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Prosinec 2020 

Milí přátelé,  
připravili jsme pro Vás poslední letošní 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 nelehké době 
hodně energie, radosti a zdraví.  
 
Přejeme všem čtenářům příjemně prožité vánoční svátky a do nového 
roku 2021 pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti a dobrých přátel.  
 

 
 
V neděli jsme zapálili první svíčku na 
adventním věnci. Je to svíce proroků - 
symbolizuje naději... Jak příhodné tento 
týden. 
Máme naději, že se pomalu vrátíme do 

normálního života. Buďme ale pořád 

maximálně odpovědní, ať si můžeme blížící 

se Vánoce užít v maximální možné míře. 

Jan Burda – předseda Krajských rad dětí  a 

mládeže 
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HURÁ! Oddílová činnost naživo od čtvrtka povolena!!! 
Autor: redakce ČRDM 
 

Řekl to ministr zdravotnictví Jan 
Blatný na tiskové konferenci 
po jednání vlády, 30. listopadu 
2020... Sice odpovídal 
na konkrétní dotaz skautů, ale 
týká se to obecně NNO 
pracujících s dětmi a mládeží. 

 
Ministr zdravotnictví Jan Blatný 
na tiskové konferenci ve 2. 
hodině a 14. minutě záznamu 30. 
listopadu 2020 odpovídá 

na konkrétní dotaz ohledně setkávání skautů: 
"Skauti - já jsem sám byl skaut, když ještě skauti nesměli být, tehdy se to jmenovalo jinak, takže jim 
rozumím... 
 
To stávající nařízení vlády, které upravovalo stupeň 4, je zrušeno. Tam byla úprava práce s dětmi 
a tak podobně, a v současné době, jestliže se jedná o skupinku uvnitř, která je do deseti (osob, 
pozn. red.), což řada těch oddílů splňuje, tak mohou mít normálně své schůzky, a venku až padesát 
(osob). Takže si myslím, že i ty venkovní, i ty vnitřní aktivity odpovídají možnostem, které ten 
stávající systém umožňuje na této úrovni." 
 
Dotaz položil redaktor Aktuálně.cz Radek Bartoníček, a to ve 2. hodině a 16. minutě pořadu 
(videozáznamu), a to konkrétně: "Skauti prosí, ptají se, jestli budou mít možnost se setkávat už 
od čtvrtk (3. prosince 2020, pozn. red.), protože podle určitých nařízení to zatím nebylo možné..." 
Videozáznam z tiskové konference najdete zde: 
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/tiskova-konference-po-jednani-vlady-cekame-na-zahajeni-
40343768 
 
Podrobně problematiku oddílové činnosti ve stupni 3 vysvětluje předseda České rady dětí 
a mládeže Aleš Sedláček zde: 

 
Tabulky "hlídacího" psa pro školy i pro veřejnost si můžete stáhnout zde: 
http://www.adam.cz/clanek-2020110063-hlidaci-pes-protiepidemiologicky-system-tabulky.html 
 
Aktuální situaci a stupeň systému PES můžete sledovat na stránkách ministerstva zdravotnictví: 
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/tiskova-konference-po-jednani-vlady-cekame-na-zahajeni-40343768
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/tiskova-konference-po-jednani-vlady-cekame-na-zahajeni-40343768
http://www.adam.cz/clanek-2020110063-hlidaci-pes-protiepidemiologicky-system-tabulky.html
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes
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Informace o činnosti RADAMBUKu 
 

Prodloužení členství v RADAMBUKu na rok 2021 
Členství v RADAMBUK trvá po dobu registrace. Členové se registrují vždy na 1 kalendářní 
rok.  Členství se prodlužuje zasláním vyplněného formuláře Prohlášení o prodloužení členství do 
28.2. na kalendářní rok a zaplacením členského příspěvku do 28.2.  
Faktury na úhradu členských příspěvků rozešleme statutárním zástupcům spolků na začátku roku 
2021 e-mailem  nebo můžete zaplatit v roce 2021 hotově do pokladny. 
Valné shromáždění RADAMBUK na jednání  10.10.2017   stanovilo výši členských příspěvků od 
1.1.2018 na 500 Kč za spolek na kalendářní rok.  
POZOR: Upozorňujeme, že s odesláním Prohlášení o prodloužení členství souvisí i platnost pojištění. 
Pokud neprodloužíte členství včas,  počítejte s tím, že Vám pojištění nebude platit od 1.1.2021, ale až 
od data, kdy Prohlášení o prodloužení členství zašlete do kanceláře RADAMBUK a ta sjedná pojištění. 
Spolky, které mají zájem o sjednání pojištění, které nám nabízí ČRDM s Pojišťovnou Generali  již od 
1.1.2021 zašlou vyplněná a podepsaná "Prohlášení o prodloužení členství na rok 2020"   do 
16.12.2020 poštou do kanceláře RADAMBUK nebo e-mailem  naskenované s podpisem statutárního 
zástupce. Spolu s prodloužením členství zašlete kopii úplného výpisu ze spolkového rejstříku, který je 
ke stažení na https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma , v případě změny stanov  spolku, zašlete také 
kopii stanov či zápis o změně statutárního zástupce.    
Na základě prodloužení členství v RADAMBUKu Vám kancelář  prodlouží členství v ČRDM a spolek má 
tímto nárok na pojištění, sjednané ČRDM s Generali pojišťovnou zdarma. Pojištění hradí ČRDM 
z finančních prostředků vyhrazených z dotací MŠMT na pojištění. Ve formuláři Prodloužení členství 
označte, zda budete mít zájem o sjednání Pojištění na úraz a Pojištění odpovědnosti  rok 2021. Více 
Informace o pojištění naleznete na webu https://www.radambuk.cz/pojisteni/ 
 

Informace o pojištění na rok 2021 
V následujícím roce platí nadále smlouvy s Generali Česká Pojišťovna, a.s. uzavřené na období 2018–
2021. 
 
Úrazové pojištění- zdarma 
Pojištění odpovědnosti organizace a pracovníků organizace- zdarma 
Pojištění odpovědnosti dobrovolníků – 48 Kč na rok 
 
UPOZORŇUJEME, že dle rozhodnutí Představenstva ČRDM pojistíme pouze organizace, které mají 
všechny údaje ve veřejném (spolkovém) rejstříku uvedené do souladu s občanským zákoníkem a 
zákonem o veřejných rejstřících. Jedná se zejména o zveřejnění povinných údajů. Organizace, které 
v rejstříku nemají dosud zveřejněné povinné údaje k pojištění, NEPŘIHLÁSÍME, dokud vše neuvedou 
do pořádku. Podrobnější informace o tom, co má být zveřejněné, najdete v Poradně ČRDM v 
kategorii Rejstřík spolků http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku. 
 
Bližší informace o pojištění, plné znění pojistných smluv či ceny jednotlivých typů pojištění naleznete 
na adrese: http://crdm.cz/pojisteni/ 
 

 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma ,
https://www.radambuk.cz/pojisteni/
http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku
http://crdm.cz/pojisteni/
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Fotosoutěž 72 hodin 

Pro děti, které se nesměly dle 

nařízení Vlády ČR této účastnit akce 

72 hodin Uklidíme Branišovský les 

připravil RADAMBUK RADAMBUK 

vyhlásil Fotosoutěž 72 hodin, kdy 

úkolem dětí bylo vyfotit se, jak 

pomáhají přírodě, lidem, svému 

okolí nebo lidem a poslat fotografii 

na e-mail do kanceláře 

RADAMBUKu, odměnou jim je 

tričko s logem 72 hodin, náramek a 

tužka 72 hodin. Do soutěže poslalo 

fotografii 40 dětí. Děkujeme všem 

dětem, které pomáhaly, protože chtěly!!! 

Inspirace pro činnost dětských organizací 

Na webu radambuk.cz a na facebooku Radambuk Jižní Čechy 
najdete inspirace a nápady pro činnost, nápady pro on-line 
schůzky. 
 
https://www.radambuk.cz/category/databaze-her/ 
 
https://www.radambuk.cz/napady-na-schuzky-o-line-schuzky/  
 
https://www.radambuk.cz/asociace-turistickych-oddilu-
mladeze-co-delat-na-online-schuzkach-vyzkousejte-
treba-tyto-aktivity/ 

 

Nápady na výpravy do přírody - kam s dětmi na webu radambuk.cz 

https://www.radambuk.cz/napady-na-vypravy-do-

prirody-kam-s-detmi/ 

 

 

 

https://www.radambuk.cz/category/databaze-her/
https://www.radambuk.cz/napady-na-schuzky-o-line-schuzky/
https://www.radambuk.cz/asociace-turistickych-oddilu-mladeze-co-delat-na-online-schuzkach-vyzkousejte-treba-tyto-aktivity/
https://www.radambuk.cz/asociace-turistickych-oddilu-mladeze-co-delat-na-online-schuzkach-vyzkousejte-treba-tyto-aktivity/
https://www.radambuk.cz/asociace-turistickych-oddilu-mladeze-co-delat-na-online-schuzkach-vyzkousejte-treba-tyto-aktivity/
https://www.radambuk.cz/napady-na-vypravy-do-prirody-kam-s-detmi/
https://www.radambuk.cz/napady-na-vypravy-do-prirody-kam-s-detmi/
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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://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  

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://dobromat.cz/podporim/radambuk
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat
http://dobromat.cz/
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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/ 

 

 

 

 

https://jihocesky.mladezkraji.cz/
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Projekt Léto se zvířaty – Babí léto 
Dne 05. 10. 2020 proběhla další část projektu 
Léto se zvířaty akce pro děti Zábavné 
odpoledne (Babí léto). Hlavní náplní bylo 
zejména tvoření. Ale čas zbyl i na soutěže, hry 
a také společný čas strávený s koňmi. Celkem 
se akce zúčastnilo 12 dětí.  
 
