
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 10 - 2020 

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

1 

Říjen 2020 

Milí přátelé,  
připravili jsme pro Vás říjnové 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 hodně energie, radosti a zdraví.  
 
 

Vyjádření předsedy České rady dětí a mládeže k omezení volnočasových 

aktivit 
Aleš Sedláček reaguje na vládní nařízení, které vzbudilo spoustu dotazů, jak ze strany médií, tak ze 

strany našich spolků. „V intenzivní komunikaci se skauty, tomíky, woodcraftery, táborníky, mladými 

hasiči, křesťanskými spolky, ochránci přírody, asociací lesních mateřských škol si lámeme hlavu, jak se 

nařízení dotýká naší činnosti. Právníci posuzují, zda se to vztahuje na to, či ono. Ze zkušenosti z jara. 

Nařízení se dělají stručná. Nikdy nepokryjí všechny situace, do kterých se při naší činnosti dostáváme. 

Něco je jasné, třeba počty. Nikdo ale neřeší a nebude řešit, jestli je jurta nebo přístřešek stavba nebo 

venku. Nikdo neřeší detailní průběh víkendové akce. Někteří volají po jasných pravidlech, protože se 

bojí, že by něco mohli porušit. Za mě návrh. Pojďme to zkusit, jako výchozí parametry mi to přijde 

žitelné. Nevíme jak s rozestupy? Nejsme si jistí. OK, beru, o tom se budeme snažit s MZ jednat, ale 

přeci to kvůli tomuhle nezabalíme,“  věří předseda ČRDM. 

 

Jak se s tímto nařízením vypořádat 

odpovídá Aleš Sedláček v krátkém 

videu na odkazu:  

https://www.youtube.com/watch?v=
tmL6Z8TL9bo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tmL6Z8TL9bo
https://www.youtube.com/watch?v=tmL6Z8TL9bo
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Informace z RADAMBUKu, z kroniky akcí… 

 

18. – 19. 9. 2020 – BAMBIFEST 2020 

 
RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. připravil 

akci BAMBIFEST v letošním roce na termín 18. – 19. 9. 2020. V 

krajském městě České Budějovice je tato přehlídka již 

neodmyslitelně tradičním projektem, který přispívá k rozšiřování 

povědomí veřejnosti o aktivitách dětí a mládeže ve volném čase. 

Díky akci mají každoročně tisíce dětí možnost vybrat si tu nejlepší 

volnočasovou aktivitu.  

Akce se v letošním roce po dvou letech 

vrátila do areálu u Sportovní haly 

v Českých Budějovicích, kde bylo 

postaveno pódium, které sloužilo pro 

jednotlivá kulturní vystoupení a zároveň 

tvořilo přirozené centrum dění. Po celé 

dva dny se na pódiu střídala hudební, 

pěvecká, divadelní a taneční vystoupení 

dětí z organizací pracujících s dětmi a 

mládeží, domů dětí a mládeže, 

mateřských, základních a uměleckých škol. 

Pro malé návštěvníky zahrála Marešova 

divadelní společnost Pohádky z kufru, českobudějovickému publiku se představil s kytarou písničkář 

Martin Kajaba, srdce potěšila a diváky roztančila tradičně kapela KONÍČEK. 
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PROGRAM PÓDIOVÝCH VYSTOUPENÍ - PÁTEK 18. 9. 2020 

13,00 –13,15  Drakoni se nevzdávaj – Drakoni Pionýr z.s. – PS Střelka Čestice 
13,15 –13,45  Na světě je přece krásně,… Sforzato a Fortissimo – ZŠ Čestice 
14,35 –14,40  Gymnastika  - Gymnastika - MěDDM Týn nad Vltavou  
14,40 - 14,45  Haleluja - Muzikálové hvězdičky - MěDDM Týn nad Vltavou 
14,45 – 14,50  Whenever, wherever - Orientální tance - MěDDM Týn nad Vltavou 
14,50 – 14,55  Když nemůžeš, tak přidej víc - Mladý záchranář – MěDDM Týn nad Vltavou 
14,55 –15,00  Madagaskar – Aerobic Club České Budějovice  
14,55 –15,00  Hockeyland – Aerobic Club České Budějovice  
15,00 –15,10  Losování o ceny 
15,10 –15,15  Sportovní aerobik – Aerobic Club České Budějovice  
15,15 –16,00  Martin Kajaba – písničkář  
16,00 – 16,10  Breakinshow – Streetdanceshow - Budside z.s.  
16,10 – 16,30  Mažoretkové a twirlingové formace - STARLETTE ČB  
17,00 –17,05  Losování o ceny 
17,05 –18,00  Koncert kapely Koníček 
 
PROGRAM PÓDIOVÝCH VYSTOUPENÍ - SOBOTA 19. 9. 2020 
 
9,35 – 9,45  Pink reverse – Street dance – Danger Guys – M-tes z.s.  
9,45 – 9,50  Krasohled - Danceline studio tým Motýlci    
9,50 – 10,05   Panenky ČB – Mažoretkový a twirlingový klub PANENKY ČB  
10,05 – 10,10  Street Fit - Street dance – Danger Guys – M-tes z.s.  
10,10 – 10,25   Gladiators Gym – bojová umění - Taekwondo Fight Club z.s.  
10,25 – 10,30  S-dance - Street dance – Danger Guys – M-tes z.s. 
10,30 – 10,35   Madagaskar – Aerobic Club České Budějovice  
10,35 – 10,40   Hockeyland – Aerobic Club České Budějovice  
10,40 – 10,45   Sportovní aerobik – Aerobic Club České Budějovice  
11,00 – 11,05  Losování o ceny 
11,05 – 12,00  Pohádky z kufru – Marešova divadelní společnost  
13,00 – 13,05  Losování o ceny 
13,40 – 13,50  Breakinshow – Streetdanceshow - Budside z.s.  
13,50 – 13,55  Lilo a Stich - Danceline studio tým Tučňáci  
13,55 – 14,10  Gladiators Gym – bojová umění - Taekwondo Fight Club z.s.  
14,10 –14,15  Duha – Danceline studio tým Želvičky  
14,15 – 15,00  Cheehavka – studentská kapela 
15,00 – 15,05  Losování o ceny 
15,10 – 15,20   Breakinshow – Streetdanceshow - Budside z.s.  
15,20 – 15,25  High heels – High Heels - Budside z.s.  
15,25 – 17,00   Koncert kapely Koníček    
17,00 – 17,05  Losování o ceny 
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Pro děti byla připravena bohatá nabídka 
aktivit ve stáncích, přehlídka možností 
pro volný čas, výroba placek, ukázky 
zážitkové akce s pejsky, výuka bojových 
umění, sebeobrana, venkovní hra Laser 
Game, ekologický program zaměřený na 
recyklaci elektra, nafukovací dráha 
Přelez, přeskoč, recykluj, 
elektrokoloběžky, výtvarná dílna 
budějovánky Martina Hrabánka, ukázky 
1. pomoci Oblastního spolku ČČK ČB, 
prezentace Městské policie ČB a BESIPu, 
skákací hrady, vědecké pokusy, střelba 
z luku, rytířské souboje na kladině, 

slacklining, basketbal, preventivní program úrazů míchy Banal Fatal, dračí loď, vojenské historické 
kluby a Československá obec legionářská, programování robotů, angličtina hravě, tvoření a spousta 
dalších her a soutěží……  

Čáp Klapík (maskot 

RADAMBUKu) zavedl děti do světa 

zábavy, her a poznání. U jednotlivých 

organizací ve stáncích děti získávaly 

razítka do startovní karty, po splnění 

úkolů si vyzvedly v Infobodu malou 

odměnu. Vyplněné startovní kartičky 

postupovaly do losování o ceny, které 

probíhalo v liché hodiny na pódiu akce. 

Ceny do losování věnovali Jihočeský 

kraj, Hopsárium, Jump family České 

Budějovice, Safari Resort Hluboká u 

Borovan a Smrček souvenirs servis. V Infobodu mohli návštěvníci odevzdat nepoužívané dioptrické 

brýle a zapojit se s RADAMBUKem do Sbírky brýlí pro Afriku a na stanovišti společnosti ELEKTROWIN 

„Přelez, přeskoč, recykluj“ vysloužilý malý elektrospotřebič, za který obdrželi drobný dárek.  
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PROGRAM VE STÁNCÍCH PŘIPRAVILI: 

1 Baby club Šikulka, z.s. 

2 Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z.s.  

3 BESIP 

4 CB Dragons, z.s. 

5 Česká asociace paraplegiků – CZEPA 

6 Československá obec legionářská z.s., Jednota Č.B. 

