ve 
směru k NNO, protože i ony jsou zaměstnavatelkami. 
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace proto začala se shromažďováním expertních názorů 
ve věci možných dopadů současné situace na činnost nestátních neziskových organizací, které budou 
podkladem pro další vyjednávání zmocněnkyně Válkové. 
„Děkujeme všem našim organizacím za zaslané podněty k dopadům koronavirové krize na naše NNO. 
Sestavili jsme z nich materiál, který teď posíláme, s tím, že kdybyste považovali za dobré cokoli 
doplnit, učiňte tak, prosím do úterka 31. března na mail sekretariat@crdm.cz,“ dodává předseda 
ČRDM Aleš Sedláček. Poté vznikne finální verze, kterou pošleme na odpovědná místa a 
poskytneme médiím. 
Doposud shromážděné podklady 
 

https://www.facebook.com/crdm.cz/
http://www.adam.cz/clanek-2020030068-archa-cislo-2-2020-podava-svedectvi-o-tom-co-vsechno-se-da-nekdy-zvladnout.html
http://www.adam.cz/clanek-2020030068-archa-cislo-2-2020-podava-svedectvi-o-tom-co-vsechno-se-da-nekdy-zvladnout.html
http://crdm.cz/download/mailing/20200327/dopis-nno.pdf
http://crdm.cz/download/mailing/20200327/dopis-mpsv.pdf
http://crdm.cz/download/mailing/20200327/dopis-mpsv.pdf
mailto:sekretariat@crdm.cz
http://crdm.cz/download/mailing/20200327/coronavirova-krize-v-NNO-dopady-opatreni.pdf
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Proces nominace kandidátů na posty předsedy/předsedkyně ČRDM a členů 
představenstva 2020–2023 běží 
Z důvodu aktuální situace v ČR se Valné shromáždění ČRDM nebude konat v avizovaném termínu 16. 
4. 2020. Včas Vás budeme informovat o novém termínu.  
Nicméně pořád běží proces nominace kandidátů na posty předsedy/předsedkyně ČRDM a členů 
představenstva 2020–2023. 
Vše důležité jsme pro Vás shrnuli v tomto článku: 
http://crdm.cz/clanky/aktuality/nominace-kandidatu-na-posty-predsedypredsedkyne-crdm-a-clenu-
predstavenstva-2020-2023/ 
 

Pracujeme na nové grafické vizualitě ČRDM 
Grafiku dnešních novin opět doprovází malá ukázka chystaných grafických změn. Stejně jako nového 
loga ČRDM se jich ujala brněnská ilustrátorka Iva Utinková. V celé kráse Vám novou grafiku 
představíme začátkem června.  

 
ČRDM oslovila MŠMT se žádostí o vyhlášení ještě jedné investiční výzvy pro 
rok 2020 
ČRDM oslovila MŠMT s žádostí o vyhlášení ještě jedné investiční výzvy pro rok 2020. Není vůbec jisté, 
že se výzva povede, ale pokud by se tak stalo, je zapotřebí, abyste byli maximálně připravení, protože 
to všechno pak pojede rychle. O tom, jaký zaujme MŠMT postoj k dotacím, budeme informovat hned, 
jak dostaneme oficiální vyjádření. Zatím jsme ujišťováni, že bude hledat cestu, jak příjemcům vyjít 
vstříc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://crdm.cz/clanky/aktuality/nominace-kandidatu-na-posty-predsedypredsedkyne-crdm-a-clenu-predstavenstva-2020-2023/
http://crdm.cz/clanky/aktuality/nominace-kandidatu-na-posty-predsedypredsedkyne-crdm-a-clenu-predstavenstva-2020-2023/
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Další informace 
 

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE V PROGRAMECH 
STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ 
PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 
Dovolujeme si Vás upozornit na to, že za děti a mládež do 26 
let se pro účely tohoto programu (výzvy pro rok 2020) 
považují ročníky 1994 a mladší. 
 

Všem organizacím, kterým byla schválena v letošním roce dotace v rámci Programů státní podpory 
práce s dětmi a mládeží, budou v období od 26. března 2020 zasílána rozhodnutí o přidělení 
dotace do datové schránky. Pro urychlení vyplácení dotace na účty organizací žádáme všechny 
dotčené organizace, aby si zprávy z datových schránek vyzvedly co nejdříve. Tím mohou přispět k 
urychlení zasílání peněz.  
Vzhledem k současné situaci, kdy je v České republice vyhlášen nouzový stav, předpokládáme, že 
může dojít ke změnám v realizaci Vašeho projektu i v čerpání dotace. V této souvislosti Vás prosíme o 
sledování webové stránky www.msmt.cz rubrika mládež/aktuality, kde budou zveřejňovány potřebné 
informace.   
 

MŠMT: Zvláštní pravidla pro přijímací a závěrečné zkoušky ve školním roce 
2019/2020 
Autor: MŠMT  
V článku na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy najdete soubor materiálů, které se 
týkají schváleného zákona, jenž upravuje letošní organizaci jednotných přijímacích zkoušek, maturit či 
závěrečných zkoušek učebních oborů. 
 
V průvodním dopise, který si můžete stáhnout zde, ministr školství Robert Plaga mimo jiné píše: 
"Nepřítomnost žáků ve školách a výuka na dálku je zcela novou situací, která s sebou přináší výzvy 
i problémy, které si nikdo z nás ještě před pár týdny neuměl skoro ani představit. Chtěl bych Vám 
všem proto tisíckrát poděkovat, že častokrát ještě mnohem usilovněji než v běžných časech 
připravujete pro své žáky a studenty učební materiály a výuku. Situace však není nová jen pro Vás 
jako pedagogy, ale také pro rodiny Vašich žáků a studentů..." 
 
Celý dopis a další dokumenty najdete pohromadě zde: 
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym 
- průvodní dopis ministra Roberta Plagy školám, 
- přehledně sepsaný materiál "Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k 
ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020", který seznamuje školy s přijatou 
právní úpravou tak, aby její aplikace pro ně byla co možná nejsnazší, 
- schéma (časovou osu) jednotných přijímacích zkoušek, 
- schéma (časovou osu) maturitních zkoušek, 
- schéma (časovou osu) závěrečných zkoušek. 
 
Součástí je také úplné znění Zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům 
vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. 

http://www.msmt.cz/
http://www.adam.cz/download.php?soubor=491
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym
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http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym 
 

MŠMT - NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE KORONAVIRU 
Ministerstvo školství se v posledních dnech snaží vyřizovat veškeré dotazy, 
které souvisejí s vyhlášením nouzového stavu na území ČR. Níže vám 
přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy, které se této problematiky týkají. 
Dotazy budou průběžně aktualizovány. Pokud nenajdete odpověď na svou 
otázku, prosím, kontaktujte naše speciální linky, které jsme v souvislosti s 
aktuální situací zřídili. Děkujeme všem! 
http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-
koronaviru 

 

JAK SE PŘIPRAVIT NA MATURITU Z DOMOVA 
 
Žáci a jejich učitelé mohou při přípravě na maturitní zkoušku z domova využít 
webové stránky Cermat.cz 
Zkoušky společné části 
Maturanti, kteří se za současné situace připravují ke zkouškám společné části 
maturitní zkoušky z domova, popř. učitelé, kteří žákům s přípravou pomáhají, 
mohou při studiu a výuce na dálku využívat didaktické testy, pracovní listy 

k ústním zkouškám a další informace zveřejněné na webových stránkách Centra. 
Na webu maturita.cermat.cz jsou uvedeny všechny potřebné informace o organizaci a konání 
maturitní zkoušky. Každému zkušebnímu předmětu společné části, popř. jeho dílčím zkouškám, 
jedná-li se o zkoušku komplexní, je věnována samostatná část webu, která obsahuje informace o 
ověřovaných dovednostech, struktuře zkoušek, povolených pomůckách, kritériích hodnocení a 
mnoho dalšího. 