 

 
Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 

 

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: 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 II.:  24. – 27.1.2021 v Chotouni – Jílové u Prahy 
 
Kurz instruktora snowboardingu 
Místo konání: Pec pod Sněžkou 
Termíny konání:  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 
 

Školení online a zdarma na Budějovicku 

Destinační společnost Českobudějovicko – Hlubocko, z.s. 
se už od jara potýká s oddalováním realizace vzdělávacích 
akcí, které se měli konat prezenční formou. Ani nyní 
situace nedovoluje osobní setkání ve větším počtu, a tak 
se rozhodli pro vás školení překlopit do online prostředí. 
I pro letošní rok opět vypsali několik zajímavých témat a 
termínů k dalšímu vzdělávání. V sekci vzdělávání se 

můžete podívat na nově přidaná témata vzdělávání na listopad 2020, která stále doplňují.   
Snažili se vybrat témata, která by mohla posunout rozvoj destinace dál. Jedná se o kurzy, které 
souvisí se strategií rozvoje nebo vycházejí z poptávky subjektů cestovního ruchu.   
Nově můžete nyní aktuální informace nejen ohledně vzdělávání na Budějovicku sledovat 
na Facebooku. 
https://www.cb-hl.cz/vzdelavani?sid=6ae1acc99d5e4be8a88015576516f0e3&t=n 

mailto:kancelar@radambuk.cz
http://email-click.cb-hl.cz/public/open/nlink/?u=acc63fea-04c9-442c-92d2-fb6c6d53c12b&c=ec9c4f6f-37f0-11e8-b7e6-06d7625d9f3d&l=2012f6a2-1e7e-11eb-89a0-0cc47afea67e&sid=6ae1acc99d5e4be8a88015576516f0e3
http://email-click.cb-hl.cz/public/open/nlink/?u=acc63fea-04c9-442c-92d2-fb6c6d53c12b&c=ec9c4f6f-37f0-11e8-b7e6-06d7625d9f3d&l=201e9f20-1e7e-11eb-a0bb-0cc47afea67e&sid=6ae1acc99d5e4be8a88015576516f0e3
https://www.cb-hl.cz/vzdelavani?sid=6ae1acc99d5e4be8a88015576516f0e3&t=n
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Kolotoč nápadů - ATOM 

 
Zveme vás na čtvrté inspirativní online setkání tomíků "Kolotoč nápadů". 
Tentokrát se zaměříme na služby Google a jejich možného využití v oddílové komunikaci, přípravě 
programu apod. 
Představíme vám možnosti, jak získat placené služby od Google zdarma a jak je následně využít v 
oddílech. Popíšeme si, jak využít neomezeného prostoru na Google Disku pomocí sdílených disků, jak 
pracovat ve více lidech v jednom dokumentu. Jak vytvářet jednoduché formuláře pro přihlášení na 
akce, jak propojovat tabulky a mnoho dalšího. 
Rovněž představíme službu Techsoup, díky které mohou oddíly získat levnější software. 
Chcete se inspirovat, nebo chcete inspirovat ostatní? Tak se připojte! 
=>https://bit.ly/kolotoc-napadu 
Diskuze bude opět probíhat přes Google Meet. K připojení vám stačí počítač s mikrofonem, ideálně 
však i s kamerou, postačí i chytrý telefon. 
Kolotoč nápadů je série inspirativních online setkání tomíků na rozličná témata. Více informací 
naleznete na: 
=>www.a-tom.cz/kolotoc-napadu 
 

ČRDM- webinář jak přistupovat k online aktivitám  
Česká rada dětí a mládeže pořádá online webinář týkající se tipů a triků na online nástroje pro 
společné schůzky. 

Termín: pátek 3.12.2020 v 17:00 - 18:30 (Prosíme, začněte se 
připojovat 10 minut před zahájením webináře) 
Platforma: Zoom, odkaz bude zaslán před konáním na vyplněnou 
e-mailovou adresu. 
Délka: 90 minut interaktivní online webinář s průběžnými 
dotazy. Předpokládá se aktivní zapojení účastníků! 
Lektorka: Michaela Doležalová 
Témata: 
• Jak přistupovat k online aktivitám  
• Tipy na větší participaci účastníků 

• Ukázka online nástrojů do setkání a spolupráci lidí  
Přihlášení je možné do 3.12.2020 do 
15:00.Přihlašovadlo: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdxEPSDGHtXMQ.../viewform 

https://bit.ly/kolotoc-napadu?fbclid=IwAR2P5FryYhHK_a9TUyQpao7LhF_K8KKfWN6ckyW6N0opKqz0QJnE3aOszEo
http://www.a-tom.cz/kolotoc-napadu?fbclid=IwAR1Q7mQEuOMpj975mR9m8RLnw_OCUt0JIUeK86xMnJzqfuZ85qwxBTw71m4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxEPSDGHtXMQMMXGIfGlChp3FmLzl1HR03lmAuaavlPVetoQ/viewform?fbclid=IwAR1jYdLTHIArcYpAND9h-miX3aKwtRFhA21U0Lsd7S9KB7yt-l6tY45Jsvw
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 
 

 
 
 
 
 
Nové tvary buttonů v nabídce ICM ČB 
Nově v nabídce služeb ICM ČB naleznete butony ovál 45 x 69 mm (ovál) a srdce 53 x 57 mm (srdce) se 
špendlíkem, magnet, zrcátko, klíčenky.. 
http://www.icmcb.cz/novy-cenik-sluzeb-icm-platny-od-18-11-2020/  

 

 
 
 
 
 

http://www.icmcb.cz/novy-cenik-sluzeb-icm-platny-od-18-11-2020/
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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  
 
 
 

 
 
 
 

Vstupenky z CBsystemu a Ticketportalu dočasně neprodáváme. Informace o zrušených 
představeních či vracení vstupného naleznete v přiložených odkazech.  
https://www.ticketportal.cz/Articles/13?count=220 
 
https://www.cbsystem.cz/cs/component/content/article/8-aktuality/22-postup-vraceni-
vstupneho?Itemid=112 

 
 

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/. 

 

 

 

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/
https://www.ticketportal.cz/Articles/13?count=220
https://www.cbsystem.cz/cs/component/content/article/8-aktuality/22-postup-vraceni-vstupneho?Itemid=112
https://www.cbsystem.cz/cs/component/content/article/8-aktuality/22-postup-vraceni-vstupneho?Itemid=112
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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Výstava obrazů Anny Stejskalové 

ICM ČB uspořádalo v divadelním sále Divadla U Kapličky ve 
spolupráci se studentkou SUPŠ Jihlava – Helenín výstavu 
obrazů, které studentka malovala.  
http://www.icmcb.cz/vystava-anny-stejskalove/ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icmcb.cz/vystava-anny-stejskalove/
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Cena Karla Velikého pro mladé Evropany 2021 
Autor: Kancelář Evropského parlamentu v ČR  

Je vám mezi 16 a 30 lety? Pracujete na projektu 
s evropským rozměrem? Přihlaste do soutěže o Cenu 
Karla Velikého! Můžete získat finanční podporu až 7 500 
eur. 
Ocenění nesoucí jméno Karla Velikého, slavného 
středověkého panovníka, který spojil velkou část Evropy 
a podporoval vzdělanost, udílí každoročně Evropský 
parlament a Nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého 
v Cáchách mladým lidem od 16 do 30 let. 
Projekty, se kterými se o cenu můžete ucházet, by měly 
podporovat porozumění na evropské a mezinárodní 
úrovni, napomáhat rozvoji společného smyslu 

pro evropskou identitu a integraci, představovat vzor pro mladé lidi žijící v Evropě. 
V minulých ročnících zvítězily projekty, jako jsou výměny mládeže či akce z oblasti sportu, umění či 
kultury. Je možné přihlásit i internetové projekty s evropským rozměrem. Zde si můžete přečíst 
o projektech vítězů minulých ročníků. 
Autoři třech vítězných projektů se mohou těšit na peněžní odměnu. První místo je ohodnocené 
částkou 7 500 eur, druhé 5 000 eur a třetí 2 500 eur. Vítězové se zároveň zúčastní slavnostního 
udílení ceny v Cáchách, které proběhne v květnu 2021. 
Přihlášky můžete posílat do 31. ledna 2021. 
Veškeré informace o podmínkách účasti a registraci najdete na stránkách stránkách Ceny Karla 
Velikého. 
Pokud Vás soutěž Karla Velikého zaujala, neváhejte a pošlete přihlášku. 
V případě dalších dotazů se obraťte na  ecyp2021@europarl.europa.eu. 
Kancelář Evropského parlamentu v ČR 
 

Návod, jak zacházet s hesly 

S blížícím se koncem roku nastává čas na analýzu 
nejčastěji používaných hesel. Výsledky nejsou 
povzbudivé. Je totiž velmi znepokojivé zjistit, že většina 
uživatelů se z předchozího zjištění nepoučila. Podle 
seznamu 200 nejhorších hesel roku podle výrobce 
programu na správu hesel společnosti NordPass miliony 
lidí stále pro přístup do aplikací a služeb na internetu 
používají kombinaci „123456“ či „123456789“. Obě 
hesla navíc vévodí léta žebříčku, a to už od roku 2015. 

Na prolomení stačí sekunda 
Analýzou 275 699 516 uniklých hesel na internetu (ze služeb a aplikací) během různých 
bezpečnostních narušení v roce 2020 společnost NordPass zjistila, že nejběžnější hesla lze 
neuvěřitelně snadno uhodnout.  

https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/cs/introduction.html
https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/cs/introduction.html
https://epprizes.secure.europarl.europa.eu/epprizes/
https://www.idnes.cz/technet/internet/hesla-na-internetu-navod.A140904_140458_sw_internet_pka
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Není přitom jasné, jaké databáze společnost využívala a zda v nich nebyly i ty, které již kolují na 
internetu roky, jen jsou k nim přidávány nové údaje. Na naše dotazy zatím společnost neodpověděla. 
To však příliš nemění nic na základních principech pro práci s hesly. 
„Útočníkům může trvat méně než sekundu, než se pomocí těchto údajů přihlásí k účtu uživatele. 
Například nejoblíbenější heslo „123456“ bylo využito již 23 597 311krát,“ informuje Chad 
Hammond, bezpečnostní expert společnosti NordPass. 
Děsivé je, že pouze 122 894 788 neboli 44 % ze zachycených hesel bylo považováno za jedinečné. 
Ostatní byly opakováním běžných a snadno zapamatovatelných hesel, díky nimž jsou uživatelé vysoce 
zranitelní vůči online hrozbám.  
„Pokud se stanete obětí úniku hesla, můžete přijít o přístup do svého profilu na Facebooku nebo 
jiného důležitého účtu a k jeho veškerému obsahu. Vaše e-mailová adresa může být také použita k 
phishingovým útokům nebo k podvodům směřujícím na vaši rodinu a přátele, kteří se budou v 
případě vašeho napadeného e-mailového účtu domnívat, že jim e-mail posíláte vy,“ dodává  Chad 
Hammond. 
 