7 DDM ČB 

8 EDUCAnet ČB, střední a základní škola s.r.o. 

9 ELEKTROWIN a.s. 

10 Energy Centre České Budějovice, z.s. 

11 Europe Direct České Budějovice 

12 Fight club z.s. 

13 HUGO divadelní klub 

14 Informační centrum pro mládež Č.B. 

15 Jazykové centrum Let's flow, z.s. 

16 

Jihočeský kraj - Fandímě pěstounství - Pracovní skupina pro podporu pěstounství 

v Jihočeském kraji  

17 Kláštery Český Krumlov, org. složka Městského divadla Český Krumlov o.p.s 

18 KONÍČEK, o. p. s. 

19 Lasergame Club Písek - FUN SPACE ARENA 

20 Louskáček z.s. 

21 M-centrum pro mladou rodinu, z.s. 

22 Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s. 
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23 Městská policie České Budějovice 

24 M-tes 

25 Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice 

26 Pionýr z.s. - Jihočeská krajská organizace Pionýra 

27 Spolek Děti Řepice 

28 T.O.Ježci z.s. 

29 Think Creative s.r.o 

30 TVOR , z.s. 

31 VĚDA NÁS BAVÍ, o.p.s. 

Záštity nad akcí přijali RNDr. Jan Zahradník - poslanec Poslanecké sněmovny PČR, Mgr. Zdeněk 

Dvořák – náměstek hejtmanky Jihočeského kraje a Ing. Jiří Svoboda - primátor Statutárního města 

České Budějovice.  

 

 

Celou akci provázelo sluníčko a přátelská atmosféra. Návštěvnost BAMBIFESTu byla téměř 2000 

návštěvníků. Program ve stáncích připravilo 162 organizátorů z 31 organizací, na pódiu akce 

vystoupilo 278 účinkujících z 26 organizací a souborů, kteří představili 31 pěveckých, hudebních, 

recitačních nebo tanečních vystoupení. 
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RADAMBUK děkuje všem organizátorům za pečlivou přípravu akce. Patří jim velký dík za to, že věnují 
svůj volný čas práci s dětmi a mládeží. Organizátorům ve stáncích patří dík za jejich připravené 
soutěžní disciplíny a zábavný program pro děti, všem účinkujícím za jejich krásná vystoupení, které 
pobavily a mnohdy i roztančily diváky u pódia a velký díky patří všem partnerům a sponzorům, bez 
jejichž pomoci bychom akci nemohli zrealizovat. Naším společným cílem bylo připravit pro děti a 
mládež zábavný a poučný program, nabídnout jim aktivity pro volný čas a široké veřejnosti ukázat, co 
pro děti děláme. Důkazem našeho společného úspěchu byl dětský smích, který jsme slyšeli a úsměvy, 
které jsme na akci u dětí viděli. Těšíme se se všemi na další setkání ve světě her, zábavy a dobré 
nálady na BAMBIFESTu v roce 2021. 

 

Výtvarná dílna budějovánky Martina Hrabánka na BAMBIFESTu v Českých Budějovicích  
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30. 7. , 6. 8. a 5. 9. 2020 - Projektové dny Laser game – projekt OPVV Pod 
jednou střechou II. 

Projektové dny Laser game jsme realizovali v rámci 
projektu OPVVV Pod jednou střechou. Celkem 
proběhly 3 projektové dny v termínech 30. 7., 6. 8. 
a 5. 9. 2020.  
Cílem hry bylo nasbírat co největší počet bodů, 
které získávaly týmy za přesně mířené zásahy. 30 
účastníků projektových dní plnilo úkoly se zájmem, 
hry je bavily, hráli fair play, projektový den skončil i 
přes to, že se konal v náročném a nepřehledném 
terénu bez úrazů.  

 

 

12. 9., 13. 9. a 20 .9. 2020 - Projektové dny Vodácké desatero – projekt OPVV 

Pod jednou střechou II. 

Projektové dny Vodácké desatero jsme realizovali ve 
dnech 12.9., 13.9. a 20.9.2020 u jezu na řece Vltava ve 
Zlaté Koruně u Českého Krumlova, kam jsme se 
přesunuly s dětmi z Českých Budějovic. Část dne 
probíhala teoreticky, formou výkladu pravidel Desatera 
vodáka a diskuze o zkušenostech, které už děti mají 
s vodáctvím. 2. část dne byla praktická, kdy se děti 
rozdělily do raftů a na klidné vodě před jezem se učily 
pádlovat, kormidlovat a pak na jezu sjíždět jez. Zájemci si 
to samé vyzkoušeli také na kánoích. Po zvládnutí 
základních dovedností jsme se po řece vydali směr České 

Budějovice do Boršova nad Vltavou, který byl 
naším cílem. Během plavby jsme udělali 2 
přestávky na jídlo a také si zahráli hry na souši. 
Celkem se projektových dnů zúčastnilo 30 dětí. 
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4. 9. 2020 – Jsme připraveni k obraně  
 

Projekt Jsme připraveni k obraně se konal v lese za 
sídlištěm Máj v Českých Budějovicích v pátek 4. 9. 
2020. Celkem se projektu zúčastnilo 35 účastníků 
ve věku 12 - 25 let a 5 organizátorů. Děti a mládež 
strávily aktivní odpoledne v přírodě plné pohybu, 
ale i poučení, které je čekalo při jednotlivých 
dovednostních a vědomostních branných 
disciplínách (turnaj v Laser game, střelba ze 
vzduchovky, orientace v přírodě s busolou, mapové 
značky a praktické ukázky 1. pomoci.…), naučily se 
týmové spolupráci a získaly tak dovednosti 

z branně – bezpečnostní problematiky.  
 

Prezentace RADAMBUK 2020 – jsme tu pro dětské spolky v Jihočeském kraji 
https://youtu.be/pDPIQgiG7F4 

 
 

18.9.2020 – koncert kapely Koníček 

Na pátek 18.9.2020 jsme  k českobudějovické 
Sportovní hale pozvali děti, mládež a širokou 
veřejnost na koncert kapely Koníček. Kapela 
Koníček hraje již od roku 2011 a je jednou 
z nabízených aktivit v rámci sociálně aktivizační 
služby pro lidi se zdravotním postižením neziskové 
organizace Koníček o.p.s. Dnes má za sebou řadu 
koncertů. Vstup na koncert byl zdarma. Kapela 
publikum nejen rozezpívala, ale také roztančila 
známými hity zpěváků Michala Hrůzy, Xindla X, 
kapely Chinaski a dalšími písněmi. Koncertu se 

zúčastnilo cca 300 posluchačů a společně s nimi jsme oslavili 20. narozeniny Rady dětí a mládeže 
Jihočeského kraje z.s. Koncert měl velký úspěch, rozšířili jsme jím nabídku trávení volného času 
v Jihočeském kraji . Koncert podpořil Jihočeský kraj.  
 

https://youtu.be/pDPIQgiG7F4
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22.9.2020 – Den čisté mobility – Energy Centre České Budějovice 
 
V úterý 22.9.2020 připravil RADAMBUK a ICM ČB dopolední program pro 
školy a mateřské školky na akci Den čisté mobility. Akci pořádalo Energy 
Centre České Budějovice na českobudějovické náplavce. Děti mohly navštívit 
také např. stánek BESIPu, Městské policie, Elektrowinu, oživit figurínu na 

stánku ČČK a vyzkoušet elektrokola a elektrokoloběžky. Děkujeme za pozvání na pěknou akci.  

 

 
 
1. 10. 2020 – schůzka partnerů projektu Pod jednou střechou II – OPVVV  

V úterý 1. 10. 2020 se sešli v klubovně 
RADAMBUKu partneři projektu Pod jednou 
střechou II., který realizuje RADAMBUK 
v rámci projektu OPVVV – Zvyšování kvality 
neformálního vzdělávání. Na programu 

schůzky byly aktivity 2. období, vyúčtování a financování aktivit.  
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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/


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 10 - 2020 

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

14 

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 %. 

 

Projekt Mládež kraji – kraj Jihočeský 

 

https://jihocesky.mladezkraji.cz/ 

 

 

 

 

 Projekt – Koloběžky 4. 9. 2020 
V pátek 4.9.2020 jsme na sídlišti Máj 
zorganizovali projekt Koloběžky. Děti a mládež si 
mohly vyzkoušet svou zručnost v jízdě na 
koloběžkách všeho druhu a také na 
elektrokoloběžkách, které dnes patří 
k atraktivním ekologickým dopravním 
prostředkům. Jsou ideálním řešením pro 
snadnou přepravu po městě, či jen tak pro 
zábavu. Účastníci byli poučeni o bezpečnosti 
jízdy na koloběžkách a kde na nich mohou jezdit. 
Akce se zúčastnilo 25 dětí a mládeže, a připravilo 
jí 5 organizátorů. 

https://dobromat.cz/podporim/radambuk
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat
http://dobromat.cz/
https://jihocesky.mladezkraji.cz/
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Projekt Rafťáci 12.9.2020 
V sobotu 12.9.2020 jsme připravili v rámci projektu 
Mládež kraji – kraj Jihočeský akci pro děti a mládež 
Rafťáci. 30 účastníků splulo řeku Vltavu na raftech ze 
Zlaté Koruny do Boršova nad Vltavou. Účastníci si 
osvojili správnou techniku pádlování, vodáckou 
terminologii, správné sjíždění jezů a základy záchrany 
tounoucího a poskytnutí 1. pomoci. V kempu Dívčí 
Kámen vařili oběd na ohni a zahráli si několik her na 
souši. Počasí akci přálo, všichni účastníci akci hodnotili 
kladně.  
 