• Český jazyk a literatura 
• Cizí jazyk 
• Matematika 

Požadavky na vědomosti a dovednosti žáků u zkoušek společné části maturitní zkoušky jsou 
stanoveny v katalozích požadavků. V zadání zkoušek se neobjeví nic nad rámec těchto požadavků. 
Upozornění: Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými 
opatřeními v důsledků šíření koronavirové nákazy žáci nebudou v rámci společné části maturitní 
zkoušky konat písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. 
Didaktické testy 
Didaktické testy z předchozích let jsou ideálními studijními materiály, díky kterým se žáci mohou 
seznámit s formátem a obsahem zkušební dokumentace, se kterou budou v průběhu této zkoušky 
pracovat. 
V testovém sešitě didaktického testu se setkají s typy úloh, které se v nich pravidelně objevují, a 
dozví se, jak správně zapisovat své odpovědi do záznamového archu. V záznamovém archu pro 
příslušný test si pak mohou zápis odpovědí sami vyzkoušet. Zapsané odpovědi je následně možné 
zkontrolovat v klíči správných řešení, který obsahuje způsob hodnocení jednotlivých úloh. 
Didaktické testy, záznamové archy a klíče správných řešení 

• Český jazyk a literatura 
• Matematika 
• Anglický jazyk 

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym
http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru
http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru
https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020/zkousky-spolecne-casti/cesky-jazyk-literatura
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020/zkousky-spolecne-casti/cizi-jazyk
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020/zkousky-spolecne-casti/matematika
https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku
https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi/cesky-jazyk-a-literatura/testy-a-zadani-cesky-jazyk
https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi/matematika
https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi/anglicky-jazyk
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• Německý jazyk 
• Ruský jazyk 
• Španělský jazyk 
• Francouzský jazyk 

Ústní zkoušky 
Ústním zkouškám společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se 
věnují samostatné části webu, ve kterých jsou k dispozici jednak podrobné informace ke struktuře, 
průběhu a způsobu hodnocení zkoušky, jednak ukázky zkušební dokumentace, se kterou budou 
žáci  a jejich hodnotitelé při zkoušce pracovat. 
Na webu maturita.cermat.cz budou průběžně zveřejňovány další aktuální informace týkající se 
organizace a konání maturitní zkoušky v letošním školním roce. 
 

Ministerstvo vnitra - Jak mluvit s dětmi o koronaviru? Nabízíme řešení 
Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy 
nebo navštěvovat své babičky. Mohou mít obavy a strachy, které vůbec nevnímáme. Ani dospělí 
mnohdy nevědí, jak o pandemii mluvit, co si o tom ale mají myslet děti a jak jim hrozbu koronaviru 
vysvětlit? Proto naše psychologické pracoviště spolu s dalšími dobrovolníky připravilo v rámci 
mezinárodní spolupráce českou verzi ilustrované brožurky pro malé i velké „Ahoj, já jsem Korona“. 
Pokud pomůžeme dětem správně a v klidné atmosféře vysvětlit fakta, pochopit běžné emoce jako 
strach, úzkost, hněv a smutek, pomůžeme nejen jim, ale i sobě.  
Velmi vás prosíme, využijte své možnosti, zveřejněte a rozšiřte tuto ilustrovanou brožuru! Totéž 
uděláme my na Ministerstvu vnitra. S brožurou budou pracovat naši zaměstnanci, policie, hasiči i 
Česká pošta. Další využití předpokládáme prostřednictvím Českomoravské psychologické společnosti 
a Unie psychologických asociací. Chystáme se také využít možnosti Ministerstva školství. 
Brožuru, kterou najdete v příloze, laskavě poskytla její autorka paní Lies Scaut, psychoterapeutka z De 
Weg Wijzer – Odborného centra pro terapii traumatu a smutku (Belgie) a fakulty Portland Institute 
for Loss &Transition (USA). Brožuru jsme zveřejnili také zde, v češtině, angličtině a francouzštině. 
V plánu jsou další jazyky. 
Budeme rádi, když se zapojíte, protože každá pomoc se počítá. Jde nám o posílení rodin i komunity. 
Spolu to zvládneme. 
Klára Dlubalová - pověřená řízením odboru tisku a public relations  
 

MŠMT PŘIPRAVILO NOVÝ WEB PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU 
 

S ohledem na uzavření škol a školských zařízení a následné vyhlášení 
nouzového stavu na celém území České republiky z 12. března 2020 
připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový web jako 
podporu pro školy a učitele při vzdělávání žáků a studentů na dálku. 
Na webu nadalku.msmt.cz naleznou učitelé a školy rozcestník online 
vzdělávacích nástrojů, aktuální informace, zkušenosti a stejně tak inspirace z 
oblasti vzdělávání na dálku. Cílem je poskytnout základní orientaci v 

dostupných nástrojích a zdrojích informací, jejichž využití usnadňuje vzdělávání s pomocí digitálních 
technologií. 
Na jednom místě se tak nachází tipy na užitečné nástroje pro komunikaci, které mohou učitelé 
využít k zadávání úkolů, distribuci a opravě testů nebo domácích úkolů, ale stejně tak i ke sdílení 
dobré praxe. Zároveň se zde nachází i online vzdělávací zdroje, které mohou žáci při výuce na dálku 

https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi/nemecky-jazyk
https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi/rusky-jazyk
https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi/spanelsky-jazyk
https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi/francouzsky-jazyk
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020/zkousky-spolecne-casti/cesky-jazyk-literatura/ustni-zkouska-z-ceskeho-jazyka-a-literatury
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020/zkousky-spolecne-casti/cizi-jazyk
https://maturita.cermat.cz/
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART&#Psycho
https://nadalku.msmt.cz/
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využívat. K dispozici jsou také odkazy na weby, kde je možné si učivo procvičovat. V neposlední řadě 
web obsahuje i odkazy na metodické portály s výukovými materiály a rovněž užitečné tipy na 
vzdělávací programy pro učitele. 
Web bude postupně rozšiřován o další užitečné odkazy, informace a příklady dobré praxe. 
 

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti 
s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti 
s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k 
povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat 
v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, 

ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy 
v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. 
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021 
 
 

MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: JAK TO LETOS BUDE? 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací 
okolo šíření koronaviru připravilo plán, jak proběhnou jednotné přijímací 
zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Hlavní informací je, 
že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno 
krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. 
Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění 

studentům vrátit se do škol, v případě maturity a závěrečných zkoušek to pak budou tři 
týdny.  Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání 
a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 byl přijat vládou i Parlamentem ČR a následně 
podepsán prezidentem republiky. 
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-
maturitni 
 

JAK MLUVIT S DĚTMI O KORONAVIRU? POMŮŽE PŘÍRUČKA I KOMIKS! 
Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, 
proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky a kamarády. Speciálně pro 
naše české prostředí vznikla příručka "Koroňák není kamarád!", která 
pomůže dospělým toto téma s dětmi lépe komunikovat.  
Cílem příručky je děti informovat, upevnit jejich žádoucí chování a emočně je 
podpořit ve vztahu ke koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc Covid-
19. Příručka "Koroňák není kamarád" byla adaptována s ohledem na potřeby 

dětí zejména okolo 8-12 let, využitelná je však i pro mladší děti či dospívající. Dětem i dospělým může 
sloužit k zamyšlení nad jejich emocemi, otázkami, odolností i zdroji ke zvládání zátěže, které máme v 
sobě či okolí. 
První část příručky je zaměřena na informace a sebe-edukaci dítěte. Druhá část se zaměřuje 
na emoce dítěte, jeho zdroje a zvládání stresu. S materiálem je vhodné, aby dospělý pracoval spolu 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni
http://www.msmt.cz/file/52612_1_1/
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s dítětem, byl mu k dispozici pro zodpovězení otázek, reagoval na jeho nejistoty, strach či další 
emoce a posílil jeho dobré způsoby zvládání, podpořil v něm potřebu sounáležitosti, aktivity a pomoci 
druhým. 
Příručka v pdf je k dispozici zde: Koroňák není kamarád 
Verze příručky pro tisk zde: Koroňák není kamarád - tisk 
Návod, jak příručku používat, lze stáhnout zde: Návod k příručce 
Verzi návodu pro tisk zde: Návod k příručce - tisk 
Komiks pro děti, který může pomoci náročné téma nenásilnou formou otevřít a vysvětlit, je ke 
stažení zde: Koroňák - komiks 
 
Další materiály k tématu COVID-19 najdete na www.mvcr.cz/koronavirus 
Specificky k dětem: https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx 
 
http://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks 

 

NOVÝ ZÁKON UMOŽNÍ POSUNOUT TERMÍNY ZKOUŠEK NA 
VŠ 
 

Praha, 30. března 2020 - Vysoké školy budou moci posunout termíny 
přijímacích i státních zkoušek či obhajob dizertačních prací podle toho, jak se 
bude vyvíjet pandemie. Zároveň bude možné konat tyto zkoušky distančně. 
Studentům se půlrok od 1. března do 31. srpna 2020 také nebude počítat do 