Pouze 78 z 200 nejpoužívanějších hesel v tomto roce bylo nových. Třetí místo v žebříčku 
nejpoužívanějších hesel patří jednomu z nich, a to překvapivě kombinaci „picture1“. Jde o 
pomyslného skokana roku, protože se takto vysoko objevilo poprvé. Jeho kombinace písmen a čísla 
ho před případným prolomením prostřednictvím hrubé síly chrání tři hodiny (při slovníkové útoku 
samozřejmě padne okamžitě). 
V případě ostatních hesel by to potom bylo pouze několik sekund. A to buď díky slovníkovým 
skriptům, které k vyzkoušení používají běžné fráze a numerické kombinace, nebo na základě 
jednoduchých odhadů. Na čtvrtém místě se umístilo také typické (ne)heslo „password“ (česky heslo). 
Zapamatovatelná hesla jsou snadno odhalitelná 
Uživatelé často z důvodu usnadnění si jejich pamatování používají opakující se čísla či snadné číselné 
kombinace. Zahrnují určité stejné variace čísel jako je „000000“ nebo „123123“ a jejich prolomení 
obvykle trvá méně než sekundu. Nejpopulárnější z nich, „123456“, bylo prolomeno více než 23 
milionkrát. Podobně jsou na tom také písmenné kombinace založené na sousedních znacích 
klávesnice, například „qwertyuiop“ nebo „asdfghjkl“. Vývojáři softwaru, kteří uživatelům pomáhají 
vymyslet nebo vygenerovat hesla, zdůrazňují, že takové jednoduché kombinace jsou velmi snadno 
napadnutelné. 
V TOP dvacítce se nacházejí také hesla jako „iloveyou“ či „abc123“ nebo jednoslovná hesla z různých 
kategorií, jako je například zábava (pokemon, batman), sport (fotbal, baseball), jídlo (čokoláda, 
cookie) či zařízení (počítač, samsung). 

 
Experti na bezpečnost tvrdí, že ačkoli se v žebříčku našla i o něco komplikovanější hesla (například 
zmiňované „picture1“, nebo dokonce vylepšení, kdy se používá velké počáteční písmeno, např. 

https://nordpass.com/most-common-passwords-list/
https://www.idnes.cz/technet/software/hesla-password-hruba-sila-123456-silne-heslo-nordpass-bezpecnost-overeni.A201119_130347_software_dvr/foto/DVR878484_registration_4226949_1920.jpg
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„Million2“), zlaté pravidlo je jednoduché. Pokud je heslo snadno zapamatovatelné, zřejmě bude 
snadné ho také odhalit. 
„Nikdy nepoužívejte stejná hesla ve více účtech. Pro každý si vytvořte jedinečné a složité. Nezůstaňte 
spokojeni s kratším než 12 znaků. Kombinace velkých a malých písmen, čísel a symbolů přitom 
výrazně snižuje riziko prolomení hesel,“ říká Hammond. 

Nebylo moje heslo ukradeno? 
Online nástroj Have I Been Pwned, který provozuje bezpečnostní expert Troy Hunt, vám 
může prozradit, zda některé z vašich hesel neuniklo na internet. Jde o databázi, která 
obsahuje z různých zdrojů miliardy uniklých přihlašovacích hesel. Zadejte svůj e-mail a 
zjistíte, zda se úniky nedotkly i vás. Pokud budete mít zájem, můžete v případě 
budoucího úniku získat informaci, zda se v nich váš účet neobjevil – stačí se k tomu 
přihlásit. 

Bezpečnost hesla přitom nezaručí pouhé přidání čísla, velkého písmena či interpunkce. Nejlepší je mít 
náhodně vygenerované dlouhé heslo, což zaručí generátory hesel. V nich si lze nastavit určitá 
pravidla, z čeho mají být hesla složena. Ještě lepší však je, pokud se využívá dvoustupňového ověření. 
Například pomocí hesla a následně SMS či appky ve smartphonu – tak jak to dnes vyžadují banky pro 
přístup do online bankovnictví. 
 
Nejlepším řešením jsou trezory 
Heslům v žebříčku se můžeme smát, ale bezpečnostní rizika jsou skutečná. Je přitom pochopitelné, že 
mnoho lidí má tendenci volit snadná hesla, která si pamatují, takže není divu, že výsledky jsou, jaké 
jsou, a z roku na rok se příliš nemění. Pokud si však pořídíte správce hesel (LastPass, Keeper, 
Dashlane, 1Password nebo iCloud Keychain společnosti Apple), nebudete se muset starat o jejich 
zapamatování. Specializovaný správce hesel je může nejen uchovat v bezpečí „v trezoru“, ale může je 
do formulářů automaticky vyplňovat. Takže si už nikdy nebudete muset žádná z nich pamatovat, a 
dokonce ani přepisovat. 
Rady a doporučení pro správná hesla 
Nejčastějšími chybami při tvorbě hesel je to, že nejsou unikátní. „Uživatelé používají pořád jedno 
heslo dokola na několika různých stránkách. Když se zeptáte někoho z branže, co si máme představit 
pod pojmem bezpečné heslo, vždycky začnou mluvit o algoritmech,“ řekl našemu serveru již 
dříve David Jacoby, expert z bezpečnostní organizace Kaspersky Lab.  
I přesto, že vybrané společnosti na základě bezpečnostní politiky nutí uživatele hesla také pravidelně 
měnit, ne všichni se na tom shodují. Jak nedávno uvedla společnost Microsoft, násilná změna hesla je 
na nic. Vynucená změna hesla totiž zvyšuje bezpečnost jen nepatrně a navíc nebere v potaz 
každodenní realitu. Uživatelé si kvůli častým změnám hesla nepamatují a píšou si je na papírky. Co 
bezpečnostní tým Microsoftu radí, si přečtěte zde. 
Nevíte-li nyní, jak se vyznat v desítkách hesel, potom se podívejte do tohoto našeho článku, kde vám 
poradíme, jak správně pracovat s hesly. 

Autor: Jakub Dvořák 
Zdroj: https://www.idnes.cz/technet/software/hesla-password-hruba-sila-123456-silne-heslo-
nordpass-bezpecnost-overeni.A201119_130347_software_dvr? 

 
 

 

https://haveibeenpwned.com/
https://www.idnes.cz/technet/internet/rozhovor-david-jacoby.A151126_135547_sw_internet_oma
https://www.idnes.cz/technet/internet/rozhovor-david-jacoby.A151126_135547_sw_internet_oma
https://www.idnes.cz/technet/software/hesla-expirace-doporuceni-microsoft-bezpecnost.A190604_135232_software_pka
https://www.idnes.cz/technet/internet/hesla-na-internetu-navod.A140904_140458_sw_internet_pka
https://www.idnes.cz/novinari/jakub-dvorak.N343
https://www.idnes.cz/technet/software/hesla-password-hruba-sila-123456-silne-heslo-nordpass-bezpecnost-overeni.A201119_130347_software_dvr?
https://www.idnes.cz/technet/software/hesla-password-hruba-sila-123456-silne-heslo-nordpass-bezpecnost-overeni.A201119_130347_software_dvr?
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Výuka moderních dějin: Vyzkoušejte si vědomostní kvíz 
 

Proč se sametové revoluci říká 
sametová? Kdo byl Milouš 
Jakeš? Co znamenají zkratky 
OF a StB? Otestujte své 
znalosti nebo znalosti vašich 
žáků o 17. listopadu.  
 
Jak jste na tom se znalostí 
moderních dějin vy? Jak jsou na 
tom vaši žáci a 

studenti? Otestujte své znalosti moderních dějin a porovnejte si výsledek s ostatními.  
Vaše znalosti můžete nejenom otestovat, ale i porovnat si je s výsledky ostatních. Dozvíte se tak 
například jak si stojíte oproti ostatním v podobném věku nebo se stejným pohlavím. Nebo například 
jestli jsou lepší příznivci jednotlivých hudebních žánrů.  
 
O projektu 
Pro dnešní generaci Z a mileniály jsou události roku ´89 něco jako pro jejich rodiče národní obrození. 
Nezažili je a není nic špatného na tom, že v nich tápou. Cílem projektu OtazkaSvobody.cz je hravou 
formou pomoct doplnit chybějící znalosti moderních dějin s konkrétním zameřením na rok 1989. 
 
Kvíz vzniknul jako součást dlouhodobého projektu společnosti O2 Svoboda není samozřejmost. 
Inspirací byl průzkum, který O2 realizovalo v loňském roce. Z něho vyplynulo, že podle 70 % lidí se ve 
školách nevěnuje dostatečný prostor výuce moderních dějin. To se potvrdilo i na 
výsledcích aktuálního průzkumu realizovaného na tisícovce mladých lidí od 16 do 30 let, který 
mapoval hloubku znalostí o událostech z období totality a ze kterého kvíz vychází.  
zdroj: https://www.o2chytraskola.cz/novinka/186/vyuka-modernich-dejin-vyzkousejte-si-
vedomostni-kviz  
 

Tahák: 20 klávesových zkratek, o nichž jste možná neměli ani potuchy 
 
Zdroj: https://www.idnes.cz/technet/software/windows-zkratka-klavesova-win-shift-
alt.A201119_133500_software_dvr? 
Uživatelé Windows jistě znají notoricky známé klávesové zkratky jako Alt + F4, Alt + Tab, Windows + 

E, Windows + C, Windows + V, Ctrl + S a další. 
Klávesových kombinací existuje obrovské množství, 
ale znáte i ty méně tradiční? Sestavili jsme seznam 
dvaceti z nich, které potřebujete znát hned teď. 
Klávesové zkratky ulehčují používání počítačů. 
Umožní jednoduchým způsobem udělat věc, kterou 
byste v systému museli spouštět třeba několika 
kliknutími myši. Většinou se skládají ze stisknutí 
kombinace dvou či více kláves najednou. Pokud se 
naučíte ty, které byste mohli často využít, nejenže 
vám urychlí práci na PC, ale zaručeně ji i zpříjemní a 

http://svobodanenisamozrejmost.cz/kviz?utm_campaign=otazkasobody&utm_medium=web&utm_source=o2chytraskola&utm_content=clanek_textlink
http://svobodanenisamozrejmost.cz/kviz
https://www.svobodanenisamozrejmost.cz/
https://www.o2chytraskola.cz/novinka/186/vyuka-modernich-dejin-vyzkousejte-si-vedomostni-kviz
https://www.o2chytraskola.cz/novinka/186/vyuka-modernich-dejin-vyzkousejte-si-vedomostni-kviz
https://www.idnes.cz/technet/software/windows-zkratka-klavesova-win-shift-alt.A201119_133500_software_dvr?
https://www.idnes.cz/technet/software/windows-zkratka-klavesova-win-shift-alt.A201119_133500_software_dvr?
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oprostí od neustálého používání myši pro banální věci. 
Zdroj: https://www.idnes.cz/technet/software/windows-zkratka-klavesova-win-shift-
alt.A201119_133500_software_dvr? 
 