 

 

Projekt Pohádková stezka 11.9.2020 
V rámci projektu Mládež kraji - kraj Jihočeský jsme 
uspořádali 11.9.2020 v lese za  sídlištěm Máj v 
Českých Budějovicích  akci Pohádkovou stezku na 
téma Afrika pro 44 dětí s rodiči. Děti 
procházely jednotlivá africká stanoviště a 
plnily vědomostní a pohybové aktivity. V cíli si 
vyzkoušely střelbu ze vzduchovky a 
obdržely drobnou odměnu. Zároveň 
dostaly špekáček s pečivem, který si opekly na 
připraveném ohni. 
 
 

 

Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 
 

17. 9. – 20. 9. 2020 – kurz Instruktor vodní turistiky č. 2 

RADAMBUK připravil ve spolupráci se 

vzdělávacím střediskem BP Sport letošní 2. kurz 

Instruktor vodní turistiky. Kurzu se zúčastnili 2 vedoucí ze 

spolku Bude sport. V termínu 17. – 20. 9. 2020 získali 

pracovníci s dětmi a mládeží znalosti a dovednosti 

k vedení vodáckých kurzů. Kurz se konal na řece Vltava a 

v Českém Vrbném v Českých Budějovicích.  
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Vzdělávací kurzy BP Sport 
Nabízíme pro vedoucí z členských spolků RADAMBUKu sportovní vzdělávací kurzy BP 
Sport, na které můžeme finančně přispět. Zájemci ozvěte se prosím na e-mail 
kancelar@radambuk.cz. 

 
Kurz instruktora lyžování – instruktor lyžování 
Místo konání: Pec pod Sněžkou 
Termíny konání: 11. – 16.12.2020, 16. – 21.12.2020, 4. – 9.1.2021, 9. – 14.1.2021, 16. – 21.3.2021, 
21. – 26.3.2021  (tyto termíny jsou na výběr) 
 
Termín a místo konání I.: 21. – 22.11. a 5. – 6.12.2020 v Areálu Monínec – Sedlec – Prčice  
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
 
Termín a místo konání II.:  24. – 27.1.2021 v Chotouni – Jílové u Prahy 
 
 
Kurz instruktora snowboardingu 
Místo konání: Pec pod Sněžkou 
Termíny konání: 11. – 16.12.2020, 16. – 21.12.2020, 4. – 9.1.2021, 9. – 14.1.2021, 21. – 26.3.2021 
(tyto termíny jsou na výběr) 
 
Termín a místo konání I.:  24. – 27.1.2021 v Chotouni – Jílové u Prahy 
 
Kurz instruktora lezení na umělých stěnách kurz 
Termín a místo konání kurzu II.: 28. – 29.11. a 12. – 13.12.2020 v Brně. 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
 
Termín a místo konání kurzu III.: 24. – 25.10. a 7. – 8.11.2020 v Praze. 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
 
Termín a místo konání kurzu IV.: 21. – 22.11. a 5. – 6.12.2020 v Praze. 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kancelar@radambuk.cz
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 
 

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  
 
 
 

 
 
 

mailto:icmcb@radambuk.cz
http://www.icmcb.cz/tipy-pro-volny-cas-2-tyden-6-1-12-1-2020/
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Máte doma knížku, kterou už jste přečetli, ale je vám 
líto ji vyhodit? Vyměňte ji v KnihoBudce za jinou. 
Nebo ji tam prostě jen nechte, ať si ji může přečíst 
někdo jiný. KnihoBudky slouží k bezplatnému 
půjčování a výměně knih. Někdo se diví, ale knížky 
se téměř neztrácejí a tak nabádáme, aby si lidé 
knížku klidně i jen odnesli domů. 
 
Jednu z budek naleznete i u nás u Informačního 
centra pro mládež na adrese Husova 622/45 v 
Českých Budějovicích. 

O dalších místech po celé republice, kde si můžete bezplatně vzít, půjčit či vyměnit knížky, se dozvíte 
z mapy na webu http://www.knihobudka.cz/. 

 

7. 5. – 25. 6. 2020 -přednášky Bezpečně v online prostoru projekt OPVV Pod 

jednou střechou II. 

V rámci Klíčové aktivity 
Tandemové neformálního 
vzdělávání projektu OPVVV 
Pod Jednou střechou II jsme 
ve spolupráci s Dětským 
diagnostickým ústavem 
Homole uspořádali sérii 
přednášek s názvem 
Bezpečně v online prostoru 
zaměřených na kyberšikanu a bezpečné chování na 

Internetu. Přednášky proběhly ve dnech 7. 5. 2020, 21. 5., 4. 6., 18. 6. a 25. 6. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.knihobudka.cz/
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Českobudějovický studentský projekt ZPĚT NA JEDNA poskytující bezplatné 

doučování dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, hledá nové doučující - zájemci se nám mohou 

ozvat na zpetnajedna@gmail.com 
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Zapojte se do dotazníkového šetření ohledně neformálního vzdělávání 
Dotazník slouží k mapování potřeb mladých lidí a zjištění toho, jak je možné zlepšit dostupnost 

a kvalitu neformálního vzdělávání pro osobnostní rozvoj a profesní 
růst široké skupiny lidí. 
Poskytnuté informace POMOHOU k vytvoření informačního 
a vzdělávacího portálu pro mladé lidi, mládežnické vedoucí, 
pracovníky s mládeží a další odborníky, kteří budou monitorovat 
příležitosti a subjekty pro neformální vzdělávání. 

Nejprve ale potřebujeme/chceme znát Váš NÁZOR a zkušenosti. 
Pro dospělé: https://www.survio.com/survey/d/prodospelecr 
pro mládež 13 - 30: https://www.survio.com/survey/d/promladecr 

 

Informace z členských spolků RADAMBUKu 
 

Lodivod Dunajský a jiné příhody 
Když se sejde parta dětí a vedoucích, aby strávila 11 dní na louce uprostřed lesů, 
není o dobrodružství nouze. Nejinak tomu bylo i s naší partou. Za inspiraci nám 
sloužil příběh od Julese Verna, Lodivod Dunajský. Lodivod nás provázel celým 
táborem. Postupně nám odhaloval svá tajemství, kterých nebylo málo. Propluli 

jsme s ním celou Dunaj od pramenů, až k Černému moři a procestovali několikero zemí. Byli jsme 
pronásledováni bandity, vězněni na lodi i na souši, zdolali jsme bouři a zachraňovali princeznu. 
Překonávali jsme temný les, vyprahlou zem i rozbouřené vody řeky. Lovili jsme ryby, vařili jsme si na 
ohni, připravovali dřevo, stavěli vory, vyráběli vlajky a trička, šplhali po lanech, stříleli, vyřezávali a 
hráli různé hry.  Děti pomáhali nejen při stavění tábora, ale i při jeho bourání. Již se těšíme na další 
rok, doufáme na stejném místě a s novým příběhem.  
Využili jsme také krásných zářijových dní k výletům. První výprava nás přivedla do korun stromů. 
V lanovém centru si prvolezci vyzkoušeli horní (základní) trasu. Zkušenější se vydali na trasu 
s největším množstvím překážek. Kromě sjezdů přes propast či jezírko, je čekaly mosty, kladiny, sítě a 

další pestré překážky, které prověřily sílu, hbitost a 
obratnost lezců. Na lanech se spoléháte nejen na svůj 
sedák, ale i na parťáka, se kterým se navzájem jistíte, 
kontrolujete, povzbuzujete a pomáháte si. Lana už 
otestovala nejedno přátelství. Na závěr jsme si dali 
trasu s 11 „tarzanovskými“ sjezdy. A pak už 
následovalo zasloužené občerstvení.  
Druhá výprava nás zavedla na nově založenou kešku, 
která představuje naši hlídku a oblasti, kterými se 
zabýváme. Protože je trasa delší, vzali jsme si kola a 
vyrazili. Cestou nás čekalo mnoho luštění a hledání 
v terénu. Nakonec jsme vše zvládli a rozlouskli 
poslední souřadnice, které nás dovedly k finální 

krabičce. Cestou jsme si užívali nádherných výhledů, pozorovali hmyz a vzácné rostliny. V kopcích na 
Lipenským jezerem je stále krásně.  
za 14. Přední hlídku Royal Rangers p.s.Tůmová Veronika 

https://www.survio.com/survey/d/prodospelecr
https://www.survio.com/survey/d/promladecr
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Informace z ČRDM 

 
 