lhůt pro stanovení poplatku za studium, dodržení maximální přípustné délky studia a pro 
přiznávání stipendií. Návrh zákona připravilo MŠMT v souvislosti s uzavřením škol kvůli zamezení 
šíření viru COVID 19. Nový zákon by měl platit jen pro tento rok, a to jak na veřejných, tak i 
soukromých a státních vysokých školách. MŠMT na návrhu spolupracovalo s Českou konferencí 
rektorů a Radou vysokých škol. 
„Pro ministerstvo je zcela klíčové, aby současný stav umožnil flexibilní  fungování vysokých škol a měl 
co nejmenší negativní dopady na uchazeče o studium a studenty. Například v tuto chvíli, když 
překročíte standardní dobu studia, tak už si za další semestry platíte. A tento semestr jsou a budou 
podmínky studia velmi specifické a řada studentů se věnuje dobrovolnické činnosti. Chceme jim proto 
vyjít vstříc a v případě prodlužování studia se jim tento semestr nebude započítávat do rozhodného 
období pro stanovení poplatků“ popsal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga jednu 
z hlavních změn. 
Vysoké školy si také budou moci určit nové termíny přijímacího řízení, oznámí je s nejméně 15denním 
předstihem. Pokud by i 15 dnů před plánovaným novým termínem přijímacích zkoušek zůstávaly 
školy zavřené, škola opět stanoví nový termín, a to nejméně 15 dnů poté, co se obnoví výuka. 
Dokumenty, které jsou součástí přijetí, například maturitní vysvědčení nebo diplom z předchozího 
studia, mohou studenti předložit dodatečně, a to až 30 dní po zahájení nového akademického roku. 
Stejně tak budou moci vysoké školy posunout původně naplánované termíny státních zkoušek a 
obhajoby disertačních prací. Tyto zkoušky zároveň budou moci pořádat distanční formou, přičemž je 
na vysoké škole, jaké technické provedení s ohledem na povahu jednotlivých předmětů a okruhů 
zvolí. Pokud tyto zkoušky nebude možné provést na dálku, může jít student ke státnicím až po 
znovuobnovení výuky na vysokých školách. Ostatní zkoušky a studijní povinnosti mohou také 

http://www.msmt.cz/file/52612_1_1/
http://www.msmt.cz/file/52615_1_1/
http://www.msmt.cz/file/52613_1_1/
http://www.msmt.cz/file/52614_1_1/
http://www.msmt.cz/file/52609_1_1/
http://www.mvcr.cz/koronavirus
https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx
http://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks
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probíhat distančně. Rektor přitom může rozhodnout o zkrácení nebo prodloužení akademického 
roku. 
Na dálku také budou moci nově jednat a hlasovat samostatné orgány vysokých škol, tedy akademické 
či fakultní senáty. 
 

1.ročník participativního rozpočtu v Budějcích 
 

Participativní rozpočtování 
již tři desítky let funguje v 
mnoha světových městech. 
Princip je jednoduchý: 
Město je tvořeno lidmi a lidé 
tvoří své město. 
I statutární město České 
Budějovice chce podpořit 
své aktivní obyvatele a 
rozhodlo se, že každý rok 
uvolní část finančních 
prostředků k tomu, aby lidé 
mohli vymyslet a 
rozhodnout o tom, za co 
budou vynaloženy. Každý 
z vás tedy může navrhnout 
změnu, kterou považuje za 
přínosnou, užitečnou, 
potřebnou nebo prostě jen 
příjemnou. Jednotlivé 
návrhy vám budou 
představeny a zveřejněny na 
webových stránkách. Pokud 
získají podporu, pokračují k 
rukám zástupců města. Ti 
ohodnotí jejich 
proveditelnost a poté už je 
to zase na vás. Vy vyberete, 
které projekty bude město 

ze svého rozpočtu realizovat. 
https://probudejce.cz/?utm_source=Programmatic&utm_medium=Facebook&utm_campaign=Progr
ammatic_209001012&fbclid=IwAR0VBCAXZA1phhzefBUVOyToI1ERgPxyVSMllQY33RuE7saSyK-
lsKTjbrk  
 

https://probudejce.cz/?utm_source=Programmatic&utm_medium=Facebook&utm_campaign=Programmatic_209001012&fbclid=IwAR0VBCAXZA1phhzefBUVOyToI1ERgPxyVSMllQY33RuE7saSyK-lsKTjbrk
https://probudejce.cz/?utm_source=Programmatic&utm_medium=Facebook&utm_campaign=Programmatic_209001012&fbclid=IwAR0VBCAXZA1phhzefBUVOyToI1ERgPxyVSMllQY33RuE7saSyK-lsKTjbrk
https://probudejce.cz/?utm_source=Programmatic&utm_medium=Facebook&utm_campaign=Programmatic_209001012&fbclid=IwAR0VBCAXZA1phhzefBUVOyToI1ERgPxyVSMllQY33RuE7saSyK-lsKTjbrk
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CVVZ 2020 

Dobrý den,  
 
chtěli bychom Vám a Vaší organizaci představit vzdělávací akci pro lidi, kteří pracují s dětmi a mládeží 

při volnočasových aktivitách. Celostátní 
vzájemná výměna zkušeností (CVVZ) se 
koná každoročně v různých městech 
České republiky, v letošním roce akce 
proběhne u nás v Českých Budějovicích 
o víkendu 13.-15.11.2020.  
 
O CO JDE? 
 
CVVZ je určena všem zájemcům 
starším 15 let. Účastní se jí členové 
Brontosaura, Junáka, České tábornické 
unie, Pionýra, DDM a dalších 
neziskových organizací věnujících se 
volnému času dětí. Program akce je 

sestavený z několika tématických okruhů: psychologie, pedagogika, organizace akcí, osobnostní 
rozvoj, příroda, ekologie, tábornictví, proběhnou i rukodělné a umělecké workshopy, pohybové 
aktivity atd. Přednášející jsou jak z řad účastníků, tak z řad pozvaných profesionálů. Každý účastník si 
volí program dle vlastního výběru. Akce se každoročně účastní 500 - 800 osob a bude probíhat ve 
školách v centru Budějovic. Více informací, např. o programu v minulých letech, zjistíte na webu 
www.cvvz.cz.  
 
UKAŽ SVÉ ZKUŠENOSTI A OBOHAŤ PROGRAM 
Budeme velmi rádi, pokud o akci informujete Vaše členy či kolegy. Přihlašování na akci bude 
spuštěno v září. Kromě nabídky absolvování akce v roli běžného účastníka bychom Vás rádi poprosili 

o zvážení zapojení se do 
programu na CVVZ a uspořádání 
přednášky, workshopu či dílny 
podle Vašeho zaměření. Naším 
cílem je tradiční program akce 
zpestřit místními přednášejícími, 
kteří se akce pravidelně 
neúčastní. Standardní program 
trvá 90 minut a koná se ve školní 
třídě. Pro specifičtější program 
jsme po domluvě schopni zařídit i 
jiné prostory. Lektorům, kteří se 
akce zúčastní, na oplátku 
nabízíme nižší účastnický 
poplatek. V případě externích 
přednášejících se na odměně 
domlouváme individuálně. 

 

http://www.cvvz.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 4 - 2020 

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

38 

ZAPOJ SE 
CVVZ letos připravuje Jihočeská oblast České tábornické unie. Organizace této akce vyžaduje spoustu 
dobrovolníků, proto do našeho organizačního týmu rádi přijmeme další nadšence, kteří nám 
pomohou zajistit hladký průběh akce. V případě zájmu celého spolku nabízíme možnost zařadit se 
mezi partnery akce.  
 
Děkuji, že jste dočetli až sem. Pokud Vás něco z našeho dopisu zaujalo, budeme rádi, když se nám 
ozvete na tento email.  
Barbora Kuklová 
organizátor akce 
tel.: 777 019 177 
cvvz2020@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/events/721544028348132/ 
 

 

 
 

mailto:cvvz2020@gmail.com
https://www.facebook.com/events/721544028348132/
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Kláštery Český Krumlov 
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat s dětmi 
v rámci táborů nebo kroužků na výlet k nám do 
Klášterů do Českého Krumlova. Nabízíme jak 
výukové programy zaměřené na historii, umění, 
knihy, lidová řemesla a zvyky… Rovněž je možné 
navštívit s dětmi i samotné expozice bez 
výukového programu (pro skupiny máme 
speciální zlevněné vstupné a výhoda našich 
expozic je v tom, že vše se tu dá zkoušet a 
exponátů je možné se dotýkat) a poté zavítat do 

řemeslných dílen a něco si zde vyrobit. 
V Klášterech se dá strávit jak několik hodin, tak celé dopoledne nebo i celý den. Areál Klášterů je 
v bezprostřední blízkosti zámku Český Krumlov, takže je možné s žáky navštívit i město, vjezd 
autobusu do města díky návštěvě Klášterů nebudete mít zpoplatněn. 
Podrobnosti o programech, expozicích, fotografie a další informace najdete na našich webových 
stránkách http://klasteryck.cz/ 
Těšíme se na vaši návštěvu 
Mgr. Irena Vacková 
Muzejní pedagog 
Tel. 725 554 683 

 

 

http://klasteryck.cz/
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Přečtěte si našich 10 tipů pro rodiče aneb Neplánované prázdniny, děti 
a technologie 

 

 

 

 

Připravili jsme pro vás deset rychlých tipů, jak neplánované volno chytře využít (nejen) s pomocí 

technologií. 

 

PŘEČÍST 10 TIPŮ PRO RODIČE  

 

 

 

Podívejte se společně na seriál V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ 

 

https://o2chytraskola.us20.list-manage.com/track/click?u=9354683279600956c28452fc9&id=320eb1cf6c&e=f9cd3f5d68
https://o2chytraskola.us20.list-manage.com/track/click?u=9354683279600956c28452fc9&id=831b7102db&e=f9cd3f5d68


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 4 - 2020 

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

43 

 

 

 

S mladšími dětmi se můžete podívat na první tři díly seriálu V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ, 

který hravou formou představuje témata online a internetové bezpečnosti a mediální 

gramotnosti. Každý díl seriálu se skládá z výukového materiálu a aktivit tak, aby bylo vše 

interaktivní, hravé a děti celé téma zaujalo.  