ICM Lomice nad Popelkou – ONLINE adventní kalendář 
 

Milé děti, vážení rodiče, přátelé, 
kamarádi...připravili jsme pro Vás ONLINE 
adventní kalendář. Místo dobrůtek Vás v našich 
okénkách bude čekat drobný úkol a spoustu 
zábavy. Někdy si zazpíváme, někdy se zapotíme a 
jindy zas něco vytvoříme. Těšíme se! 
Informační centrum pro mládež 
Husovo náměstí 44 
Lomnice nad Popelkou 512 51 
https://slunickokytara.webnode.cz/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace z členských spolků RADAMBUKu 
 

Děti Řepice – kalendář na rok 2021 – Asociace náhradních rodin 
 

Podpořte Asociaci náhradních rodin České republiky koupí krásného kalendáře 
na rok 2021. Cena kalendáře je 350,- Kč 
Možný osobní odběr v Řepici v sídle Spolku Děti Řepice, Řepice 133 nebo po 
domluvě v kanceláři RADAMBUKu. 
https://www.facebook.com/watch/?v=622750311678611 
Výtěžek poputuje dětem v pěstounské péči a osvojení na nákup 
kompenzačních pomůcek a financování psychoterapií pro děti deprivované, 
týrané a zneužívané.  

 

https://www.idnes.cz/technet/software/windows-zkratka-klavesova-win-shift-alt.A201119_133500_software_dvr?
https://www.idnes.cz/technet/software/windows-zkratka-klavesova-win-shift-alt.A201119_133500_software_dvr?
https://www.facebook.com/anrcr.cz/videos/622750311678611/?__cft__%5b0%5d=AZXuHc_uPv6FYXWNWmHGteuveauwv9P5HdHRYcqPCzwv__tp964yg3d4tUJo3PnyPaiX3aEFHJE6ynZb-Rh9UymebDRIGL7qDcrzEsW5pBiAvhuU-UkGLznQsCVrp2_mYDkRoe31AYifqn0ZQ6y3fCWvWv-VaE_aA9WVSDFAQkdL6d8GKCIsZMDjxNrEWSmdJdJgb3_EUsOU1ZtsgTIh9wN_DYezypKj-pcC0UbCi8KQOw&__tn__=-UK-R
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Informace z ČRDM 

 

 
Nevěří druhým, nevěří politickým stranám… 

Autor: Tisková zpráva ČRDM 
 
Poznejte blíže pohled mladých Čechů a Slováků na demokracii 

 
Drtivá většina mladých lidí z Česka (71 %) a ze Slovenska (78 %) si myslí, 

že demokracie je nejlepší politický systém pro jejich zemi. 
Jen zhruba polovina má však pocit, že rozumí tomu, jak funguje politika a společnost, přičemž 
nejméně zorientovány se cítí být mladé ženy a nejvíce členové mládežnických organizací. Základní 
principy demokracie jsou však vnímány jen částečně. Každý třetí mladý člověk v obou zemích 
považuje volby za plýtvání časem a osobní svobodu nadřazují i nad zdraví ostatních, to vše 
v atmosféře převládající nedůvěry v politické strany a vlastní okolí. 
Vyplynulo to z reprezentativního průzkumu Hodnoty mladých, 
podpořeného z programu Erasmus +. Na začátku léta tohoto roku 
ho realizovala Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) a Rada mládeže 
Slovenska (RmS). Sběr kvantitativních dat probíhal od května do července 2020 na reprezentativních 
výběrech v Česku a na Slovensku. Celkem bylo dotazováno 3008 respondentů ve věku od 15 do 29 let 
(1508 v Česku a 1500 na Slovensku). Je to v českých poměrech velmi detailní pohled na tuto generaci. 
Sběr dat probíhal ze 2/3 online a z 1/3 naživo. V Česku sběr zajišťovala agentura KANTAR CZ a na 
Slovensku agentury FOCUS SK a 2Muse. 
V první veřejné prezentaci výsledků jsme se zaměřili na hodnoty související s nadcházejícím výročím 
Sametové revoluce, tedy jak mladí lidé hodnotí demokracii, jak důvěřují sobě navzájem nebo jakou 
mají důvěru vůči institucím, které je mají reprezentovat. Jak si váží demokracie ta generace, pro niž 
jejich rodiče a prarodiče vybojovali před lety svobodu? 
Důvěra v instituce demokratické společnosti 
„Havlovy děti“ mají velkou nedůvěru vůči politickým stranám. Mladí jsou velmi silně nespokojeni 
s tím, jak jsou politické strany a politici (ne)schopni řešit problémy, které považují 
za důležité. Nedůvěřuje jim shodně 62 % mladých Slováků a Čechů. 
Podle průzkumu nejvíce mladých lidí v Česku důvěřuje policii, soudům 
a NATO. Politické instituce si příliš důvěry nezískávají, s výjimkou 
místních a krajských samospráv. Zatímco důvěra ve vlády či parlamenty 
je mezi mladými lidmi z obou zkoumaných zemí podobná – a velmi nízká, 
tak např. mladí Češi důvěřují hlavě státu významně méně než 
Slováci (36 % v ČR proti 70 % v SR). Z mezinárodního pohledu mladí Češi více věří NATO, zatímco 
mladí Slováci mají větší důvěru v Evropskou unii. 
Mladí Češi a Slováci se bojí, že je chtějí druzí „podfouknout“… 
Mladí lidé v obou zemích jsou vůči svému okolí převážně nedůvěřiví. V Česku i na Slovensku je až 
80 % mladých při styku s druhými lidmi opatrných a jen každý pátý mladý člověk si myslí, že většině 
lidí je možné důvěřovat. Ženy jsou v porovnání s muži opatrnější. Nejdůvěřivější jsou dvaceti- až 
čtyřiadvacetiletí na Slovensku (25 %), jejich důvěra v lidi kolem nich následně prudce klesá. V Česku 
zaznamenáváme vyšší důvěru pouze u mladých lidí aktivních v organizacích dětí a mládeže (na úrovni 
27 %). 
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„Osobní důvěra je u mladých lidí důležitým předpokladem pro zdravý a sebevědomý rozvoj celé 
osobnosti, stejně jako pro důvěru v demokracii a politické instituce. Ovlivňují ji jak nejbližší okolí 
a zkušenosti, tak celospolečenské klima. Od přelomu tisíciletí osobní důvěra mladých postupně 
narůstala a odrážela i relativně poklidný vývoj české společnosti. V současnosti se ale navrací 
na úroveň z konce 90. let. Mladí věřili více než starší i politickým stranám a dalším demokratickým 
institucím, nicméně poslední roky tyto pozitivní rozdíly smazávají,“ komentuje vývoj Jan Husák, 
analytik z České rady dětí a mládeže. 
Průzkum také ukazuje, že 4 z 10 mladých dávají vyšší preferenci vlastní svobodě na úkor práv 
a potřeb ostatních. I v současné situaci 42 % (ČR), resp. 44 % (SR) mladých lidí souhlasí s výrokem, že 
jejich osobní svoboda nemůže být omezena, i když tím může být ohroženo zdraví druhých. Jedná se 
o další indikátor narušené společenské solidarity a nepochopení jednoho ze základních principů 
demokratické společnosti – potřeby ochrany slabších a znevýhodněných. 
Mladí lidé jsou politicky slabí 
Mladí lidé na Slovensku si myslí, že jejich vliv v oblasti politiky je větší, než to pociťují vrstevníci 
v Česku. Dle indexu politické účinnosti si až čtvrtina (ČR) a pětina mladých (SR) však myslí, že nemá 
vůbec žádný vliv, neumí zformulovat své politické názory a nerozumí politice. 
Alarmující je i samotné zjištění, že více než polovina (58 % v SR a 65 % v ČR) má pocit, že rozhodně 
nebo spíše neumí nic ovlivnit, politice nerozumí a nemá názory, které je třeba vyslechnout. Nejméně 
zorientovány se cítí být mladé ženy a nejvíce členové organizací dětí a mládeže. 
„Nabízí se otázka, zdali politické názory, postoje a preference u mladých ve věku 15 až 17 let jsou 
relevantní, a zdali k tomu mají vlastně co říci. Ačkoliv ještě nemají volební právo, neznamená to, že se 
nemohou o politiku zajímat a mít na ni své názory. Hranice 18 let není zlomem uvědomění a utváření 
názorů na politiku a společnost, naopak, jedná se pouze o formální záležitost. Samozřejmě i starší 
často v těchto tématech tápou,“ upozorňuje analytička ČRDM Nela Andresová. 
„Působit pozitivně na postoje mladých k politice a demokracii vyžaduje velké úsilí a rozmanitý přístup 
k různým skupinám. Zkušenosti z práce s dětmi a mládeží v této oblasti, stejně jako zahraniční 
výzkumy potvrzují, že důležitý je především dobrý příklad, pozitivní zkušenosti s vlastní účastí ve 
společenských a politických procesech. Totéž platí o podpoře ze strany nejbližšího okolí, které 
v případě mladých velmi často znamená také prostředí škol. Jedině tak je možné postupně důvěru 
mladých v demokracii, její instituce a principy zvyšovat. Dle našich zjištění v organizacích dětí 
a mládeže se ukazuje, že prostředí, kde se mladí aktivně a průběžně zapojují do rozhodování o svých 
aktivitách, pomáhá formovat jejich pozitivní hodnoty a postoje k demokracii. Podobné postupy práce 
s dětmi by se tak mohly díky kvalitnímu občanskému vzdělávání více rozšířit i do vzdělávacího 
systému a do škol, aby se s nimi setkávala širší část mladé generace,“ uzavírá Jan Husák. 
http://www.adam.cz/clanek-2020110057-neveri-druhym-neveri-politickym-stranam.html 

 
52. VS ČRDM: Českou radu dětí a 
mládeže povede i nadále Aleš Sedláček 
Autor: Jiří Majer  
http://www.adam.cz/clanek-2020110065-52-vs-
crdm-ceskou-radu-deti-a-mladeze-povede-i-nadale-
ales-sedlacek.html  
V čele České rady dětí a mládeže (ČRDM) bude stát 
i nadále její současný předseda Aleš Sedláček. 
 