Schůzka na ministerstvu 
Autor: Tomáš Novotný  
V pondělí 7. září se na Ministerstvu školství, 
mládeže a zbytků tělovýchovy konala 
schůzka vedení tohoto úřadu se zástupci 
spolků. 
Náměstek ministra Karel Kovář a státní 
tajemník Jindřich Fryč spolu s kolegy 
z odborů a oddělení, jichž se činnost spolků 
nějak dotýká, vyložili Aleši Sedláčkovi, 
Martinu Bělohlávkovi, Tomáši Novotnému, 
Ondřeji Šejtkovi a člence představenstva 

národní rady Vendule Nejedlé svou představu spolupráce a komunikace centrálního úřadu se spolky 
v oblasti financování, metodiky či investičních akcí. Pan náměstek anoncoval, že by letošní objem 
prostředků určených pro naši oblast měl zůstat zachován i v roce příštím, stejně tak programy, ve 
kterých jsou prostředky rozdělovány. K. Kovář nevyloučil mírný posun termínů vyhlášení a odevzdání 
grantů v oblasti neinvestičních akcí. 
Šéf České rady dětí a mládeže požádal vedení resortu, aby pro rok 21 zachovalo dosavadní strukturu 
dotačního programu, tedy umožnilo malým (místním) spolkům vstoupit se svými projekty 
do dotačních výzev, jakkoliv je to pro ministerstvo administrativně zatěžující. Argument nejistoty 
stran financování od obcí a krajů v současné coronavirové situaci (a také vzhledem ke krajským 
volbám) pan náměstek přijal. 
Přítomní se na schůzce dotkli otázek komunikace, přenosu informací, stability programů či výhledu ve 
státní strategii vůči mládeži v nejbližších dvou letech. 
Schůzka se konala z iniciativy spolků. Připomeňme, že odbor mládeže byl zkraje roku po přechodu 
sportu pod samostatnou agenturu zrušen, nově funguje oddělení pro mládež. 
Tomáš Novotný 

 
Návrh na zrušení databáze NNO 
4. 9. náš předseda Aleš Sedláček prezentoval na Radě vlády NNO návrh na zrušení databáze NNO, 
kterou spravuje Ministerstvo vnitra ČR, a šetření dobrovolnické práce prostřednictvím Českého 
statistického úřadu: 
„Ta databáze, resp. informační systém, to byl pokus v době, kdy neexistoval veřejný rejstřík do 
kterého se i NNO dnes zapisují na soudech. Dnes je databáze na MV neúplná, duplicitní a spíše 
škodlivá. Co se týká měření dobrovolnické práce coby makroekonomického údaje, tím jsme se zabývali 
s Česká rada dětí a mládeže v projektu SAFE. Snažili jsme se, aby i ČR používala metodiku ILO 
(Mezinárodní organizace práce). Tím bychom se mohli poměřovat se zahraničím i dostali ucelený 
obrázek, jak na tom s dobrovolnictvím v ČR opravdu jsme. Proč se zabývat něčím, co je dobrovolné a 
nikdo za to nic nechce? Co je státu do toho? Proč to řeší vláda, resp. její poradní orgán? 
Dobrovolnictví je pro stát výhodné a v některých oblastech zásadní. Práce s dětmi a mládeží je jednou 
z těchto oblastí.“  
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72 hodin 2020 - zapojte se! 
Co je to projekt 72 hodin? Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již 

po sedmé. Projekt má letos nové webové stránky, 
které jsou přehlednější a umožní vám jednodušší 
registraci projektů. 
Chcete pomáhat, nebo udělat něco pro své okolí? 
Kdykoliv během těchto 72 hodin (15.–18. října 2020) 
a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém 
Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, 
přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů 
bude mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů 
z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků. 

Do projektu je samozřejmě možné se zapojit i jakkoliv jinak. Například vymyslet úklidovou akci, 
zazpívat seniorům, či natřít autobusovou zastávku. Nápadů je mnoho a ne vždy se k nějakému kroku 
rozhoupeme, projekt 72 hodin je vhodnou příležitostí, jak udělat to, na co se už dlouho chystáte … 
Co je cílem projektu 
Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali 
mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat 
a víc vnímat svět kolem sebe. 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. 
Akce 72 hodin: https://www.72hodin.cz/ 
 

Chcete pomáhat, nebo udělat něco pro své okolí? 
Pak jste tady správně! Načerpejte inspiraci, nebo se přidejte k již zaregistrovanému projektu a pojďte 
do toho s námi! Termín akce je 15.–18. října. 

Přihlásit se  
Nejste ještě registrováni? 
 
 

Přijměte výzvu a zapojte se 
tak do akce 72 hodin 
Nemáte vlastní partu, nebo nevíte 
jak či kde pomáhat? Nevadí, zkuste 
jednu z našich výzev. A klidně si ji 
zkuste splnit i v týmu. 
Pro ty, kteří nemají inspiraci či po 
ruce žádné přátele, se kterými by se 
mohli vrhnout do svého projektu, 
jsme pro letošek připravili sérii výzev 
zaměřenou převážně na péči o 
životní prostředí. Jsou určeny 
především jednotlivcům, lze je ale 
podstoupit také v kolektivu. 

Odměnou za splnění vám bude certifikát, osvědčující vaši účast v akci. Tím, že se zapojíte získáváte 
také automaticky koordinátorskou slevu na naše trička, která můžete zakoupit v našem e-shopu. 

https://www.72hodin.cz/
https://www.72hodin.cz/
https://www.72hodin.cz/prihlasit-se
https://www.72hodin.cz/registrace
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72 hodin třídím odpad 
Ještě netřídíte? Teď máte jedinečnou možnost si to 
vyzkoušet. 
 
 
72 hodin šetřím energii a vodu 
Připadá vám, že společnost plýtvá vodou, nebo se někde 
moc svítí? Změňte to! 

 
72 hodin péče o přírodu 
Udělejte během tří dnů každý den něco pro přírodu. 
72 hodin dělání radosti 
Tahle výzva se nám opravdu líbí. Vaším úkolem bude udělat každý den radost alespoň třem lidem 
72 hodin bez plýtvání jídlem 
Cíl je jasný. Nakoupit jen to, co spotřebuji, nic nevyhodit. 
 
72 hodin bez technologií 
Tahle výzva je tedy přísná. Zkusíte se vrátit o pár desítek let zpět a po tři dny téměř nevyužívat žádné 
technologie? 

radě dětí a mládeže pomáháme v rámci akce 72 hodin? 

 

 

Sázíme budoucnost s Nadací Partnerství 
Zasadíme spolu 10 milionů stromů? Již jich roste na 600 tis. 
I letos chceme pokračovat v aktivitě Nadace Partnerství, se kterou se 
pokusíme zasadit během pěti let celkem 10 mil. sazenic stromů. Opět 
mezi vás rozdáme 300 sazenic ovocných stromků a opět vás prosíme, 

zaregistrujte svou výsadbu do této iniciativy. Více na www.sazimebudoucnost.cz 
 

https://www.72hodin.cz/
http://www.sazimebudoucnost.cz/
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Jak budou vypadat letošní trička? 
Pokud jste zvědaví jak budou vypadat letošní trička, je tento článek určen právě vám :) 
I letos obdrží každý z koordinátorů zaregistrovaného projektu tričko zdarma. Protože jsme však 
připravili i možnost zkusit své odhodlání a pevnou vůli v některé z našich výzev, připravili jsme tričko i 
pro vás, kdož si zvolíte tuto variantu účasti v akci. A jek tedy budou trička vypadat? 
 
Trička můžete nakoupit v našem e-shopu: eshop.72hodin.cz 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Akce 72 hodin: koronaviru navzdory 
Vyhlášení nouzvého stavu v ČR od pondělí 5. 10. s platností na dva týdny se dotýká i termínu naší 

dobrovolnické akce. Zaplavili jste nás pro to logicky dotazy, co máte dělat/nedělat… 

Myslíme si, že důležitější než dodržení oficiálního termínu akce, tedy 15.–18. 10., je chuť a dobrá vůle 

někomu či něčemu pomáhat. Svůj projekt proto klidně zrealizujte kdykoliv do konce roku 2020.  

Věříme, že své projekty nezrušíte právě v této těžké době je dobrovolná pomoc potřebná víc než kdy 
jindy. 
 
 

Zapojte se s naší akcí do obnovy lesů v ČR 

Milí koordinátoři,  
poslední týden jsme výrazně zaznamenali vaší chuť se opět pustit do nějakého hezkého projektu 
pomoci, kterou ale nahlodávají obavy z toho, jaká bude v říjnu – v čase akce 72 hodin – situace, 
vzhledem k aktuálnímu rychlému nárůstu počtu nemocných koronavirem. Samozřejmě, nikdo z nás 
nezná odpověď na otázku, jestli nenastanou přísnější opatření, která zhatí naplánované projekty.  
 