 

PODÍVAT SE NA SERIÁL  

 

 

 

Podívejte se na edukační videa a nezveřejněné scény z filmu V SÍTI 

 

https://o2chytraskola.us20.list-manage.com/track/click?u=9354683279600956c28452fc9&id=1a0891faac&e=f9cd3f5d68
https://o2chytraskola.us20.list-manage.com/track/click?u=9354683279600956c28452fc9&id=68f695d3b9&e=f9cd3f5d68
https://o2chytraskola.us20.list-manage.com/track/click?u=9354683279600956c28452fc9&id=5320004d96&e=f9cd3f5d68
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Pokud máte starší děti, podívejte se s nimi na edukační videa a nezveřejněné scény z filmu V 

SÍTI. Pomoct by vám mohla i metodická podpora k filmu, která vás připraví na všemožné dotazy 

od dětí.  

 

OSVĚTOVÁ KAMPAŃ K FILMU V SÍTI  

 

Spouštíme edukační kampaň Nejsem lovná 
S uvedením dokumentárního filmu V SÍTI do českých kin startuje naše osvětová kampaň s názvem 
#NejsemLovna. 
41 % dětí obdrželo pornografickou fotku od cizího člověka. I toto děsivé číslo vzešlo z výzkumu O2 a 
Univerzity Palackého v Olomouci a bylo impulsem pro natočení hraného dokumentu Víta Klusáka a 
Barbory Chalupové V SÍTI. 
 
Právě v době jeho premiéry, kdy téma bezpečí dětí na internetu hýbe českou společností, 
startujeme vzdělávací kampaň se sloganem V SÍTI NEJSEM LOVNÁ. Je zaměřena na děti ve věku 13–
17 let. 

https://o2chytraskola.us20.list-manage.com/track/click?u=9354683279600956c28452fc9&id=af5c6fb206&e=f9cd3f5d68
https://o2chytraskola.us20.list-manage.com/track/click?u=9354683279600956c28452fc9&id=a64295cae7&e=f9cd3f5d68
https://o2chytraskola.us20.list-manage.com/track/click?u=9354683279600956c28452fc9&id=a64295cae7&e=f9cd3f5d68
https://o2chytraskola.us20.list-manage.com/track/click?u=9354683279600956c28452fc9&id=6236454e10&e=f9cd3f5d68
https://o2chytraskola.us20.list-manage.com/track/click?u=9354683279600956c28452fc9&id=2de7230d5e&e=f9cd3f5d68
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Speciálně pro zmíněnou kampaň jsme připravili web nejsemlovna.cz, kde děti (i dospělí) mohou 
najít krátká videa s herečkami a tzv. Desatero, kde jsou shrnuté základní rady, jak se chovat bezpečně 
na internetu.  
Na rodiče pak budou cílit SMSky, které je budou vyzývat k zamyšlení, jak tráví jejich děti čas na 
počítači nebo mobilním telefonu. 

 

 

 

https://o2chytraskola.cz/nejsemlovna
http://www.nejsemlovna.cz/
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Ukliďme svět, ukliďme Česko! Ale až na podzim… 
Autor: Tisková zpráva - Ukliďme Česko  
http://www.adam.cz/clanek-2020030055-uklidme-svet-uklidme-cesko-ale-az-na-podzim.html 

Organizátoři akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 
z Českého svazu ochránců přírody a spolku 
Ukliďme Česko s politováním oznamují, že 
úklidové akce, naplánované na letošní jaro, se 
z důvodu vyhlášení karantény nemohou 
v plánovaném rozsahu uskutečnit. 
 
Až krize pomine, zdravotní vycházka do přírody 
přijde vhod a sebrat pár odpadků cestou lze 
vždycky... 

"Moc nás to mrzí, ale po dobu trvání nouzového stavu se akce zaregistrované 
na www.UklidmeCesko.cz nemohou uskutečnit. Stejně jako už roky vybízíme veřejnost 
k odpovědnému chování k přírodě a veřejným prostranstvím, vyzýváme nyní k odpovědnosti vůči 
našim spoluobčanům (v prvé řadě nejvíce ohroženým seniorům). Konání organizovaných úklidových 
akcí je do ukončení stavu nouze pozastaveno, stejně jako distribuce úklidových pomůcek (pytlů 
a rukavic). Až se situace uklidní, budou mít organizátoři možnost své dříve zaregistrované akce 
přesunout na nové termíny, s největší pravděpodobností podzimní," sdělil za organizátory Miroslav 
Kubásek ze spolku Ukliďme Česko. 
"Měli jsme letos zaděláno na rekordní účast, o čemž svědčí k dnešnímu dni zaregistrovaných 2400 
akcí. Byla připravena i rekordní podpora úklidů ve formě zásilek pytlů a rukavic. To vše teď ale musí 
počkat. Pokud situace dovolí, ve velkém to znovu rozjedeme na podzim," říká Kateřina Landová, která 
má v Českém svazu ochrá! nců přírody na starosti komunikaci s dobrovolníky. 
Nyní v první řadě respektujme nařízení vlády o omezení pohybu a omezení potkávání se 
(momentálně do 24.3.), zůstaňme, pokud možno doma s rodinou, užijme si společný čas, ukliďme si 
doma. Následně pak můžeme vyrazit do přírody a vycházku spojit se sesbíráním nalezených odpadků, 
nebo třeba pozorováním vracejících se ptáků, táhnoucích obojživelníků či hledáním zapomenutých 
mokřadů.. 

KAPesní KAtalog volného času pro ty, kdo míří do PŘÍRODY 2020. 
Inspirujte se v novém KAPesním KAtalogu volného času pro ty, 
kdo míří do PŘÍRODY.  Desáté vydání oblíbené plánovací pomůcky 
vyšlo koncem března 20, tentokrát v důsledku omezení vlády ČR 
pouze elektronicky – těšte se a plánujte, naši partneři se na vás 
pilně připravují a jakmile to bude možné, velmi rádi vás uvítají.   
Nabízíme vám nápady na prožití volného času pod širým nebem a 
mnoho zajímavostí souvisejících s přírodou. Katalog je praktickým 
výběrem vhodných turistických  cílů, zájmových činností a služeb. 
Je vhodný pro všechny generace - organizace, skupiny, rodiny s 
dětmi i jednotlivce. KAPKA PŘÍRODY 2020 je stejně jako všechny 
katalogy KAPKA distribuována bezplatně a  i vy si ji můžete 
objednat na  www.kapesnikatalogy.cz 

   
Internetový odkaz by měl pak měl vždy vést sem: http://katalogy.in-prague.cz/priroda.php 
 

http://www.adam.cz/clanek-2020030055-uklidme-svet-uklidme-cesko-ale-az-na-podzim.html
http://www.kapesnikatalogy.cz/
http://katalogy.in-prague.cz/priroda.php
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Za koronavirové krize sázet stromy. Lesy ČR nabízejí brigádu v době zavření 
škol 
Stovky brigádníků po celém Česku sázejí stromy. Státní podnik Lesy České republiky nabídl 
studentům, kteří mají nyní kvůli pandemii nemoci COVID-19 přerušenou výuku, práci na obnově lesů 
po kůrovcové kalamitě. Brigádníci dodržují vládou nařízená opatření a pracují v malých skupinkách, s 
odstupem, se zakrytým nosem i ústy. 
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3068324-za-koronavirove-krize-sazet-stromy-lesy-cr-nabizeji-
brigadu-v-dobe-zavreni-
skol?fbclid=IwAR2MI7pnczrfSk2NOtJJcJEsHSY1AKlCjARrB0PMdj7y00Re6AmW7YGj3IY 
 

Národní muzeum otevírá veřejnosti své výstavy on-line 
Národní muzeum a všechny jeho 
objekty včetně výstav a expozic jsou 
sice v současné době pro návštěvníky 
uzavřeny, muzeum však chce i tak 
sloužit veřejnosti a udržet s ní kontakt. 
Začalo proto nabízet virtuální prohlídky 
svých aktuálních výstav on-line. 
 