http://www.adam.cz/clanek-2020110057-neveri-druhym-neveri-politickym-stranam.html
http://www.adam.cz/clanek-2020110065-52-vs-crdm-ceskou-radu-deti-a-mladeze-povede-i-nadale-ales-sedlacek.html
http://www.adam.cz/clanek-2020110065-52-vs-crdm-ceskou-radu-deti-a-mladeze-povede-i-nadale-ales-sedlacek.html
http://www.adam.cz/clanek-2020110065-52-vs-crdm-ceskou-radu-deti-a-mladeze-povede-i-nadale-ales-sedlacek.html
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Rozhodli o tom svými hlasy 19. listopadu 2020 delegáti a delegátky 52. Valného shromáždění 
ČRDM. Z jejich vůle bylo pro další tříleté funkční období rovněž nově jmenováno třináctičlenné 
Představenstvo ČRDM. Delegáti také odhlasovali přijetí tří nových členských organizací – jde 
o spolky Vodní záchranná služba ČČK, Mladí chovatelé zvířat a Fakescape. Vyslechli též závěrečné 
informace „starého“ Představenstva včetně hospodářských a schválili i dokumenty potřebné 
pro bezproblémové fungování České rady. Jednalo se například o výroční a hospodářskou zprávu 
za rok 2019 nebo návrh rozpočtu na rok 2021. 
Pokud jde o volbu samotnou, její výsledek se dal vcelku předvídat, neboť Aleš Sedláček neměl 
protikandidáta. Je jednak respektovaným lídrem v dané části neziskového sektoru, a jednak se 
těší i autentické podpoře uvnitř členské základny ČRDM. Po jednomyslném znovuzvolení se 
nicméně s narážkou na své angažmá v komunální politice nechal slyšet, že pokud by se v době 
jeho dalšího funkčního období našel někdo ochotný a schopný Radu vést a věnovat se jí víc, než 
bude moci on sám, cestu změny nechává otevřenou. 

Za povšimnutí určitě stojí také to, že účastníci valného shromáždění 
výraznou většinou akceptovali návrh Aleše Sedláčka na složení 
nového Představenstva ČRDM. Je po všech stránkách pestré, a odráží 
tak rozmanitost stovky členských organizací, jež Českou radu dětí 
a mládeže tvoří: Tomáš Hurt (Asociace TOM ČR) – 1. 
místopředseda, Michal Tarant (Junák – český skaut z. s.) – 

místopředseda, Jakub Fraj (Rada dětí a mládeže Hlavního města Prahy), Jan Burda (Rada dětí 
a mládeže kraje Vysočina z.s.), Veronika Wodere (Česká tábornická unie, z.s.), Jakub Sotl (Klub 
Pathfinder z.s.), Stanislava Kantorová (Duha – spolek dětí a mládeže pro volný čas, přírodu 
a recesi), Kristýna Jelínková (Junák – český skaut z. s.), Vendula Nejedlá (Pionýr, z. s.), Anna 
Mindlová (Pionýr, z. s.), Vlastimil Jura (Projekt Odyssea, z.s.), Ondřej Vojta (Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska) a Pavel Tomáš Řehák (Mladí občané, z.s.). 
Pokud jde o spolky nově přijaté do ČRDM, Vodní záchranná služba ČČK z.s. byla založena v roce 
1968. Je největší a nejstarší celostátní organizací věnující se vodní záchraně, vzdělávání, 
záchranářskému sportu a volnočasovým aktivitám spjatým s vodním prostředím. Působí nyní 
v deseti krajích naší vlasti a je aktivní součástí Integrovaného záchranného systému ČR. K vodním 
záchranářům náleží i stejně profilované skupiny aktivních dětí a mládeže. 
Mladí chovatelé zvířat z.s. jsou zájmovým uskupením dětí, mládeže a dospělých s kladným 
vztahem ke zvířatům a přírodě. Posláním spolku je především zájmové a neformální vzdělávání 
dětí a mládeže, podpora domácího chovu zvířat, ekologická výchova, péče o přírodu a životní 
prostředí. Rozdíl proti Českému svazu chovatelů z.s. (dosavadní členská organizace ČRDM) spočívá 
v důrazu kladeném na práci s dětmi a v roli, jež mladým přisuzuje. 
Fakescape z.s. se zaměřuje na neformální mediální výchovu. Vede své svěřence z řad žáků 
i studentů k mediální gramotnosti, ke kritickému myšlení a k ověřování informací. Dbá na to, aby 
si uvědomovali mediální nástrahy, a to nejen v online prostředí, a zároveň skýtá učitelům 
pomůcku pro zatraktivnění výuky, především lákavou formou přenosných únikových her… 
Jen pro úplnost: žádost o členství v ČRDM podal ještě spolek Star Line – pobyty pro děti, z.s., ten 
však přijat nebyl. Důvod? Věnuje se pouze pobytovým táborům, celoroční činnosti s dětmi nikoli. 
Delegáti si v rámci obvyklého informačního bloku vyslechli zprávy o aktivitách vyvíjených vedením 
České rady v jejích četných projektech. Příkladem budiž známý dobrovolnický projekt 72hodin, 
tzv. Vzdělávací kurzy, výstupy práce Analytického centra ČRDM, projekt Skeleton ESO, novinky 
vztahující se k pojištění, k legislativě a financím… Přikročili také k formální úpravě stanov 
a jednacího řádu Představenstva, a to s cílem ukotvit možnost distančního jednání a fungování, 
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v době pandemie covid-19 obzvlášť naléhavě potřebného. 
Volební 52. VS ČRDM trvalo zhruba dvě a půl hodiny. Kvůli 
protiepidemickým opatřením, omezujícím možnosti shromažďování, 
se konalo online, respektive formou videokonference. V rámci České 
rady šlo vlastně o „premiéru“, s níž nebyly zkušenosti; do konference 
bylo přihlášeno bezmála sedm desítek delegátů, hlasovalo se online 
a… A celé to napoprvé „klaplo“. Není proto divu, že po závěrečném 

rozloučení směřovala řada pochvalných vyjádření a gratulací nejen k předsedovi a členům 
Představenstva, ale i k řediteli Kanceláře ČRDM Ondřeji Šejtkovi – za úspěšně zvládnutou 
„pilotní“ akci. 

Co dalšího přineslo 52. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže 
Delegáti a delegátky 52. Valného shromáždění ČRDM schválili nové třináctičlenné 
Představenstvo ČRDM, odhlasovali přijetí tří nových členských organizací (Vodní záchranná 
služba ČČK, z.s., Mladí chovatelé zvířat, z.s. a Fakescape, z.s.), vyslechli závěrečné informace 
„starého“ Představenstva včetně hospodářských a schválili i dokumenty potřebné pro 
bezproblémové fungování České rady. Jednalo se například o výroční a hospodářskou zprávu za 
rok 2019 nebo návrh rozpočtu na rok 2021.  
Podrobně o jeho průběhu informuje Jiří Majer na serveru ADAMcz zde  

Zvažte změnu účetního programu – plná verze ESO je v listopadu a v 
prosinci k vyzkoušení zdarma 
ESO je účetní systém, který lze využít pro jednoduché i podvojné účetnictví. Kromě účetnictví 
obsahuje i další moduly – členové, akce, cestovní náhrady a majetek. Není omezen počet 
uživatelů – může k němu přistupovat hospodář, vedoucí střediska, revizní komise s právy pro 
čtení/úpravy. Vše máte k dispozici online odkudkoliv. Až do konce roku si můžete zdarma 
vyzkoušet vše, co ESO nabízí. 
Jak začít? 
Zaregistrovate se můžete na: https://eso.skeleton.cz/Welcome.aspx 
Pokud byste potřebovali poradit, tak se neváhejte obrátit na Tomáše Hurta, tomas.hurt@crdm.cz 
  

Babi, dědo, vyprávějte 
V říjnu a listopadu odstartovaly v Pionýru tři distanční aktivity. Dvě vycházejí z pionýrských 
Odborek – všechny děti z pionýrských oddílů mohou plnit Výzvy z různých odborností. 
V listopadu se pak přidala výzva pro všechny, nazvaná Babi, dědo, vyprávějte, která je otevřená i 
pro děti mimo Pionýr (mohou se přihlásit například prostřednictvím svých kamarádů 
v pionýrských oddílech). Jejím cílem je potkat se s prarodiči, poslechnout si vyprávění o Vánocích 
v době, kdy byli malí, a vytvořit podle něj do konce roku příběh.  
Více se dozvíte tady. 

Literární soutěž s ilustrací v hlavní roli 
Knihovna Akademie věd ČR vyhlásila literární soutěž IluStory, která má jedinou hlavní podmínku 
a zadání: napište povídku na motivy ilustrace. Přihlásit se mohou všichni bez ohledu na věk či 

http://www.adam.cz/clanek-2020110065-52-vs-crdm-ceskou-radu-deti-a-mladeze-povede-i-nadale-ales-sedlacek.html
https://eso.skeleton.cz/Welcome.aspx
mailto:tomas.hurt@crdm.cz
mailto:tomas.hurt@crdm.cz
mailto:tomas.hurt@crdm.cz
http://www.pionyr.cz/babidedo
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předchozí spisovatelské zkušenosti. Uzávěrka bude 12. prosince 2020. Pravidla soutěže i formulář 
pro odeslání povídek jsou na webu   https://ilustory.cz// 
Více  

SVŮJ PROJEKT 72 HODIN ZREALIZUJTE KDYKOLIV DO KONCE ROKU 2020 
Vyhlášení nouzového stavu v ČR 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. 
Je možné svůj projekt i registrovat až dokonce roku. 