Ale jedno víme – akce 72 hodin skýtá možnost pomáhat venku, v otevřených prostorách. V přírodě a 

http://eshop.72hodin.cz/
mailto:sona.polak@crdm.cz
mailto:sona.polak@crdm.cz
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přírodě… 
Můžete se pustit do sázení ovocných stromů, můžete zvelebit své okolí a dnes taky přinášíme tip, jak 
můžete pomoci našim lesům. 17. října se můžete zapojit do Dne za obnovu lesa 
 
Co to znamená? 
Můžete pomoci našim lesníkům obnovovat lesy sužované suchem a kůrovcovou kalamitou. Kalamita 
způsobená suchem a klimatickou změnou nejsou jen holiny a zmar, ale také počátek nového lesa. 
Odolnějšího, s jinou rostlinnou skladbou, lépe zadržujícího vodu.  
• Vyberte si některou ze třinácti lokalit nejblíže svému bydlišti a zasaďte symbolicky třeba jen 

jedinou sazeničku. 
• Pomozte stloukat oplocenky, kterých lesníci potřebují stovky kilometrů... 
• Vyzkoušejte si, jak lesníci zbavují stromy larev kůrovce. 
• Vydejte se s lesníky na procházku a společně vyvěste přístřešky pro sovy a jiné noční dravce, 

kteří pomáhají přírodě přirozenou cestou likvidovat přemnožené hraboše. 

 
Pomůžete s online doučováním žáků-migrantů? 
Organizace Sdružení pro integraci a migraci hledá dobrovolníky pro online doučování žáků-migrantů, 
kteří navštěvují základní školu a potýkají se s problémy ve výuce kvůli nedostatečné znalosti češtiny 
nebo kvůli kulturním rozdílům. Doučování probíhá online a ve spolupráci se SIMI. 
Více informací zde 
 

Dotace na ubytování - COVID 
Zjišťovali jsme na Ministerstvu pro místní rozvoj, jak to vypadá s podnětem, který jsme za ČRDM 
vznesli ohledně možnosti zapojení neziskových organizací do výzvy COVID – Ubytování. Paní ředitelka 
nás upozornila, že výzva byla pozměněna, takže v tuto chvíli jsou oprávněnými žadateli fyzické 
osoby nebo právnické osoby („obchodní korporace“ byly nahrazeny „právnickými osobami“). Výzva 
je tedy otevřená i pro neziskové právní formy, samozřejmě pokud splňují i ostatní podmínky.  
Více na odkazu 
Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive provozovatelů hromadných 
ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření souvisejících s pandemií COVID-19. 
Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky 
stávajících služeb a pracovních míst. 
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace do dotačního 
titulu COVID-Ubytování.  
Lhůty vyhlášené výzvy 
Platnost výzvy: 07. 09. 2020 - 30. 10. 2020 
Příjem žádostí o dotaci: 11. 09. 2020 - 30. 10. 2020 
Rozhodné období: 14. 3. 2020 - 24. 5. 2020 
Žádost bude dostupná od 11.09.2020 na stránkách zde . 
Telefonní linky pro žadatele o dotaci tel.: +420 704 619 871; +420 704 619 875.  Případné 

dotazy k výzvě směřujte prosím na covid-ubytovani@sfpi.cz. 
 
 
 

https://www.sazimelesynovegenerace.cz/
https://www.migrace.com/cs/regularizace/online-doucovani-migrantu
http://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani
https://zadosti.sfpi.cz/
mailto:covid-ubytovani@sfpi.cz
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Dopis ministru zdravotnictví 
Z důvodu avizovaného omezovaní volnočasových aktivit jsme ministru zdravotnictví zaslali 

následující řádky: 

 

Vážený pane ministře, 

obracím se na Vás jménem České rady dětí a mládeže, která zastřešuje na 100 organizací pracujících s 

dětmi a mladými lidmi, kterých je více než 220 tisíc. Reaguji na Vaše sdělení v médiích o plánovaném 

omezování právě volnočasových aktivit. Naše oddíly, družiny, kluby fungují většinou v počtu okolo 20 

osob. Naši činnost jsme od září zaměřili na aktivity venku. Vyzkoušeli jsme si, že jsme schopni bez 

problému zajistit základní hygienická opatření. 

Naše činnost není řízena školským zákonem, i když vzdělávání ve školách vhodně doplňuje. Výjimky, 

které by byly stanoveny pro školní a zájmové vzdělávání (domy dětí a mládeže a střediska volného 

času), se na nás nevztahují. 

Děkuji, že výše uvedené informace vezmete v potaz. 

S pozdravem 

Ing. Aleš Sedláček, předseda ČRDM 

 

9. ročník soutěže Brána k druhým 
Soutěž, kterou vyhlašuje Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Českou radou dětí a 

mládeže,  hledá, ukazuje a oceňuje pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se 

podílejí děti a mládež do 26 let. Může se jí zúčastnit jakákoliv skupina (např. oddíly, kroužky, kluby, 

družiny, školní třídy i ti, kteří se scházejí „jen tak“), která v období školního roku, prodlouženého o 

prázdniny a září se říjnem, vykonala nebo vykoná ve svém okolí něco veřejně prospěšného a 

užitečného pro ostatní – pomáhá potřebným lidem, zvelebuje okolí ve svém městě či obci, pečuje o 

přírodu nebo třeba pořádá veřejnou sbírku, zkrátka rozdává svou tvořivostí radost druhým. Může se 

jednat o jednorázový čin i dlouhodobější aktivity. 

 

Více informací a soutěžní formulář je zde 
 

Mravenčí chůva se začíná starat o malé i velké čtenáře 
Na pole dětské literatury vstupuje nová značka Mravenčí chůva. 

„Rády bychom přispěly k tomu, aby se k dětem dostávaly vizuálně i obsahově atraktivní knihy. 

Chceme u dětí podporovat jejich čtenářství. Vycházíme přitom z toho, že každé dítě může číst se 

zaujetím a radostí, záleží jen na tom, jestli se mu do ruky dostane ve vhodný okamžik vhodná 

kniha,“ popisuje cíle Mravenčí chůvy jedna ze dvou spoluzakladatelek firmy Julie Dominika 

Zemanová. 

Mravenčí chůva proto 29. září spustila na stránce www.mravencichuva.cz online magazín o knihách 

pro děti. 

http://www.adam.cz/clanek-2020100001-mravenci-chuva-se-zacina-starat-o-male-i-velke-
ctenare.html 

https://znv.npicr.cz/brana-k-druhym/
https://www.mravencichuva.cz/
http://www.adam.cz/clanek-2020100001-mravenci-chuva-se-zacina-starat-o-male-i-velke-ctenare.html
http://www.adam.cz/clanek-2020100001-mravenci-chuva-se-zacina-starat-o-male-i-velke-ctenare.html
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Místo, kde žijeme 
Nadace Via vyhlašuje nový ročník programu Místo, kde žijeme. Grantem ve výši až 500 000 korun 

podpoří tři vybrané týmy z českých obcí, kde chtějí propojit místní lidi, neziskovky, firmy a instituce a 

společně upravit či vytvořit konkrétní veřejný prostor (vnitřní nebo vnější). Projekt chce pomoci 

takovým proměnám, které podpoří setkávání lidí v obci. Vybrané týmy dostanou také balíček další 

podpory – pomohou jim odborníci a odbornice na zorganizování komunitních setkání. 

 

Více informací se dozvíte zde 

 
Začíná nový ročník Zlatého Ámose 
V pořadí již 28. ročník ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos byl slavnostně odstartován. Žáci 

základních a středních škol mohou od 5. října, kdy se na celém světě slaví Světový den učitelů, až 

do konce kalendářního roku posílat své nominace na titul Zlatý Ámos. K přihlášce stačí připojit 

stručnou charakteristiku oblíbené učitelky či učitele, společně prožitou příhodu a sto podpisů 

spolužáků, učitelů a přátel, prostě všech, kdo s kandidaturou souhlasí. 

http://www.adam.cz/clanek-2020100002-zacina-novy-rocnik-zlateho-amose.html 
 
 

Tužky, které rostou  
Kdo už od nás má koordinátorský balíček 
projektu 72 hodin, tak v něm objevil i dárky - 
tričko, látkové náramky a zvláštní tužky. 
Rostoucí…  
• jsou ekologické 
• pokud s nimi již nechcete psát, nebo je 
vypíšete - zasadíte je! 
• vyrostou vám z nich bylinky 
NÁVOD: Pokud jsou již na psaní příliš krátké, 
jednoduše je vložíte do hlíny a za pár dnů vám 
z nich na sluníčku a při dostatku vláhy 
vyrostou bylinky. Po dvou až třech dnech, 
jakmile se kapsle rozpustí, tužku z květináče 
odstraňte. Pomůžete přírodě, pobavíte se a 
nakonec si ještě pochutnáte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/misto-kde-zijeme/
http://www.zlatyamos.cz/
http://www.adam.cz/clanek-2020100002-zacina-novy-rocnik-zlateho-amose.html
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Další informace 
 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 

https://www.khscb.cz/view.php?nazevclanku=mimoradna-

opatreni&cisloclanku=2020030003 

 

 - Vyhlášení nouzového stavu - co aktuálně platí  - Vláda ČR (1.10.2020) 

 

 - Seznam všech mimořádných opatření vydaných MZ ČR 

 

 - Mimořádné opatření KHS Jč kraje č. 3/2020 (1. 10. 2020) 

 

Národní divadlo 
I v této nelehké době myslíme na naše studenty a mladé 

diváky. 