První výstavy Sametová revoluce – Říká 
se jí sametová a Labyrint informací a ráj 
tisku byly na webových stránkách 
otevřeny 23. března 2020. V příštích 
dnech budou následovat další výstavy, 

jako Račte vstoupit do divadla z Nové budovy Národního muzea, Import / Export / Rock´n´roll z 
Českého muzea hudby či Doma na Sibiři z Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur. 
Národní muzeum postupně plánuje virtuálně otevřít všechny své aktuální výstavy a poté začít on-line 
pořádat i výstavy nové. 
Okamžitě po rozhodnutí uzavřít všechny objekty Národního muzea vznikl z rozhodnutí generálního 
ředitele Národního muzea Michala Lukeše speciální tým složený z odborných pracovníků, specialistů 
na IT, komunikaci a marketing a muzejních pedagogů, který dostal za úkol v co nejkratším čase otevřít 
Národní muzeum a jeho výstavy pro veřejnost virtuálně prostřednictvím webových stránek instituce. 
Připravuje se také speciální edukativní projekty pro děti a mládež. On-line výstavy jsou kvůli 
vysokému rozlišení optimalizovány pro stolní počítač nebo notebook. Na mobilních platformách je 
nelze prohlížet. 
Nejlépe fungují na prohlížeči Chrome a v nastavení je třeba mít povolen JavaScript. 
Návštěvníka každou výstavou provede její kurátor či autor prostřednictvím videa. Následně je možné 
si prohlédnout fotografie, dokumenty, sbírkové předměty i audiovizuální materiály spojené s danými 
výstavami za doprovodu hlasu českého režiséra, moderátora a cestovatele Petra Horkého. Sekci 
virtuální výstavy je možné otevřít přes webové stránky Národního muzea nebo přímo 
zde: //www.nm.cz/virtualne-do-muzea#online-vystavy 
 
https://21stoleti.cz/2020/03/23/narodni-muzeum-otevira-verejnosti-sve-vystavy-on-
line/?fbclid=IwAR2uZ1rHNHEv_RctebLv7jgl9UGOwuKEfQP7pGXWQHKWGigmoSpCfnvZjwU 
 
 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3068324-za-koronavirove-krize-sazet-stromy-lesy-cr-nabizeji-brigadu-v-dobe-zavreni-skol?fbclid=IwAR2MI7pnczrfSk2NOtJJcJEsHSY1AKlCjARrB0PMdj7y00Re6AmW7YGj3IY
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3068324-za-koronavirove-krize-sazet-stromy-lesy-cr-nabizeji-brigadu-v-dobe-zavreni-skol?fbclid=IwAR2MI7pnczrfSk2NOtJJcJEsHSY1AKlCjARrB0PMdj7y00Re6AmW7YGj3IY
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3068324-za-koronavirove-krize-sazet-stromy-lesy-cr-nabizeji-brigadu-v-dobe-zavreni-skol?fbclid=IwAR2MI7pnczrfSk2NOtJJcJEsHSY1AKlCjARrB0PMdj7y00Re6AmW7YGj3IY
https://www.nm.cz/virtualne-do-muzea#online-vystavy
https://21stoleti.cz/2020/03/23/narodni-muzeum-otevira-verejnosti-sve-vystavy-on-line/?fbclid=IwAR2uZ1rHNHEv_RctebLv7jgl9UGOwuKEfQP7pGXWQHKWGigmoSpCfnvZjwU
https://21stoleti.cz/2020/03/23/narodni-muzeum-otevira-verejnosti-sve-vystavy-on-line/?fbclid=IwAR2uZ1rHNHEv_RctebLv7jgl9UGOwuKEfQP7pGXWQHKWGigmoSpCfnvZjwU
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Potravinová banka Jihočeského kraje 
Přebývají vám na skladě potraviny?  
Přijmeme nevyužité zásoby od všech 
stravovacích zařízení (například jídelny, 
menzy, restaurace). 
Jaké potraviny jsme schopni přijmout? 
Ovoce, zelenina, 
chlazené/trvanlivé/mražené nerozbalené 
potraviny. 
Minimální množství k odvozu je 20 kg. 
V případě zájmu nebo dalších dotazů piště 
do zpráv, na mail admin@pbjk.cz nebo 
volejte na 608 731 483. 

Děkujeme, že neplýtváte!      
 
 
 

RADKA - Rodiče a děti Kadaně 

 ▶️Máme pro vás tip na terapeuticko-edukativní 

pohádku (a snad je to i trochu zábavná...), kterou sepsaly 

dvě sestry, povoláním dětská psycholožka a spisovatelka 

věnující se tvorbě pro děti. 

 

UKÁZKA 

📖 Bylo nebylo jedno království, a tam si lidé úplně 

spokojeně žili – také 

malý Jeník se svojí sestřičkou Alžbětkou. 

Každé ráno jim maminka udělala snídani a tatínek je 

odvezl do školy. 

U vyučování dávali pěkně pozor, co jim hodná paní 

učitelka vypráví o 

číslech, písmenkách, řekách a zvířátkách... 

 

▶️ Celá pohádka je ve formátu pdf - naleznete ji na 

našich webových stránkách. 

 

https://radka.kadan.cz/wp-content/uploads/2020/03/O-zlém-draku-Koroňákovi-.pdf 

https://www.facebook.com/PBJihoceskehokraje/?__tn__=kCH-R&eid=ARAzairPO-O0bIrMxGfYgxW-TrHzhMx34S9ajSLLVL2WbhDBWcxM0sw1qa2b1YwEY_gEtvbkPV_v868T&hc_ref=ARTwsQ1UyKdMUhykrrInd1o2470ob07S25VLfSU9wFiQ9pB4Pk_1gng90jgWazyl8NY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAEv4ESYGAJyYtVlcnumwejCq0DpUIMN9GujdvMw_v_Ar-RgW8OUmWyOmvolefR0VwtaRG_F78G31I75E6GDR77zf-tPAyuaISHtPMAN22hz_RDaEqD3f1C5a0MBjwmnr5i190ieBmtH5ouaeiZUAQDbzJFtQg_LjGQ4rCsN7TIGGxpD3kG3iuKRI3rguRFB4C13w3F9RHMBmTHWT-MrgNVYGR3l96U3tUmL51glmICBdRaVzQd4ATChFgOYOkssLojjrCX4bL0EpwGuX-O5Ff_ktbYvnPNko6qgjr3gdSYwA8Bq5VONnbbk3RpIhzPIVktEqy5kAZjSHUsTfeXnisEDg
https://www.facebook.com/radkakadan/?__xts__%5B0%5D=68.ARC8YavAnwJWgFgUi4taGV_HE6V5qFvG7_vY3vb70BoQO1FY8nrinJWmUIEAdyjTZr9CSfiPPYL1mUBMJnE7ukzIHeAkXIPUOq8eHQLplxZEnqL07k1QN9lU3xBabCxH3VEWNCpKAo5OK-24PnxjqrHQzSLGupmNgoRXaWVmvNYGv7w_rOVA44CD4jkgY7suuq5hy_DTIDjXjakWqE_zKtU9ZOrwU7dB_iqrDQOn-6McIdWoSlL8YA0uSSm3pcbU14X9m7LzaRd-Qgi35LOQuoLtX6PoD3bZI65N_RviJKnOlgoAbeluqkUnrcFn0sPea1DTyfgpDWh4-esEV7fcaM9Pyg&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF
https://radka.kadan.cz/wp-content/uploads/2020/03/O-zlém-draku-Koroňákovi-.pdf
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Klapíkova inspirace 

 

 

 

Expedice příroda: 50 našich květin 

Cena: 229,- Kč 

 
Díky kartám v této krabičce zvládnete hravě určit 50 našich květin. 

Na kartách najdete kvízovou otázku, názornou ilustraci, základní 

informace a také několik zajímavostí. Ideální průvodce pro všechny 

milovníky přírody! 

 

Obsah: 

50 karet 

leporelo s dodatečnými informacemi ... 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

 

 

UZLY Cestovní hra 

Cena: 279,- Kč  

 

Odvázat se zvládne s trochou odvahy každý. Ale uvázat? To 

už chce pořádnou dávku šikovnosti. Naučte se hravou 

formou vázat nepřeberné množství uzlů a změřte své síly a 

zručnost na sešlosti s kamarády nebo třeba s dětmi na 

cestách. V krabičce najdete jak barevné provázky, tak 

návody na uzly nejrůznějších obtížností. 

Balení obsahuje: 50 kartiček s návody na vázání uzlů, 

modrý a bílý provázek. ... 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

 
 

 

 

https://www.mravenec.cz/shop/?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202003posel
https://www.mravenec.cz/shop/266020-50-nasich-kvetin-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202003posel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202003posel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202003posel
https://www.mravenec.cz/shop/266020-50-nasich-kvetin-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202003posel
https://www.mravenec.cz/shop/266020-50-nasich-kvetin-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202003posel
https://www.mravenec.cz/shop/266072-uzly-cestovni-hra?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202003posel
https://www.mravenec.cz/shop/266072-uzly-cestovni-hra?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202003posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202003posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202003posel
https://www.mravenec.cz/shop/266072-uzly-cestovni-hra?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202003posel
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Sada kovových medailí "Turista - zámek" 

Cena: 60,- Kč  

 
Kovové medaile (v sadách po 3 kusech) 

V sadě je vždy zlatá, stříbrná a bronzová medaile. 

Průměr medaile 40 mm. 

Průměr emblému (obrázku) 25 mm. 