Věříme, že své projekty nezrušíte, právě v této těžké době je dobrovolná pomoc potřebná víc než kdy 
jindy. 
Hodně se ptáte taky na tradiční soutěž akce. ÁNO, BUDE. Vaše „video pomoci“ budete moct opět 
soutěžit o prima ceny. O tom ale více v příště… 
Jiří Gurecký 
vedoucí akce 72 hodin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosba o zapojení se do 
projektu Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně 
zájmového 
 

https://ilustory.cz/
http://www.adam.cz/clanek-2020110066-literarni-soutez-s-ilustraci-v-hlavni-roli.html
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Jedním z cílů tohoto projetu je vytvoření metodiky inkluze dětí a mladých lidí s různými 
specifickými potřebami ve volnočasovém vzdělávání – jinými slovy metodiky dobré praxe a 
doporučení, jak může inkluze ve volnočasových organizacích fungovat. Projekt realizuje Národní 
pedagogický institut ČR. 
Aby metodika nebyla psána jen od stolu a vycházela z reálných zkušeností a potřeb terénu, NPI 
oslovil ČRDM kvůli spolupráci s vytipováním a oslovením zkušených pracovníků s dětmi a 
mládeží, kteří s tématem inkluze dětí se speciálními potřebami mají vlastní praktické 
zkušenosti. (Ať už se jedná o různá zdravotní, sociální či jiná znevýhodnění, ale i specifické 
potřeby spojené s výrazným talentem, nadáním apod.). Inkluzí se v této souvislosti nerozumí 
jen práce s dětmi se specifickými potřebami, ale práce se skupinou, ve které jsou děti rozmanité, 
tedy jak bez specifických potřeb, tak i s nimi. Rádi bychom zjistili nejen pozitivní praxi, ale i úskalí 
a limity viděné z praxe. Inkluze dětí a mládeže také nemusí být respondentovým hlavním 
zaměřením v rámci organizace, stačí s ní mít zkušenost v činnosti. 
Rozhovory začnou probíhat během ledna příštího roku a není problém za respondenty kamkoliv 
dojet, provést je online a přizpůsobit se jejich časovým možnostem. Pokud budete vědět o 
konkrétních vhodných kandidátech k rozhovoru, budeme moc rádi za propojení. Neváhejte 
kontaktovat Nelu Andresovou, tel.: 728815089, e-mail: nela.andresova@crdm.cz 
 

Do třetího stupně PES přejde Česko ve čtvrtek, rozhodla vláda 
29. 11. 2020 
Do třetího stupně protiepidemického systému PES přejde Česká republika ve čtvrtek 3. prosince. 
Na dalším postupu v rozvolňování epidemických opatření se shodla vláda Andreje Babiše na 
mimořádném jednání v neděli 29. listopadu 2020. 
Od čtvrtka 3. prosince budou moci v omezené podobě a za přísných hygienických opatření otevřít 
restaurace, všechny obchody a služby. Uskutečnit bude možné třeba i vánoční trhy, avšak lidé na nich 
nebudou moci přímo konzumovat zakoupené potraviny. Skončí také zákaz vycházení a zákaz 
nedělního prodeje. 
Další rozvolnění vládou nařízených protiepidemických opatření umožní přechod do třetího stupně 
protiepidemického systému, na němž se vláda jednomyslně shodla. 
http://www.icmcb.cz/wp-content/uploads/2020/11/PES-Matice-opatreni-131120.pdf 
https://koronavirus.mzcr.cz/do-tretiho-stupne-pes-prejde-cesko-ve-ctvrtek-rozhodla-vlada/ 
 

PES je rozhodující a můžeme podle něj plánovat naší činnost 
25.11.2020  |   

Předseda ČRDM Aleš Sedláček se obrátil na hlavní 
hygieničku Jarmilu Rážovou s dotazem na průběh 
rozvolňování epidemiologických opatření. Jádrem 
dotazu bylo, zda je pro organizace pracující s 
dětmi mládeží rozhodující PES – Protiepidemický 
systém ČR – a jeho příslušné stupně, nebo i 
probíhající účinná vládní usnesení, která mohou 
v daný okamžik být v rozporu se PSEM.   
Odpověď je taková, že PES je rozhodující a 
můžeme podle něj plánovat naší činnost.  

Za tuto odpověď jsme rádi, protože potřebujeme jasný a předvídatelný systém. Jelikož PES neřeší 
přímo volnočasové aktivity dětí a mládeže, jsou pro nás závazná obecná ustanovení. Tj. počet osob, 

mailto:nela.andresova@crdm.cz
http://www.icmcb.cz/wp-content/uploads/2020/11/PES-Matice-opatreni-131120.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/do-tretiho-stupne-pes-prejde-cesko-ve-ctvrtek-rozhodla-vlada/


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 12 - 2020 

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

28 

které se potkají (kategorie PES Hromadné akce ve vnitřních a venkovních prostorech“) a možnost 
poskytovat ubytovací služby (kategorie PES „Poskytování ubytovacích služeb“). 
V tuto chvíli se nacházíme ve 4. stupni PSA, kde je umožněn styk až 6 osob venku. V blížícím se 3. 
stupni je již umožněno setkávání až 50 osob venku a 10 osob uvnitř, ubytovací služby jsou navíc 
poskytovány bez omezení. Zde se tedy již nabízí možnost konat oddílové aktivity venku, případně 
uvnitř odděleně ve skupinách 10 osob. Ve 3. stupni můžeme tedy vyrazit s dětmi do přírody na 
oddílové schůzky či jednodenní výpravy nebo zorganizovat putování s přespáním venku. 
Pak přichází na řadu otázky, na které neexistuje odpověď ANO/NE. Jednou z nich, která přijde 
pořadateli akce pro děti na mysl, je situace, kdy vyjedete na víkendovku, dodržíte počet lidí venku. Na 
noc se ubytujete, protože ubytovací činnost je již možná, a tím překonáte počet osob pro pobyt 
v místnosti. 
Zde bych navázal na předchozí komentáře, které jsme k tomuto měli. Jako vodítko pro rozhodnutí, 
zda takovou akci udělat nebo ne, bych viděl standard ubytování. Pokud by na místě byly oddělené 
pokoje a spaní zajištěné po menších skupinách, považoval bych to za běžný ubytovací režim a dle 
zkušenosti z minulého rozvolňování takovou akci akceptoval. Pokud by se jednalo o společné spaní 
v tělocvičně nebo třídě, je taková akce v rozporu a konat by se neměla. 
Samozřejmě mohou existovat hraniční varianty, kdy pokoje jsou oddělené, ale stravování je 
například, společné apod.  Zde bude záležet na možnosti stravování rozdělit do skupin menších, 
popřípadě na dalších regulacích, které budou vydány speciálně pro ubytovací činnost. 
Aktuální situaci a stupeň systému PES můžete sledovat na stránkách ministerstva zdravotnictví: 
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes 
 
https://www.radambuk.cz/opatreni-pes-pro-oblast-skolstvi-11-2020/ 
 
http://crdm.cz/clanky/aktuality/pes-je-rozhodujici-a-muzeme-podle-nej-planovat-nasi-cinnost/ 
 
Aleš Sedláček k rozvolňování opatření pro práci s dětmi od čtvrtka 3.12.2020  
 
Od čtvrtka 3. prosince 2020 bude platit 3. stupeň Protiepidemického systému PES 
(https://share.uzis.cz/s/tRiJL53BLWQjCGC). Jedná se o tabulku, kde jsou dopředu stanoveny 
jednotlivé regulace pro různé činnosti. Pro volnočasové aktivity s dětmi má smysl řešit u hromadných 
akcí kategorii “Hromadné akce ve vnitřních a venkovních prostorech” a kategorii “Poskytování 
ubytovacích služeb”. V těchto kategoriích naleznete vodítko k tomu, pro kolik osob můžete vaše 
aktivity plánovat venku, pro kolik uvnitř apod. 
V současné době stále platí vládní usnesení 1201 (https://www.vlada.cz/.../akt.../Omezeni-
maloobchodu-1201.pdf), ve kterém je mj. omezeno “poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let 
zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou 
zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování”. 
Ukončení omezení je v něm nastaveno na 12. prosince. Toto usnesení bude do čtvrtka 3. prosince 
zrušeno. To nám v komunikaci dnes potvrdila hlavní hygienička Jarmila Rážová. Ministr zdravotnictví 
Jan Blatný uvedl dnes stejnou informaci na tiskové konferenci na dotaz Aktualne.cz. 
 
Lze tedy dělat schůzky? Ano, od čtvrtka 3. prosince - 10 lidí uvnitř, 50 venku. Lze jet na jednodenní 
výpravu? Ano do 50 osob ve skupině. Lze jet na akci s ubytováním? Ano, za předpokladu, že uvnitř 
ubytovaná skupina je do 10 lidí. 

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes
https://www.radambuk.cz/opatreni-pes-pro-oblast-skolstvi-11-2020/
http://crdm.cz/clanky/aktuality/pes-je-rozhodujici-a-muzeme-podle-nej-planovat-nasi-cinnost/
https://share.uzis.cz/s/tRiJL53BLWQjCGC?fbclid=IwAR20jEJjx1_ybfXr8NRdc9HxowNCh1IOFmfDZsDw3GB_TR7BbzTmDOyliZk
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-maloobchodu-1201.pdf?fbclid=IwAR09TtmmkCZ-mAvMLd7fwOPnAkt-hPrZq80Pkt9cVQsmV-xPTR_Zpq47UaY
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-maloobchodu-1201.pdf?fbclid=IwAR09TtmmkCZ-mAvMLd7fwOPnAkt-hPrZq80Pkt9cVQsmV-xPTR_Zpq47UaY
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Při veškerých aktivitách je stále třeba dodržovat opatření 3. Stupně PSA pro ochranu nosu a úst. 
Roušky apod. je třeba nosit ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejně přístupných 
místech. 
https://youtu.be/jHblpq0YFik 
 
https://www.facebook.com/crdm.cz/ 
 

Vyšla kniha Svobodná hra 
Autor: redakce ČRDM 

Právě vyšla kniha Svobodná hra, která radí, 
jak nechat vyrůst radostné, odolné 
a samostatné děti. 
Jedinečná kniha o dětech a rodičích, 
o rozvíjení kreativity, pohybu a sociálních 
i kognitivních dovedností, o svobodné hře. 
Děti potřebují každý den svobodný prostor 
a čas si hrát. Každé jinak. Svobodná hra má 
tajemství, učí děti právě to, co potřebují. 
Autoři projektu jsou dva (rodiče). On a ona. 
On je spíš teoretik. Přečetl 100 knih 