V říjnu můžou junioři do 26 let využít 50% slevu na 

vybraná představení ND.  

Celková nabídka a více informací 

https://www.narodni-divadlo.cz/.../slev.../juniori-do-26-

let 

 

 

https://www.khscb.cz/view.php?nazevclanku=mimoradna-opatreni&cisloclanku=2020030003
https://www.khscb.cz/view.php?nazevclanku=mimoradna-opatreni&cisloclanku=2020030003
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/
https://www.khscb.cz/storage/userfiles/file/Verejne%20zdravi/2020/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9%20opat%C5%99en%C3%AD%20KHS%20J%C4%8Dk%20%C4%8D_3.pdf
https://www.facebook.com/narodnidivadlo.cz/?__cft__%5b0%5d=AZUr018_-gbSer-YvL7Sft0f5jQmsGq6iPAPu5vITyYHioHDZttPK_IiheqyOgA1XjfF75-fyCug4DEeHddUHBEPPqBlX-lw5t3BL8qx6hExGr36Zlxb4p5h8FNbOgYNxWfoNnVJzJHP3QH5D9p_PD_lLvgQy8tztQfIb56K7FmDYPDG4b4kDLZZ3-rci3WIscHWjJ8QEeO5TfiqoJF80hBExW2D1GXeCJRwVNVAgp_Wu8EcqRYfnjXmxci6pNSIuNs&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.narodni-divadlo.cz/cs/vstupenky-a-predplatne/slevy-a-obchodni-informace/juniori-do-26-let?fbclid=IwAR02pwCp5o33-TP8ER22NWR0V1EGYP1tVfl9tTrM8Ybg7hgXPDsM5cDnVnI
https://www.narodni-divadlo.cz/cs/vstupenky-a-predplatne/slevy-a-obchodni-informace/juniori-do-26-let?fbclid=IwAR02pwCp5o33-TP8ER22NWR0V1EGYP1tVfl9tTrM8Ybg7hgXPDsM5cDnVnI
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Sázíme lesy pro budoucnost - Den za obnovu lesa 
Zveme vás na sobotu 17. 10. 2020 
Unikátní celorepubliková akce v historickou chvíli 
 
Den za obnovu lesa byl loni největší celostátní akcí svého druhu na podporu obnovy lesa a krajiny. 
Po celé republice, na některou ze čtrnácti lokalit, přišlo před rokem neuvěřitelných více než 32 tisíc 
lidí. Ještě jednou děkujeme za projevenou podporu! 
Loňský úspěch Dne za obnovu lesa prokázal, že vám není osud českých lesů lhostejný. Že vás zajímá, v 
jakých lesích se budete procházet se svými dětmi a vnuky. 
A to je zavazující. 
Proto jsme se rozhodli tento Den uspořádat znovu, tentokrát 17. října. A znovu vás vyzvat – přijďte 
pomoci našim lesníkům obnovovat lesy sužované suchem a kůrovcovou kalamitou! 
Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, jaké lesy sázíme místo uhynulých porostů po celé republice! 
Přijďte se přesvědčit, co děláme pro zadržování vody v krajině. 
Kalamita způsobená suchem a klimatickou změnou nejsou jen holiny a zmar, ale také počátek nového 
lesa. Odolnějšího, s jinou rostlinnou skladbou, lépe zadržujícího vodu. A ten vám chceme představit. 
Vyberte si 17. října některou ze třinácti lokalit nejblíže svému bydlišti a zasaďte symbolicky třeba jen 
jedinou sazeničku! 

• - pomozte stloukat oplocenky, kterých potřebujeme stovky kilometrů, abychom ochránili 
nové stromky před zvěří 

• - vyzkoušejte si, jak stromy zbavujeme larev kůrovce 
• - vydejte se s našimi lesníky na procházku a společně vyvěste přístřešky pro sovy a jiné noční 

dravce, kteří pomáhají přírodě přirozenou cestou likvidovat přemnožené hraboše. 
• - nebo jen poseďte s přáteli u ohně, opečte si pár špekáčků a zeptejte se našich lesníků na 

vše, co vás zajímá v souvislosti s lesy pro 22. století 
Takže nezapomeňte - 17. října, Den za obnovu lesa. 

Den, který nás znovu spojí! 
I ve vašem kraji. 

https://www.sazimelesynovegenerace.cz/den-za-obnovu-lesa/ 
 
České Budějovice - Branná 
Sobota 17. října 2020 
Den za obnovu lesa – Den, který nás znovu spojí 
Přijďte v sobotu 17. října 2020 pomoci našim lesům! Zasazením byť jediné symbolické 
sazeničky ukážete, že vám není obnova krajiny po největší katastrofě, která kdy naše lesy potkala, 
lhostejná.  
 
Můžete si vyzkoušet také další lesnické práce – sbíjení oplocenek chránící nové porosty před zvěří, 
vyvěšování speciálních budek pro noční dravce, kteří reguluji počty přemnožených hrabošů, 
prohlédnete si lesnickou techniku, pomocí které lesníci bojují s kalamitou. 
… anebo jen tak posedíte s blízkými u ohně a opečete pár buřtů. 
Přijďte i s dětmi a vnoučaty! 
Parkoviště bude v areálu bývalé těžebny rašeliny Branná firmy Rašelina Soběslav, a. s. 
Shromaždištěm bude skládka a křižovatka lesních cest. 
Lokalita se nachází zhruba 8 km JV od Třeboně a 34 km od Českých Budějovic. 

https://www.sazimelesynovegenerace.cz/den-za-obnovu-lesa/
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Datum a čas: sobota 17. října 2020 

Kontakt:  Kamil Bjaček - kamil.bjacek@lesycr.cz 

Parkoviště: GPS: 48.954485, 14.804179 

Shromaždiště: GPS: 48.951222, 14.806759 

Hlavní 
program: 

– v praxi si můžete vyzkoušet, jak se sází nový les 
– seznámíme vás s našimi programy Vracíme vodu lesu a za odborné asistence 
lesníka budete svědky budek pro sovy a dravce 
– předvedeme lesní techniku i práci koní v lese, vyzkoušíte si odkorňování stromů 
– pro celou rodinu jsme si připravili interaktivní kvízy a zajímavosti z lesa i přírody 
– celodenní program i občerstvení, včetně přírodního opékání špekáčků (v 
závislosti na počasí) 

Doprovodný 
program: 

- Harvestorový trenažer SLŠ Písek  
- Ruční přibližování dříví  
- Počítání letokruhů  
- Dřevěné skládačky  
- Poznávačka dřevin a lesních zvířat  
- Tiskátka stop zvěře a jejich přiřazování  
- Lanová dráha mezi stromy  
- Hod polenem  
- Dendrofon  
- Zážitkový chodník  

Poznámka 
organizátorů: 