 

Nezapomeňte si k medailím objednat STUŽKY nebo 

KOŽENÉ ŘEMÍNKY!!! ... 

 
 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

 

 

 

Medaile dřevěná pamětní  

s vlastním motivem 

Cena: od 27,- Kč  

Dřevěná medaile o průměru 50, 70, 

nebo 100 mm. 

Přírodní medaile vaší akce. Technologie 

- laserové gravírování, nebo potisk. 

GRAVÍROVÁNÍ - je třeba počítat s tím že 

podklady pro gravírování odpovídají 

podobě perokresby – tedy černo-bílé, 

žádné stíny, přechody apod.       ... 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

 

 

 

Tvoření s dětmi 
Think Creative.cz 

https://www.mravenec.cz/shop/745139-sada-kovovych-medaili-_turista-zamek_?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202003posel
https://www.mravenec.cz/shop/745130-sada-kovovych-medaili-_sjezd-na-lyzich_?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202003posel
https://www.mravenec.cz/shop/745130-sada-kovovych-medaili-_sjezd-na-lyzich_?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202003posel
https://www.mravenec.cz/shop/745139-sada-kovovych-medaili-_turista-zamek_?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202003posel
https://www.mravenec.cz/shop/745139-sada-kovovych-medaili-_turista-zamek_?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202003posel
https://www.mravenec.cz/shop/745139-sada-kovovych-medaili-_turista-zamek_?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202003posel
https://www.mravenec.cz/shop/drevene-pametni-medaile?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202003posel
https://www.mravenec.cz/shop/drevene-pametni-medaile?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202003posel
https://www.mravenec.cz/shop/drevene-pametni-medaile?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202003posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202003posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202003posel
https://www.mravenec.cz/shop/drevene-pametni-medaile?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202003posel
https://www.facebook.com/thinkcreative.cz/?__xts__%5B0%5D=68.ARDfd6PuV9PwyV4xIfOn51S5m0NCzxMhGIowif1mcpS78CwpBn97WfKu7x0jOHgPZlthY_o7DQga2XIHBr1Qy4iLpd10xzt1zVc3Z4SrJwluSUhjdeRWWE6_90Ai-crCJqVNGVPxLoaQaSB0UEPStxbJiv_QuukOPV4C05Azls1jymLMoMxthx9OCyRKj5YrvkfShZAcB_5sh9VOZ40e7FmTFB_T_JaGvJLsrfFmAgdKNpiG8mbSuvt838V2C4eCGDNkAE2Mbe5Ok6ogfwU78UHaQSfUhGnN1UuEbzHRPFk0P1fk6WexGpy3UWArKgxCH7c30TypRMKE8hALEZkl_fLGpmE&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF
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Hlava s vlasy 👧👦👨👩 
Z kartonové hlavy 
vytvoříte kohokoli - ženu, 
muže, dítě, klauna, 
princeznu, 

krále...👵🤴👸👳♂ 👱♀  M
ůžete si pohrát s výrazem 
obličeje - vhodné na 
poznávání 

emocí. 😊🤨🤔😖😢Liš
čí smyčkou navážete 
různobarevné vlasy v 
potřebné délce, nebo 
nasadíte 
klobouk...Zejména 
děvčata si velmi vyhrají s 
dlouhovláskami .. 

 

 

 

 
Barevné Velikonoce pro radost našich nejmenších: Nápady na dětské tvoření 
https://living.iprima.cz/bydleni/detsky-pokoj/barevne-velikonoce-detske-tvoreni-papir-plst-
vlna?fbclid=IwAR2twcx6jFShGYXZ4bVUlvCEYRemhTGr1gD9uURS7qOd6iNPbHpgFN6AFBo 

 

https://living.iprima.cz/bydleni/detsky-pokoj/barevne-velikonoce-detske-tvoreni-papir-plst-vlna?fbclid=IwAR2twcx6jFShGYXZ4bVUlvCEYRemhTGr1gD9uURS7qOd6iNPbHpgFN6AFBo
https://living.iprima.cz/bydleni/detsky-pokoj/barevne-velikonoce-detske-tvoreni-papir-plst-vlna?fbclid=IwAR2twcx6jFShGYXZ4bVUlvCEYRemhTGr1gD9uURS7qOd6iNPbHpgFN6AFBo
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Vemte vatové tampóny, tyčinky a plastové lžičky: 20+ inspirací na úžasné tvoření 
s dětmi! 
https://primainspirace.cz/2020/03/25/vemte-vatove-tampony-tycinky-a-plastove-lzicky-20-inspiraci-
na-uzasne-tvoreni-s-detmi/?fbclid=IwAR3UqxphvY4f4KJoXnKv1Mc5l65MFDpsmeVQECzc8YAYd7-
razB2wJC_0ys 

 

Hry s dětmi 
20+ zábavných aktivit proti nudě, které mohou děti podniknout doma! 

https://primainspirace.cz/2020/03/22/20-
zabavnych-aktivit-proti-nude-ktere-mohou-deti-
podniknout-
doma/?fbclid=IwAR0sGDpFVZ8n9srMgh7_wetKZbGr
VXaT1TFfLUQL1V1TWgFvwh-Klf6KpGw 

 

 

 

 

https://primainspirace.cz/2020/03/25/vemte-vatove-tampony-tycinky-a-plastove-lzicky-20-inspiraci-na-uzasne-tvoreni-s-detmi/?fbclid=IwAR3UqxphvY4f4KJoXnKv1Mc5l65MFDpsmeVQECzc8YAYd7-razB2wJC_0ys
https://primainspirace.cz/2020/03/25/vemte-vatove-tampony-tycinky-a-plastove-lzicky-20-inspiraci-na-uzasne-tvoreni-s-detmi/?fbclid=IwAR3UqxphvY4f4KJoXnKv1Mc5l65MFDpsmeVQECzc8YAYd7-razB2wJC_0ys
https://primainspirace.cz/2020/03/25/vemte-vatove-tampony-tycinky-a-plastove-lzicky-20-inspiraci-na-uzasne-tvoreni-s-detmi/?fbclid=IwAR3UqxphvY4f4KJoXnKv1Mc5l65MFDpsmeVQECzc8YAYd7-razB2wJC_0ys
https://primainspirace.cz/2020/03/22/20-zabavnych-aktivit-proti-nude-ktere-mohou-deti-podniknout-doma/?fbclid=IwAR0sGDpFVZ8n9srMgh7_wetKZbGrVXaT1TFfLUQL1V1TWgFvwh-Klf6KpGw
https://primainspirace.cz/2020/03/22/20-zabavnych-aktivit-proti-nude-ktere-mohou-deti-podniknout-doma/?fbclid=IwAR0sGDpFVZ8n9srMgh7_wetKZbGrVXaT1TFfLUQL1V1TWgFvwh-Klf6KpGw
https://primainspirace.cz/2020/03/22/20-zabavnych-aktivit-proti-nude-ktere-mohou-deti-podniknout-doma/?fbclid=IwAR0sGDpFVZ8n9srMgh7_wetKZbGrVXaT1TFfLUQL1V1TWgFvwh-Klf6KpGw
https://primainspirace.cz/2020/03/22/20-zabavnych-aktivit-proti-nude-ktere-mohou-deti-podniknout-doma/?fbclid=IwAR0sGDpFVZ8n9srMgh7_wetKZbGrVXaT1TFfLUQL1V1TWgFvwh-Klf6KpGw
https://primainspirace.cz/2020/03/22/20-zabavnych-aktivit-proti-nude-ktere-mohou-deti-podniknout-doma/?fbclid=IwAR0sGDpFVZ8n9srMgh7_wetKZbGrVXaT1TFfLUQL1V1TWgFvwh-Klf6KpGw
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12 tipů na retro hry: Ukažte dětem, jak se bavili jejich rodiče a prarodiče 
Kdy jindy než v současné situaci 
máte mít dostatek času naučit 
děti hry, které bavily jejich 
rodiče, babičky i dědy. Mnohé z 
těchto zábav znají i dnešní děti, 
ale určitě nebude na škodu si je 
připomenout. 
https://living.iprima.cz/bydleni/
retro-hry-karantena-
virus?fbclid=IwAR0cOFA0fpQNT
pc2DxpxTw0ZtAHGtb9SS51s_1y
xSq-3refxlCaXTwmh2-I 

 

 

 

 

 

 
14 tipů na 

https://living.iprima.cz/bydleni/retro-hry-karantena-virus?fbclid=IwAR0cOFA0fpQNTpc2DxpxTw0ZtAHGtb9SS51s_1yxSq-3refxlCaXTwmh2-I
https://living.iprima.cz/bydleni/retro-hry-karantena-virus?fbclid=IwAR0cOFA0fpQNTpc2DxpxTw0ZtAHGtb9SS51s_1yxSq-3refxlCaXTwmh2-I
https://living.iprima.cz/bydleni/retro-hry-karantena-virus?fbclid=IwAR0cOFA0fpQNTpc2DxpxTw0ZtAHGtb9SS51s_1yxSq-3refxlCaXTwmh2-I
https://living.iprima.cz/bydleni/retro-hry-karantena-virus?fbclid=IwAR0cOFA0fpQNTpc2DxpxTw0ZtAHGtb9SS51s_1yxSq-3refxlCaXTwmh2-I
https://living.iprima.cz/bydleni/retro-hry-karantena-virus?fbclid=IwAR0cOFA0fpQNTpc2DxpxTw0ZtAHGtb9SS51s_1yxSq-3refxlCaXTwmh2-I
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Báječné retro hry: Pan čáp ztratil čepičku, piškvorky i tichá pošta 

Marně si lámete hlavu, jak zabavit děti při dlouhém pobytu doma? Matně si vzpomínáte na hry svého 
mládí, ale celá pravidla už si vybavit nedokážete? Zavzpomínali jsme za vás a dali dohromady 14 
báječných her, z nichž některé hrají děti dodnes, ale jiné se pro ně stanou vítanou novinkou. 
Vzpomínáte na oblíbené hry svého dětství a rádi byste je předali svým dětem? Prošli jsme se za vás 
pamětí a připravili pravidla her, které jsme kdysi znali snad úplně všichni napříč republikou. Některé 
se hrají určitě dodnes, ale nikdy není na škodu, připomenout si pravidla. 
 