a výzkumů, proč si děti hrají a jak se učí… Ona je spíš kreativec a praktik. Vymyslela 100 způsobů, jak 
si s dětmi hrát… Spojili své síly – a výsledkem jsou 4 děti a tato kniha. 
Kniha Justiny Danišové a Petra Daniše vysvětluje, co to je svobodná hra, v čem spočívá její význam 
pro děti a jak ji mohou rodiče (a další průvodce dětí) převést do praxe. 
Vysvětluje, proč je tak přínosná pro rozvoj pohybu, sociálních dovedností, kreativity a empatie, což 
při hře probíhá ruku v ruce s vývojem dětského mozku. To vše autoři odhalují pomocí příběhů 
z různých koutů světa, ukázek z mnoha výzkumů a propojováním nejnovějších poznatků z vědeckých 
oborů. Praktická část knihy předkládá hlavní principy a zásady, které musí průvodce dětí zajistit, aby 
svobodná hra fungovala naplno a přitom bezpečně. Nedílnou součástí knihy jsou praktické návody 
a ukázky, jak takovou hru nastartovat: v různých situacích, v různých prostředích a s různými přínosy 
pro děti. Svobodná hra nabízí mnoho druhů aktivit – fyzické, tvořivé a konstrukční, ale třeba i bojové 
a divoké. 
"Tato kniha zaplňuje prázdné místo v literatuře týkající se dětské hry u nás. Současné děti si málo 
hrají. Autoři přináší mnoho poznatků, které ukazují, že to pro ně a tím i pro celou společnost 
znamená poměrné velké riziko. Svobodná hra je nenahraditelná," říká Jana Nováčková, psycholožka, 
spoluautorka knihy a konceptu Respektovat a být respektován. 
V knize najdete přes 850 fotografií - ilustračních, návodných a postupových 
snímků. https://svobodnahra.cz/kniha/ 
Kniha vám pomůže: 
- pochopit, proč a v čem všem děti potřebují svobodnou hru pro svůj zdravý rozvoj, 
- naplňovat jejich skutečné vývojové potřeby a nenaletět výmyslům herního průmyslu, 
- naučit se vytvářet prostředí a atmosféru, které dětské hraní podporují, 
- stát se oblíbeným partnerem dětí, spíše než jejich řidičem, dozorcem a ředitelem, 
- přestat jim překážet na jejich životní cestě, aby se staly samy sebou. 
Je pro mámy (a táty), 
které (a kteří) pro své děti hledají o kousek přirozenější dětství i v 

https://youtu.be/jHblpq0YFik?fbclid=IwAR15FXZqclkcRSzLRvJZ28UTiQeFIUjzazBn9zTUOAU2e7fr2Hwa7AfMQ-s
https://www.facebook.com/crdm.cz/
https://svobodnahra.cz/kniha/
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dnešním světě plném zábavy z obrazovek. 
Je pro učitelky (a učitele), 
které (a kteří) chtějí rozvíjet celou osobnost dětí a ne jen jejich úzce pojímané akademické výsledky. 
Je pro další průvodce dětí 
(vychovatelky, vedoucí oddílů…), kteří mají při své práci s dětmi jedinečnou šanci dopřát jim prostor 
a čas svobodně si hrát. 
Co bylo před knihou? 
Naše cesta rodičů a průvodců dětí rozhodně nebyla od začátku nijak zvlášť osvícená, ale plná hledání 
a nejistot. Museli jsme projít řadou slepých uliček, ale i krásných objevů. 
Kniha vznikla na základě 
4 let příprav a průzkumu zahraničních zdrojů o hře 
11 let zážitkového kurzu se 4 trenéry = našimi dětmi 
18 let práce ve vzdělávání dětí, rodičů i učitelů 
6 let hravého bojování s naší tlupou 

 
Vydal Smart Press 
 

Zájmový sborník návrhů na webináře 
Česká rada dětí a mládeže pořádá online webináře na různá témata. Rádi bychom Vám co nejvíce 
vyšli vstříc, pomohli Vám cíleně. Proto jsme připravii krátký dotazník, do kterého můžete uvést 
okruh témat nebo konkrétní téma, které by Vás zajímalo.  
Dotazník  

Další informace 
 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v 
Českých Budějovicích 

 

 

Koronavirus - důležité informace pro veřejnost 

 

 

 - Co mám dělat, když....upřesnění pojmů (23.10.2020) 

 

 - Co mám dělat, když jsem byl v kontaktu s pozitivně testovanou osobou (23.10.2020) 

 

 - Co mám dělat, když mám negativní výsledek testu (23.10.2020) 

 

 - Co mám dělat, když mám pozitivní výsledek testu (23.10.2020) 

 

 - Co mám dělat, když se u mě projevily příznaky COVID-19 (23.10.2020) 

 

 

https://forms.gle/yLeCfahWLScAsaBG9
https://www.khscb.cz/storage/userfiles/file/Verejne%20zdravi/2020/letak%20MZ%20-%20Co%20Kdyz%20-%20pojmy.pdf
https://www.khscb.cz/storage/userfiles/file/Verejne%20zdravi/2020/letak%20MZ%20-%20Co%20Kdyz%20-kontakt.pdf
https://www.khscb.cz/storage/userfiles/file/Verejne%20zdravi/2020/letak%20MZ%20-%20Co%20Kdyz%20-C-.pdf
https://www.khscb.cz/storage/userfiles/file/Verejne%20zdravi/2020/letak%20MZ%20-%20Co%20Kdyz%20-C+.pdf
https://www.khscb.cz/storage/userfiles/file/Verejne%20zdravi/2020/letak%20MZ%20-%20Co%20Kdyz%20-%20Priznaky.pdf
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 - Usnesení vlády ČR ze dne 21. 10. 2020 k přijetí krizových opatření 

 

 - Vyhlášení nouzového stavu - co aktuálně platí  - Vláda ČR 

 

 - Seznam všech mimořádných opatření vydaných MZ ČR 

 
 
https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/ 
https://koronavirus.mzcr.cz/epidemiologickou-situaci-bude-nove-znazornovat-system-hodnoceni-
pes/ 
 

PODPORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2021 V 
OBLASTI PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvy k podání 
žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „žádosti“) na podporu aktivit dětí 
a mládeže v roce 2021. Výzvy jsou zaměřeny na podporu nestátních 
neziskových organizací, které se věnují práci s dětmi a mládeží, příp. 

pracovníkům s dětmi a mládeží.    
Žádosti pro rok 2021 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému ISPROM na 
adrese https://isprom.msmt.cz. ISPROM bude otevřen pro vkládání žádostí v první polovině 
listopadu 2020. 
Termín pro podání žádostí je uveden u jednotlivých výzev. Upozorňujeme, že pro splnění lhůty 
musí být žádost tento den již doručena na MŠMT! 
  
Výzva č. 1 - „NNO uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“    
Oprávněný žadatel: je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“   
Termín pro podání žádostí: 7. 12. 2020   
Výzva_uznanéNNO.pdf  
Dodatek_k_výzvě  
Příloha1_Tábory  
Příloha2_Pokyny_k_žádostem_o_změny  
Příloha3_avízo_o_vratce  
Příloha4_rozpočet_projektu_dle_aktivit  
Příloha5_kritéria_věcného_hodnocení  
 
 
 
Výzva č. 2 - střešní organizace 
Oprávněný žadatel: na základě svazového principu sdružuje právnické osoby, které mají alespoň v 
70 % ve svých zřizovacích dokumentech zakotvenu práci s dětmi a mládeží jako jednu ze stěžejních 
činností   
Termín pro podání žádostí: 7. 12. 2020   

 

https://koronavirus.mzcr.cz/usneseni-vlady-cr-ze-dne-21-10-2020-k-prijeti-krizovych-opatreni/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/
https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/
https://koronavirus.mzcr.cz/epidemiologickou-situaci-bude-nove-znazornovat-system-hodnoceni-pes/
https://koronavirus.mzcr.cz/epidemiologickou-situaci-bude-nove-znazornovat-system-hodnoceni-pes/
https://isprom.msmt.cz/
https://www.msmt.cz/file/54150_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54304_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54158_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54157_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54156_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54154_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54153_1_1/
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Výzva_střešní organizace.pdf  
Dodatek_k_výzvě  
Příloha1_Tábory  
Příloha2_Pokyny_k_žádostem_o_změny  
Příloha3_avízo_o_vratce  
Příloha4_rozpočet_projektu_dle_nákladových_položek  
Příloha5_kritéria_věcného_hodnocení  
 
Výzva č. 3 - pro nestátní neziskové organizace 
Oprávněným žadatelem jsou nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, obecně prospěšné 
společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností)  
Termín pro podání žádostí: 21. 12. 2020   
Výzva_pro_NNO.pdf  
Příloha1_Tábory  
Příloha2_Pokyny_k_žádostem_o_změny  
Příloha3_avízo_o_vratce  
Příloha4_rozpočet_projektu_dle_nákladových_položek  
Příloha5_kritéria_věcného_hodnocení  
 

POZVÁNKA NA WEBINÁŘ MŠMT PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 
Vážení potenciální žadatelé ve výzvě č. 3 PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ,  
dovolujeme si Vás informovat, že oddělení rozvoje dětí a mládeže MŠMT připravilo v letošním 
roce webinář k Výzvě č. 3 PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ 2021, na kterém Vás seznámí s podmínkami 
Výzvy na rok 2021, s důrazem na představení změn oproti loňskému roku a s informačním 
systémem pro podávání žádostí ISPROM.  
Webinář proběhne na platformě MS Teams dne 8. 12. 2020 od 13:00 do 14:00 hod.  
Na webinář se prosím přihlaste zde  (nejpozději do pátku 4. 12. 2020)  
Na základě přihlášení Vám bude zaslán email s veškerými potřebnými informacemi k účasti na 
nadcházejícím webináři.  
 

Ministr školství představil školskou část PES 

 
Praha, 16. listopadu 2020 - Ministr školství, mládeže a 
tělovýchovy Robert Plaga dnes představil matici opatření PES 
v oblasti školství. „Tabulka je výsledkem spolupráce mezi 
ministerstvy školství a zdravotnictví a zohledňuje priority české 
vzdělávací soustavy,“ řekl ministr školství na dnešní tiskové 
konferenci k představení materiálu.  
https://www.radambuk.cz/opatreni-pes-pro-oblast-skolstvi-11-
2020/ 
 
https://www.msmt.cz/ministr-skolstvi-predstavil-skolskou-cast-
pes 
 

https://www.msmt.cz/file/54151_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54303_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54158_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54157_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54156_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54155_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54152_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54310_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54305_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54306_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54307_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54308_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54309_1_1/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekY0y1P_J0i2K-yo0jKYHb7jE2mATl_J5Kx2RWu8OELVha7w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.radambuk.cz/opatreni-pes-pro-oblast-skolstvi-11-2020/
https://www.radambuk.cz/opatreni-pes-pro-oblast-skolstvi-11-2020/
https://www.msmt.cz/ministr-skolstvi-predstavil-skolskou-cast-pes
https://www.msmt.cz/ministr-skolstvi-predstavil-skolskou-cast-pes
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Školství podle PES 3 od pondělí 7.12. 
 