Skupiny nad 10 osob se mohou hlásit na kamil.bjacek@lesycr.cz 
Účastníci mohou přijet automobilem - po místní komunikaci - odbočka na konci 
vesnice Branná, která leží na silnici číslo 154 Třeboň – Nové Hrady.   
Parkoviště je zpevněná plocha v areálu bývalé těžebny rašeliny Branná firmy 
Rašelina Soběslav, a. s. 
Účastníci dne budou mít zajištěno povolení k vjezdu mezi 9:30 – 16:30.  
Silnice z Majdaleny směrem na Brannou bude u hájovny Barbora, bod záchrany JH 
079 v sobotu 17. 10. uzavřena a nebude možný průjezd.   
Účastníci, kteří přijedou vlakem, mohou pěšky přijít ze stanice Majdalena – 
zastávka, na shromaždiště je to asi 4,7 km.  
1. Příjezd účastníků motorovými vozidly bude probíhat po místní komunikaci - 
odbočka na konci vesnice Branná (bod 4 na mapě), která leží na silnici číslo 154 
Třeboň – Nové Hrady. Parkoviště je zpevněná plocha v areálu bývalé těžebny 
rašeliny Branná firmy Rašelina Soběslav, a. s. (bod 1 na mapě). Účastníci dne 
budou mít zajištěno povolení k vjezdu mezi 9:30 – 16:30. 
2. Příjezd účastníků motorovými vozidly bude probíhat po místní komunikaci po 
odbočce ve vesnici Branná (bod 4 na mapě), která leží na silnici číslo 154 Třeboň – 
Nové Hrady. Parkoviště je zpevněná plocha v areálu bývalé těžebny rašeliny 
Branná firmy Rašelina Soběslav, a. s. (bod 1 na mapě). Účastníci dne budou mít 
zajištěno povolení k vjezdu mezi 9:30 – 16:30. 
3. Silnice z Majdaleny směrem na Brannou bude u hájovny Barbora, bod záchrany 
JH 079 (bod 2 na mapě) v sobotu 17. 10. uzavřena a nebude možný průjezd. 
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4. Účastníci, kteří přijedou vlakem, mohou pěšky přijít ze stanice Majdalena – 
zastávka (bod 3 na mapě). 
5. Silnice z Majdaleny směrem na Brannou bude u hájovny Barbora (bod 2 na 
mapě) v sobotu 17. 10. uzavřena a nebude možný průjezd 
Odkaz na body v mapě zde: https://mapy.cz/s/nozodaturu 
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Herník 
Herník je knížka plná barev, zábavy, zamyšlení a zkušeností. 
Najdete v ní 43 zážitkových her, které byly vymyšleny, 
realizovany a adaptovany na zážitkových akcích. Tyto hry jsou 
velmi různorodé – krátké, jednoduché i mnohahodinové 
komplexní programy. Mohou se využívat na kurzech, akcích, 
táborech... 
Herník vydal MO Plusko, slovenská parta lidí, kteří přinášejí 
zážitky do svého života, jak o sobě sami tvrdí. Rádi se rozvíjí, 
tvoří a tráví čas venku. Organizují různé zážitkové akce pro 
mládež. Nechtějí jen vyplnit volný čas a bavit se, ale 
především cíleně rozvíjet účastníky akcí. 
„Je to hravé, je to mladé, je to dobrovolné, je to zajímavé, je 
to strhující, je to orientováno na mladé, je to v přírodě, je to 
zážitek, je to plné různorodých mladých lidí, je to plné 
jedinečných projektů, je to plné témat ze současnosti,“ říká o 
knížce Radek Hanuš, instruktor Prázdninové školy Lipnice.  
Herník si zde můžete objednat. 

 

Nakladatelství Mravenec 

 

 

Tábornická pexesa 
Květiny (tábornické pexeso) 
Cena: 30,- Kč  
Tábornické pexeso je řešeno originálním způsobem 
tak, aby se děti při hraní pexesa zároveň 
zdokonalovaly ve znalostech toho kterého oboru. 
Obsahují tedy dvě sady kartiček, z nichž na jedné je 
vždy fotografie květiny a v druhé sadě je k tomu 
příslušný slovní popis (český název, latiský název, 
velikost, výskyt u nás). Takže ke hře je potom nutná 
nejen dobrá paměť, ale také určitá znalost. 
Bílý karton A3 - barvný tisk - 2x 32 kartiček. ... 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

https://gymnasion.org/objednavky/
https://www.mravenec.cz/shop/141013-kvetiny-(tabornicke-pexeso)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/tabornicka-pexesa?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/141013-kvetiny-(tabornicke-pexeso)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/141013-kvetiny-(tabornicke-pexeso)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
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Z nakladatelství Portál  >  Hry a programy z Portálu 
100 nejlepších her z celého světa 
Cena: 229,- Kč  

 
„Kdo se se vystaví riziku se naučit něčemu cizímu, se nakonec naučí 
hodně sám o sobě,“ říká autorka této nápadité knihy, v které najdete 
100 nejlepších her z celého světa, které podporují interkulturní 
učení. Interkulturní kompetence patří k důležitým způsobilostem v 
životě dětí a dospělých. Její základy jsou položeny již ve školce a 
základní škole. 
S touto knihou projdete najednou okolo celého světa. Obsahuje hry 
jako „Nakresli osla“, což je veselá kreslicí hra z Nizozemska, při které 
se děti se zavázanýma očima pokouší domalovat oslu oči, ocas a uši, 
nebo turbulentní hru „Diketo“ z Jihoafrické republiky vyžadující 
zručnost a „Hadí lov“ ze Zambie. Od starších dětí se při hře „Pět 
místo šesti“ očekává schopnost koncentrace a zapamatování si čísel! 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

 

 

Z nakladatelství Portál  >  Hry a programy z Portálu 
Vedle nul je jednička velké číslo 
Cena: 299,- Kč  
Matematika zábavnou formou. 
Dá se kus dortu rozdělit na přesné třetiny? Jak namalovat vejce a 
ovál? A existují tkaničky, které se opravdu nerozvážou? Ať 
chceme, nebo ne, s matematikou se v každodenním životě 
setkáváme neustále. Avšak to, co jsme se naučili ve škole, nám 
často nepomáhá nebo jsme to už dávno zapomněli. U absurdně 
nepraktických věcí, jako je teorie množin, je to dobře. Ovšem v 
jiných případech se může matematika skvěle hodit. V této knize 
osvědčený autor Holger Dambeck prozrazuje praktické 
matematické tipy a triky pro rozličné situace, ať už jde o stání ve 
frontě, parkování, učení se telefonních čísel nazpaměť, mocnění 
čísla 65 na druhou, vázání kravaty, nebo umělecké kousky s 
pravítkem a kruhem. A žádný strach: Nikdo se nemusí biflovat 
vzorce nebo debatovat o křivkách. Pro autora totiž matematika 
znamená zábavné přemýšlení a nalézání geniálních řešení. ... 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 
 

https://www.mravenec.cz/shop/hry-a-programy-z-portalu?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/566017-100-nejlepsich-her-z-celeho-sveta?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/566017-100-nejlepsich-her-z-celeho-sveta?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/566017-100-nejlepsich-her-z-celeho-sveta?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/566016-vedle-nul-je-jednicka-velke-cislo?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/hry-a-programy-z-portalu?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/566016-vedle-nul-je-jednicka-velke-cislo?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/566016-vedle-nul-je-jednicka-velke-cislo?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
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Dokumentace činnosti  >  Pro celoroční činnost 
Deník zájmového útvaru 
Cena: 15,- Kč  
Určeno pro kroužky SVČ, DDM, dětských organizací, a 
další, kteří zaznamenávají svoji činnost po dobu celého 
roku (docházka, seznam členů, plán, program, ....). 
 
Formát A4, kartonová obálka různých barev. ... 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 
Ekologické publikace 
Krajina nápadů 
Cena: 95,- Kč  
Na devadesáti stranách přinášíme 48 nápadů a aktivit pro poznávání 
krajiny. Knížka je určena učitelům, střediskům volného času a 
ekologické výchovy, oddílovým vedoucím. Náměty pro pozorování a 
poznávání krajiny jsou určeny pro děti ve věku 10 a více let. 
Nápady, které jsou odzkoušené na oddílových výpravách a schůzkách, 
výukových programech a ekologických olympiádách psali učitelé 
středních škol, skautští vedoucí a lektoři ekologické výchovy z 
Chaloupek a Lipky. Najdete tu jak tradiční aktivity, které se v 
ekovýchově přenášejí z generace na generaci, tak i autorské náměty na 
uchopení krajiny ve výuce. Publikace je řazena do pěti 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

 

 

Ekologické publikace 
Rok v přírodě s mrňaty 
Cena: 99,- Kč  
 
Tato knížka vám pomůže přiblížit malým dětem dění v 
přírodě, a to ve všech čtyřech ročních obdobích. Obsahuje 
tematicky členěné náměty - co stránka, to jedno téma. Ke 
každému tématu tu najdete hry, výtvarné tvoření, 
pozorování a jednoduché pokusy. Můžete se jimi zabývat ve 
školce nebo doma, věnovat jim den, nebo třeba i týden. 
 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

https://www.mravenec.cz/shop/261101-denik-zajmoveho-utvaru?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/pro-celorocni-cinnost?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/261101-denik-zajmoveho-utvaru?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/261101-denik-zajmoveho-utvaru?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/ekologicke-publikace?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/533017-krajina-napadu?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/533017-krajina-napadu?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/533017-krajina-napadu?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/533016-rok-v-prirode-s-mrnaty?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/ekologicke-publikace?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/533016-rok-v-prirode-s-mrnaty?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/533016-rok-v-prirode-s-mrnaty?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
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Pomůcky k činnosti  >  Drobné odměny pro děti 
Dřevěná kolečka s březovou kůrou 6-9cm 
Cena: 10,- Kč  

 
Dřevěná kolečka z břízy. 
Rozměry 6-9cm, tloušťka 1cm. 
Možnost dotvoření barvami, fyxami, razítky, vypalovací 
jehlou... 
Tento produkt patří do sekce "Přírodních materiálů", 
proto si dovolujeme upozornit, že případné velikostní 
odchylky v rámci 1cm nejsou na závadu. Taktéž není na 
závadu změna barvy, či jiné odchylky, které souvisí s 
přirozeným jevem u dřeva. 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

 

 