Hry, na které si vystačí jenom sourozenci, případně rodiče s dětmi 
Myslím si… 
Jedno dítě si v duchu myslí nějakou věc nebo osobu, podle domluvy a ostatní mu pokládají otázky, 
aby zjistili, o jaký předmět, zvíře či osobu se jedná. Odpovědi mohou být pouze „ano“ či „ne“. Ten, 
kdo první myšlenou věc uhodne, má právo vymyslet další utajenou věc. 
Slovní fotbal 
Jeden řekne slovo, začínající písmenem „A“ a druhý pokračuje slovem, které začíná písmenem, 
kterým první slovo končilo… Větší děti si mohou zahrát ztíženou verzi a hledat slova na konečnou 
slabiku. 

Přijela tetička z Číny… 
Jedno dítě začne hru průpovídkou: „Přijela tetička z Číny, přivezla škopíček špíny a…“ například 
„jablko“. Druhé dítě větu zopakuje a přidá další předmět: „Přijela tetička z Číny, přivezla škopíček 
špíny, jablko a kufr“. Další dítě nebo opět dítě první, pokud jsou jen dva hráči, zase vše zopakuje a 
přidá další předmět. Hra pokračuje tak dlouho, dokud si všichni seznam pamatují. 
Hlava, ramena, kolena, palce 
Děti se postaví čelem do kruhu, ale vystačí si i jenom dvojice. Pak se začne odříkávat říkanka a 
zároveň se děti dotýkají rukama části těla, o které se mluví: „Hlava, ramena, kolena, palce, kolena, 
palce, kolena, palce. Hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, pusa, nos.“ Říkanka se točí stále dokola, 
tempo řeči se zrychluje. Kdo se první splete v doteku správné části těla, prohrává. 
Milá babičko, tečka 
Hra jenom pro dvě děti nebo ještě lépe pro dítě a jednoho rodiče. Jedno dítě si sedne zády před 
druhé a první mu píše prstem na záda říkanku: „Milá babičko, tečka. Posílám ti křečka, tečka. Křeček 
škrábe (jemně zaškrábe na záda), kouše (jemně naznačí prsty kousání), hladí…“ Nakonec: „Dáme do 
obálky (nakreslí prstem na záda obálku), zalepíme obálku (nakreslí obálku na záda), dáme čtyři razítka 
a dvě známky (opět jemně bouchne do zad, jako razítkování), hodíme do schránky a pošleme (jemně 
naznačí odhození). 
Piškvorky 
Hra pro dva hráče a čtverečkovaný papír. Jeden zakreslí do čtverečkovaného papíru kolečko, druhý 
křížek. Cílem je jako první zakreslit nepřerušovanou řadu pěti křížků nebo koleček. 
 
Hry pro více dětí 
Honzo vstávej! Kolik je hodin? 
Jeden se postaví do cíle a otočí se zády k ostatním nebo si zaváže oči šátkem. Ostatní děti si stoupnou 
za čáru, vzdálenou asi 10 metrů od cíle. Dítě v cíli postupně vyvolává děti za čarou slovy: “Honzo 
vstávej!“. Dítě, kterému je otázka určena, odpoví: „Kolik je hodin?“. Na to se dozví od dítěte v cíli 
například: „6 slepičích!“. Na to se dítě vydá šesti slepičími krůčky dopředu. Vyvolán je další hráč… 
Vyhrává ten, který je první v cíli a vymění si místo s vyvolávačem. 

https://living.iprima.cz/bydleni/retro-hry-karantena-virus
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Vyvolávač může hlásit kroky podle různých zvířat a hráči podle toho postupují. Například kroky žabí 
jsou skoky, kroky čapí jsou dlouhé kroky s nataženýma nohama nebo kroky račí, které jdou zase 
dozadu. 
Pan čáp ztratil čepičku… 
Děti se postaví do kruhu a jedno z dětí, čáp, dovnitř kruhu. Čáp předpaží ruce, napodobuje klapání 
zobákem, chodí dokola a říká básničku: „Pan čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku…“ Dítě, na které 
ukáže zobákem, musí rychle zvolit barvu a vykřikne například: „Červenou!“ 
Pak se všechny děti z kruhu rozprchnou a rychle musí v blízkém okolí najít a dotknout se, dané barvy. 
Případně mohou najít barvu i na svém vlastním oblečení. Ten, kdo barvu nenajde nebo ji najde jako 
poslední, se stává novým čápem. 
Krvavé koleno 
Jedno dítě představuje Krvavé koleno a stoupne si asi 10 metrů od ostatních. Předtím ještě pošeptá 
jednomu z hráčů čas, kdy začne chytat. Děti se chytí za ruce a začnou odříkávat říkanku: „První 
hodina odbila, lampa ještě svítila, druhá hodina odbila…“ Pokračují až do domluvené hodiny, kdy dítě, 
kterému Krvavé koleno prozradilo čas, vykřikne: „Lampa zhasla!“. V tu chvíli se Krvavé koleno 
rozběhne k dětem a začne je chytat. Ten, koho Krvavé koleno chytí, se stává novým Krvavým 
kolenem. 
Cukr, káva, limonáda… 
Jedno dítě je vyvolávač a postaví se, zády k ostatním, do cíle. Ostatní děti si stoupnou za čáru, 
nejméně o 10 metrů dále. Vyvolávač začne odříkávat říkanku: „Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, 
bum!“ Ostatní děti se při odříkávání říkanky rychle snaží doběhnout za vyvolávačem do cíle. Ten však 
různě mění tempo řeči a po skončení říkadla se okamžitě otočí. V tu chvíli už musí ostatní stát na 
místě, kde se zrovna nacházejí a nesmějí se ani pohnout. Pokud se někdo pohne, musí se vrátit na 
startovní čáru. Vyhrává ten, kdo se první dotkne vyvolávače a prohodí si pozice. 
Kuba řekl 
Jedno dítě stojí před ostatními, čelem k nim a vydává nejrůznější pokyny spolu s průpovídkou „Kuba 
řekl“, například: „Kuba řekl, sáhněte si na nos“ nebo “Kuba řekl, podrbejte se na uchu“… Ostatní musí 
splnit úkol, ale pozor. Pokud vydá pokyn bez úvodní průpovídky „Kuba řekl“, nikdo se nesmí hnout. 
Kdo se pohne, dostane trestný bod. Kdo po předem daném počtu kol skončí s co nejméně trestnými 
body, vyhrává a stane se vyvolávačem. 
Všechno lítá, co peří má 
Vyvolávač si sedne čelem k ostatním dětem a začne říkankou: „Všechno lítá, co peří má – pelikán“. 
Protože pelikán létá, dají všichni ruce nahoru a vyvolávač pokračuje: „Všechno lítá, co peří má – 
bačkora“. Protože bačkora nelétá, nechají všichni ruce dole. Říkanka se stále opakuje s novými slovy, 
tempo se zrychluje a kdo se první splete, vypadne ze hry. Kdo zůstane poslední ve hře, je novým 
vyvolávačem. 
Tichá pošta 
Děti si sednou nebo stoupnou do řady a první dítě vymyslí krátkou větu. Pošeptá ji dítěti za sebou, a 
to větu opět pošeptá dalšímu. Poslední dítě řekne větu nahlas. Většinou vznikne vtipný nesmysl. 
Poslední dítě v řadě se přesune na první místo a hra začíná znovu. 
Chodí Pešek okolo 
Děti si mezi sebou zvolí Peška. Ostatní děti si sednou na zem do kruhu a zakryjí si dlaněmi oči, aby 
Peška neviděli. Sedící děti začnou odříkávat: „Chodí Pešek okolo, nedívej se na něho. Kdo se na něj 
koukne, toho Pešek bouchne. Ať je to ten, nebo ten, toho praští koštětem.“ Při odříkávání chodí 
Pešek okolo kroužku dětí a po ukončení říkanky Pešek plácne po zádech toho, ke komu zrovna došel. 
Pešek rychle běží kolem kruhu, aby se dostal na místo plácnutého a plácnuté dítě se ho snaží dohnat. 
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Pokud se mu to podaří, zůstává Pešek pro další kolo stejný. Pokud je rychlejší Pešek, stává se Peškem 
plácnuté dítě, které přišlo o místo. 
https://living.iprima.cz/bydleni/retro-hry-deti-
karantena?fbclid=IwAR3l7BhDQ6CN2m_FdBewkU4MtgtoWgp5ETDH9ovsdhlvT0T1zI68Ukp2BwU 

E.ON soutěž 
Nudíte se v karanténě? Máme tu trochu rozptýlení pro milovníky záhad, šifer a rébusů... Tak směle do 
toho! 