Edice Rádce  >  Dovedné ruce 
Stavíme draky – 1. díl 
Cena: 60,- Kč 
 
Návod s obrázky a plánky 18 druhů draků, používané materiály, 
rady a další nápady pro začátečníky i pokročilé modeláře a kutily, 
kteří nemají obě ruce levé.   ... 
 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 
Deskové a společenské hry  >  Karetní hry 
Expedice příroda: 
50 plodů našich zahrad a polí  
Cena: 229,- Kč 

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

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

 
 

https://www.mravenec.cz/shop/drobne-odmeny-pro-deti?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/248071-drevena-kolecka-s-brezovou-kurou-6-9cm?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/248071-drevena-kolecka-s-brezovou-kurou-6-9cm?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/248071-drevena-kolecka-s-brezovou-kurou-6-9cm?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/131018-stavime-draky-%E2%80%93-1-dil?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/dovedne-ruce?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/131018-stavime-draky-%E2%80%93-1-dil?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/131018-stavime-draky-%E2%80%93-1-dil?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/deskove-a-spolecenske-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/266025-50-plodu-nasich-zahrad-a-poli-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/266025-50-plodu-nasich-zahrad-a-poli-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/266025-50-plodu-nasich-zahrad-a-poli-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/266025-50-plodu-nasich-zahrad-a-poli-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
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Edice Hrníček her  >  Kapesní hry do klubovny 
Fakírovy hry do místnosti a za deště 
Cena: 80,- Kč 
Dostává se vám do rukou první svazek sbírky FAKÍROVY HRY, 
„HRY do místnosti a za deště“. 
Vyberete si v něm z 234 her, kterými můžete zpestřit nejen 
družinové a oddílové schůzky, ale využijete je i při špatném 
počasí na výpravách nebo na táboře. 
Úvodní část, ve které najdete skutečně jen trošku teorie a rad 
stojí za to si přečíst. V dalších kapitolách najdete hry pohybové, 
veselé, kry s tužkou a papírem…, hry kdy se děti budou zábavnou 
učit, poznávat a procvičovat v různých oborech oddílové 
činnosti. Najdete zde hry s morseovkou, s uzlovačkami, s pexesy, 
o topografii, o zdravovědě, o přírodě….   ... 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mravenec.cz/shop/122047-fakirovy-hry-do-mistnosti-a-za-deste?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/kapesni-hry-do-klubovny?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/122047-fakirovy-hry-do-mistnosti-a-za-deste?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/122047-fakirovy-hry-do-mistnosti-a-za-deste?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
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Podívejte se na film V SÍTI online 
Ještě jste neviděli film V SÍTI? Nebo se na něj chcete podívat znovu? Teď máte možnost v online v O2 

Videotéce. 

1. října vstupuje do O2 Videotéky český dokument V SÍTI, který se věnuje tématu sexuálního 

zneužívání dětí na internetu. Dokumentární film režisérů Barbory Chalupové a Víta Klusáka se stal 

fenoménem ještě před svou premiérou a krátce po vstupu do kinodistribuce snímek viděly 

desetitisíce diváků. Uzavření většiny kin během jarní pandemie zájem zbrzdilo, ale během léta již 

počet diváků překonal hranici půl milionu a snímek se stal nejnavštěvovanějším dokumentem v 

dějinách české kinematografie. 

 
U zrodu filmu byly přitom výzkumy společnosti O2 a Centra prevence rizikové virtuální komunikace 

(PRVoK) Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho výsledky byly natolik alarmující, 

že motivovaly Víta Klusáka k natočení snímku V SÍTI. O2 Chytrá škola je pak hlavním partnerem 

vzdělávací kampaně spojené s filmem.  

Snímek bude dostupný v O2 Videotéce od 1. října, a to jak v O2 TV prostřednictvím set-top boxu, tak 

na webových stránkách nebo v mobilní aplikaci. Do neděle 4. října nabídne O2 dokument za 

zvýhodněnou cenu 59 korun. Později bude ke zhlédnutí za běžnou cenu 79 korun. 

Na film se můžete podívat ➡️ ZDE. 

 

http://www.o2tv.cz/videoteka/film/236861/
http://www.o2tv.cz/videoteka/film/236861/
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Tvoření s dětmi 

Drak chrlící oheň 

Budeme potřebovat:  
papírovou roličku (nejlépe od toaletního papíru), barevný 
papír (ne moc tvrdý), 2 střední a 2 malé kuličky (plyšové nebo 
lze vyrobit zmačkáním ubrousku), 2 oči, červený, žlutý a 
oranžový krepový papír, lepidlo 
 
Roli od toaletního papíru oblepíme papírem (měl by mít 
podobnou barvu jako kuličky znázorňující oči a nos).  
Oči nalepíme na větší kuličky a poté připevníme na ruličku oči i 

nos. 
Krepový papír si nastříháme na centimetrové a zhruba stejně dlouhé proužky. Na jedné straně je 
sestřihneme do špičky. 
 
Takto nachystané proužky znázorňující plameny přilepíme zevnitř roličky. Lepíme stranu, která není 
zastřižená do špičky. 
Hurá! Drak je připraven chrlit oheň. Stačí si otvor, který není polepen krepovými proužky na plameny, 
přiložit k ústům a začít jemně foukat do trubičky. Drak začne šlehat ze svých úst plameny.  
Barvu draka můžeme zvolit, je ale nutné myslet na podobnou barvu těla, očí a nosu.  
Zdroj: https://zabav-deti.cz/clanek/drak-chrlici-ohen-216 

 

 
 
 

 

 

 

https://zabav-deti.cz/clanek/drak-chrlici-ohen-216
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Ježek z plodů přírody 

Potřebujeme: pet láhev, lepidlo, tavnou pistoli, nůźky, čtvrtku a ruličku od toaletního papíru, plody 

přírody, očička, provázek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tělíčko jsem použila roličku od toaletního papíru či pet láhev. Jako nosánek - čtvrtku do kornoutku 

nebo hrdlo od pet láhve. Místo čumáčku použít kaštan. Za ním čtvrtka do kornoutku či hrdlo 

omotané přírodním provázkem. A pak už jen lepit s plody přírody (kaštany, žaludy, šišky, ořechy, 

jeřabiny), přilepovala jsem tavnou pistolí. Očička dát buď přírodní nebo plastová jako na fotce. 

Zdroj: https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/figurky-a-zviratka-339/jezek-z-plodu-prirody-

4652#prettyPhoto 

Hry 
Život v lese 
Věk dětí 6+, počet dětí - dvojice 

Motivace: Zvířátka to v lese nemají vždy jednoduché a o potravu musí někdy trošku soupeřit. 

Zahrajeme si na takové zvířecí soupeření? 

 

Motivační říkanka: Život v lese - autor Michael Novotný  

Zvířátka v přírodě, jó, ta se mají, 

zajíčci s myškami pěkně si hrají. 

Bobr, ten staví si na řece hráz, 

medvěd spí v brlohu, než přijde mráz. 

Veverky, ty zase sbírají plody, 

až zima přiletí, budou mít hody.  

 

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/figurky-a-zviratka-339/jezek-z-plodu-prirody-4652%23prettyPhoto
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/figurky-a-zviratka-339/jezek-z-plodu-prirody-4652%23prettyPhoto
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Dvě děti představující například veverky nebo bobry poskakují na jedné noze a druhou mají volně 

pokrčenou. Paže mají sepnuty za zády. Obě veverky se snaží jedna druhou vychýlit z rovnováhy údery 

rameny nebo hrudníkem. Při této hře je nutné stanovit jasná pravidla a dbát na bezpečnost dětí.  

 

Na sledě 
Pomůcky - provaz na vytyčení prostoru, věk dětí 4+ 

Motivace: Národy, které žijí v přímořských státech, se mimo jiné živí i rybolovem. Vyzkoušíme si, jaké 

to je chytat sledě v moři? 

 

Motivační říkanka: Sleď – autor Michael Novotný  

V Antarktidě na ledě, 

narazil jsem na sledě. 

Vzal to na mě oklikou, 

spletl si mě se štikou.  

 

Na hrací ploše vytvoříme veliký kruh pomocí lana nebo dlouhého provazu, který bude představovat 

moře. Určíme jedno nebo dvě děti (podle počtu dětí), které budou představovat rybáře, a ostatní děti 

půjdou do vytyčeného prostoru a budou představovat sledě. Rybáři jdou v rytmu říkanky směrem ke 

kruhu (moři). Sledi skáčou z dřepu ven a dovnitř kruhu i v jeho okolí. Po skončení říkanky skočí sledi 

do moře, rybář (rybáři) se rozeběhne a snaží se chytit sledě, kteří zůstali kolem moře. Chycení sledi se 

pak postaví stranou a po dobu zbytku hry vytleskávají rytmus říkanky.  

Zdroj: https://clanky.rvp.cz/clanek/s/P/15217/POHYBOVE-HRY-FOUKA-SNEZI.html/ 

 

Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://clanky.rvp.cz/clanek/s/P/15217/POHYBOVE-HRY-FOUKA-SNEZI.html/