Protože to nejlepší, co pro ostatní můžete 
dnes udělat, je zůstat doma, připravili jsme 
pro vás seriál rébusů o zajímavou odměnu. V 
historii naší země nalezneme celý zástup 
géniů, kteří se nějakém způsobem zapsali do 
světové historie. A nemusí jít jen o vždy pozdě 
chodícího myslitele renesančních rozměrů Járu 
Cimrmana. Namátkou zmiňme Josefa Ressela 
a jeho lodní šroub nebo držitele Nobelovy 
ceny - Jaroslava Heyrovského, objevitele 
polarografie, či Ottu Wichterleho, který s 
pomocí stavebnice Merkur vynalezl kontaktní 
čočky. Nesmíme zapomenout ani Josefa 

Čapka, který svému bratrovi Karlovi poradil nenápadné slůvko “robot”. 🤖 V celkem 5 kolech naší 
hry si můžete zkusit rozluštit záhadný příběh a odkaz jednoho českého vynálezce, kterého u nás 

máme obzvláště rádi, protože je spojený s elektřinou ⚡ 

1. kolo je takové zahřívací: do obrázku jsme ukryli jeho křestní jméno a slavný vynález 🤔 Abychom 
to ještě okořenili, správnou odpověď nepište přímo do komentáře pod tento příspěvek, ale jako 
odpověď použijte fotografii světové pamětihodnosti, která spojuje tohoto vynálezce s rokem 

1878. 😎 

Kompletní pravidla této soutěže naleznete zde 👉 https://bit.ly/Pravidla-souteze-rebusy. A pro 
jistotu ještě opakujeme, abyste do komentářů nepsali jméno vynálezce, ale vložte do něj fotografiii 

světoznámé památky, která tohoto člověka spojuje s rokem 1878. 🤓 
 

Sladovna Písek 
MÁME PRO VÁS DÁREK 🎁 
Protože do Mraveniště pořád bohužel 

nemůžete😔, posíláme vám ho domů 
alespoň formou interaktivní mravenčí 

knihy 📚🐜 
Najdete v ní informace o mravencích, ale taky 
křížovky, spojovačky, hádanky a spoustu 

dalšího✏️. Doufáme, že se vám bude líbit 🤩 
Stáhnout ji dětem můžete pod tímto 

odkazem👇 
https://uloz.to/file/NgyZZsoogA6w/activity-
book-tisk-1-pdf 

🗝heslo: sladovna 

https://living.iprima.cz/bydleni/retro-hry-deti-karantena?fbclid=IwAR3l7BhDQ6CN2m_FdBewkU4MtgtoWgp5ETDH9ovsdhlvT0T1zI68Ukp2BwU
https://living.iprima.cz/bydleni/retro-hry-deti-karantena?fbclid=IwAR3l7BhDQ6CN2m_FdBewkU4MtgtoWgp5ETDH9ovsdhlvT0T1zI68Ukp2BwU
https://bit.ly/Pravidla-souteze-rebusy?fbclid=IwAR1ykaUHC8mcfHpfoxRC-VcLQfRRcvlQO3sr6g-PSbBMUXO_nVqAUSDIhfQ
https://www.facebook.com/sladovna/?__tn__=kCH-R&eid=ARAPZjaAri9hRFBGwY-l39PMoL-VMLASafwCkJPDuSZOFNWlOBP0-QSe4pqyu-r_KDji5Oo1K3FiEj6J&hc_ref=ARQcVciGlRnuwtyA_yLtxeWfaNMqJaOx6aijFyVnf8qhPNiUvCDDOWouCZJV3vnX1F4&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBvoCG7EdaalAywT1AgJ0oGKkZhCN-C8yd0776Bc9OCeRE-CvotOLXUp2us8wX5tUYRBfVMPY5H1nEJ-RTTIaVSEFmrDEsp-KITatqSEGp-vrP4ovN8EnldBAI0bHp9NSkKoLnXizoLxow7uXSS300pNUCi9Z4Qgohdj57ifAfjhMSPWgjX4bJ1MLBuxeolbQLwR7V6zccqJlY-0240hXJ8ZwO7hGETzhQ532nZpb3BTO7K9AXHIXT-OOOapaH9vbuiWZm24fLIUOlTnfqA67S4MRCy9rek1FfWIyKy16wEbGkeUS9ix6yphjVn7UHrazdMa0wAgYo1mka_7A1M8zzIuQ
https://uloz.to/file/NgyZZsoogA6w/activity-book-tisk-1-pdf?fbclid=IwAR377lRJ1ClA0r73fHmfdoWTb0Ru32bNhNMXptT0KAhKR0Q-IxXcbN5puAs
https://uloz.to/file/NgyZZsoogA6w/activity-book-tisk-1-pdf?fbclid=IwAR377lRJ1ClA0r73fHmfdoWTb0Ru32bNhNMXptT0KAhKR0Q-IxXcbN5puAs
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Stáhněte si soubory se zábavou a využijte tak příjemně čas, kdy jsme všichni 
v karanténě 
https://zasobarnazabavy.cz/stahujte-
zdarma/?fbclid=IwAR2nmvhzp2FPRBu3PJIhuc8bbVg6fCStRf
Xu1qiMs42JTK4IAfcMegN6ZL4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maminka.cz 
Tak schválně! Kolik českých filmů poznáte?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://zasobarnazabavy.cz/stahujte-zdarma/?fbclid=IwAR2nmvhzp2FPRBu3PJIhuc8bbVg6fCStRfXu1qiMs42JTK4IAfcMegN6ZL4
https://zasobarnazabavy.cz/stahujte-zdarma/?fbclid=IwAR2nmvhzp2FPRBu3PJIhuc8bbVg6fCStRfXu1qiMs42JTK4IAfcMegN6ZL4
https://zasobarnazabavy.cz/stahujte-zdarma/?fbclid=IwAR2nmvhzp2FPRBu3PJIhuc8bbVg6fCStRfXu1qiMs42JTK4IAfcMegN6ZL4
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Trefte město na slepé mapě Česka. Vyzkoušejte si, jak dobře znáte 
vlastní zemi 
Domácí karanténa, zavřené školy a učení se s dětmi jsou ideální příležitostí poměřit vědomosti se 

svými ratolestmi. Vyzkoušejte 
si, jestli na slepé mapě Česka 
trefíte Třeboň, Hradec 
Králové, Olomouc nebo 
Rožnov pod Radhoštěm. 
 
https://magazin.aktualne.cz/tr
efte-mesto-na-slepe-mape-

ceska/r~23fbec56d12311e8b5b20cc47ab5f122/?fbclid=IwAR38fUMiljAiPcHAyx86bw5pHC_-
bmDrRjGz-qmgQ5X-FOR_5P-BMsQPRO8 

 

 

 

 

 

 

https://magazin.aktualne.cz/trefte-mesto-na-slepe-mape-ceska/r~23fbec56d12311e8b5b20cc47ab5f122/?fbclid=IwAR38fUMiljAiPcHAyx86bw5pHC_-bmDrRjGz-qmgQ5X-FOR_5P-BMsQPRO8
https://magazin.aktualne.cz/trefte-mesto-na-slepe-mape-ceska/r~23fbec56d12311e8b5b20cc47ab5f122/?fbclid=IwAR38fUMiljAiPcHAyx86bw5pHC_-bmDrRjGz-qmgQ5X-FOR_5P-BMsQPRO8
https://magazin.aktualne.cz/trefte-mesto-na-slepe-mape-ceska/r~23fbec56d12311e8b5b20cc47ab5f122/?fbclid=IwAR38fUMiljAiPcHAyx86bw5pHC_-bmDrRjGz-qmgQ5X-FOR_5P-BMsQPRO8
https://magazin.aktualne.cz/trefte-mesto-na-slepe-mape-ceska/r~23fbec56d12311e8b5b20cc47ab5f122/?fbclid=IwAR38fUMiljAiPcHAyx86bw5pHC_-bmDrRjGz-qmgQ5X-FOR_5P-BMsQPRO8
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Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 

 

 