Vláda na svém nedělním zasedání rozhodla o přechodu do nižšího stupně 3 
systému hodnocení PES, a to od čtvrtka 3. 12. 2020.    
Školství pak přejde na 3. stupeň PES od pondělí 7. 12. 2020. MŠMT 
deklarovalo, že bude školy o změnách informovat tak, aby měli ředitelé 
dostatek času na přípravu. Do škol bude v nejbližších dnech distribuován 
materiál s detailními informacemi pro daný stupeň.  

Nadále tedy platí informace k provozu od 25. a 30. 11. v rámci stále platného stupně 4, které jsme 
přinesli ZDE.  
Co všechno se ve školství změní po přechodu na nižší stupeň naleznete v tabulce PES pro školství.  

 

Aktualizovaná směrnice o poskytování dotací proces 

zjednoduší 
Rada města schválila Směrnici o poskytování dotací z rozpočtu města. „Jde 
v podstatě o aktualizovanou verzi původní směrnice, která má ambice celý 
proces zjednodušit a dát větší prostor jednotlivým komisím při sestavování 

pravidel. Každoročně se na město obracejí stovky žadatelů o dotace na sport, sociální věci, školství, 
památky, kulturu, cestovní ruch i životní prostředí, kam poté směřují desítky milionů korun,“ říká 
náměstek primátora Viktor Vojtko s tím, že v této souvislosti aktuálně dochází k implementaci nové 
aplikace dotačního softwaru, který bude uživatelsky příznivější. Modernizaci kvitují i samotní 
administrátoři.    
 
 

Českobudějovický online advent 2020 
Vítáme všechny návštěvníky webu, který bude do vašich domovů přinášet ty 
nejhezčí okamžiky z adventního období v Českých Budějovicích.  
Každou adventní neděli od 18:00 hodin se můžete těšit na nové videodárky a 
každou středu ve stejný čas vám budeme představovat jednotlivá umělecká 
řemesla.  Vše na youtube kanálu statutárního města České Budějovice(link is 
external) 

"Českobudějovický online advent 2020"  bude rozdělen do čtyř částí: 
1. adventní neděle 

• rozsvícení stromu - pozdravení primátora města a českobudějovického biskupa 
• koledování Miroslava Stechera a Dudlajdy 
• řemeslo Tomáše Noska – umělecké kovářství 

2. adventní neděle 
• pozdravy 
• koledování v ulicích města  
• řemeslo Ludmily Dominové - rybí šupiny 

3. adventní neděle 
• pozdravy 
• divadlo Víti Marčíka -  Setkání před Betlémem 

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf
https://www.msmt.cz/file/54325_1_1/
https://www.youtube.com/channel/UC_1NABLOCg8ubbTRKCwHhqw/videos
https://www.youtube.com/channel/UC_1NABLOCg8ubbTRKCwHhqw/videos
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• živá pohlednice – sestřih zpívání koled 
budějovických rodin s grafikou 

• řemeslo Evy Svobodové - slaměné ozdoby 
4. adventní neděle 

• pozdravy 
• recitál  Pavla Šporcla – v 

katedrále svatého Mikuláše 
• řemeslo Jiřího Drhovského - řezbářství 

https://www.c-budejovice.cz/advent-2020 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zákaz shromažďování pro ptáky 
neplatí 
Autor: birdlife.cz  
Karanténa nebo omezení pohybu nařízením vlády nemusí nutně znamenat ztracení kontaktu 

s přírodou. 
 
Připravujeme třetí ročník sčítání ptáků 
na krmítkách! 
Divočina totiž může začínat už za naším 
oknem, říkají ornitologové a radí, jak udělat 
podzimní a zimní zahradu přívětivou 
pro ptáky, a to nejen přikrmováním. 
Na druhý lednový víkend připravuje Česká 
společnost ornitologická třetí ročník Ptačí 
hodinky - sčítání ptáků na krmítkách, 
kterého se lze pohodlně zúčastnit z pohodlí 

domova. 
Sčítat ptáky na krmítku budeme 8.–10. ledna 2021. Už nyní ale je dobré se připravit, a ptáky 
na zahradu nebo místo, kde budeme sčítat, pozvat k hostině. 
Zájemci se mohou hlásit o tipy a novinky prostřednictvím webové stránky ptacihodinka.birdlife.cz 
Vyvěsit krmítko a pravidelně přikrmovat ptáky je pouze jedna z možností, jak lze podpořit ptáky 
na zahradě. „S přikrmováním doporučujeme začít, až když teploty klesnou k bodu mrazu. Mezitím 

https://birdlife.cz/
https://birdlife.cz/
https://ptacihodinka.birdlife.cz/
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můžeme z naší zahrady udělat malý ptačí ráj a zajistit, abychom měli v lednu na krmítku živo,“ říká 
Dita Hořáková z České společnosti ornitologické. 
Úhledně zastřižené keře a shrabané listí ptáci neocení. Naopak budou rádi, když bude na zahradě 
trochu „nepořádku“. „Staré dřevo a větve naskládejte v rohu zahrady na hromádku. Úkryt v ní může 
najít malý ptáček střízlík, červenka nebo i hejno vrabců. Spadané listí shrabejte, třeba ke kmeni 
stromu, a nechte ladem. Ve vrstvě listí si najdou ptáci mnoho dobrot, ať už spadlé ovoce, nebo larvy 
a brouky. Kromě toho v kupě listí může najít útočiště třeba ježek, který tak díky vám přečká zimu. 
V sezóně vám na oplátku pomůže odstranit slimáky. Semenožravé ptáky můžete pohostit, když 
necháte stonky trvalek nezastřižené. Semínka jsou zpravidla takřka neviditelná, ale ptáci je pojídají 
po celou zimu,“ vysvětluje Hořáková. 
Podzim je také ideální čas na čištění ptačích budek. „Ptáčata už jsou z budek dávno venku, a proto je 
možné budky vyčistit od starých hnízd a připravit na další sezónu. V tomto období je také pravý čas 
na vyvěšování nových budek. Ptáci tak budou mít dostatek času je objevit, aby v nich mohli příští jaro 
zahnízdit,“ říká Hořáková. 
Ptáky také potěší, pokud se s nimi podělíte o ovoce ze zahrady. „Letošní sezóna byla velmi bohatá 
na jablka. Například kosi a drozdi kvíčaly je milují a ocení, když jim několik spadaných jablek necháte 
pod stromem. Případně je možné pár jablek nechat i na stromě v případě, že přijdou první 
mrazíky,“ říká Hořáková. 
Více tipů najdete na https://ptacihodinka.birdlife.cz/rady-a-tipy/ 
Ptákům přátelské úpravy zahrady zúročíte o víkendu 8.–10. ledna 2021, kdy bude Česká společnost 
ornitologická organizovat třetí ročník sčítání ptáků na krmítkách. Zájemci o odběr novinek a tipů se už 
nyní mohou přihlásit na webu ptacihodinka.birdlife.cz. Ten bude zároveň o sčítacím víkendu sloužit 
pro vkládání pozorování. Už nyní na tomto webu zájemci najdou rady a tipy a užitečné videonávody 
k poznávání a přikrmování ptáků. 
birdlife.cz 
https://www.birdlife.cz/zakaz-shromazdovani-pro-ptaky-neplati 

Víte, co je to Klub anonymních záškoláků? 
Autor: Mít kam jít  
Celostátní portál mitkamjit.cz, který vznikl na jaře díky asociaci Sdružení pracovníků domů dětí 
a mládeže v ČR a nabízí nápady, návody a různé aktivity pro děti všeho věku, ještě vylepšil svou 
náplň. 

 
Od nynějška nabízí pomoc 
s učením klíčových předmětů 
v aplikaci KAZ (Klub anonymních 
záškoláků). 
Domy dětí a mládeže a střediska 
volného času už na jaře přišly 
s nápadem, jak se spojit se svými 
dětmi alespoň na dálku. Portál 
Mít kam jít tak přináší spoustu 
zábavných, ale i vzdělávacích 
videí, návodů a aktivit jak 
tanečních, hudebních, vědeckých 

nebo třeba sportovních. Nyní tento portál začíná pomáhat i s učením. 
Pod záložkou KAZ - Klub anonymních záškoláků aneb pomůžeme vám s učením - je jednoduchý 

poptávkový formulář, kde zájemci z řad žáků základních škol vyplní pouze 

https://ptacihodinka.birdlife.cz/rady-a-tipy/
https://birdlife.cz/
https://www.birdlife.cz/zakaz-shromazdovani-pro-ptaky-neplati/
http://www.mitkamjit.cz/
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své jméno (může být i přezdívka) a e-mailový kontakt. Dále už jen vyberou předmět, se kterým 
potřebují poradit, a třídu, do které chodí. 
Tato poptávka se zobrazí všem 200 střediskům, která jsou v portálu registrována, a jakmile pedagog 
volného času, který bude schopen s daným předmětem pomoci, tuto poptávku přijme, s daným 
žákem se kontaktuje. 
Schůzky budou následně probíhat na běžných internetových platformách pro on-line výuku (Zoom, 
MS Teams, Webex, Google Classroom atd.), tedy online z očí do očí, což je vždy vhodnější varianta 
než pouhá e-mailová komunikace. 
U zrodu této myšlenky jako i celého portálu Mít kam jít stál Libor Bezděk, předseda Sdružení a 
zároveň ředitel Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy. 
„Věřím, že tato aplikace pomůže všem těm, kteří se stydí či bojí zeptat svých učitelů nebo spolužáků 
a ani rodiče si s daným učivem neví rady. A protože pedagogové v našich zařízeních jsou mnohdy 
i učiteli s příslušnou kvalifikací, bude i tato forma distančního doučování veskrze odborná,“ říká Libor 
Bezděk, někdejší učitel zeměpisu a matematiky. 

 
Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR (SP DDM), je spolek, 
který hají zájmy středisek volného času, přispívá k jejich vzájemné 
spolupráci, udržuje a rozvíjí kontakty s dalšími subjekty v ČR i v zahraničí 
se stejným či obdobným zaměřením. Pracuje s dětmi, mládeží 
a dobrovolníky, pořádá a organizuje akce zájmového vzdělávání a dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních zájemců. 
 

DDM ČB - SOUTĚŽ: JSTE KUTIL? VYROBTE PTAČÍ KRMÍTKO A VYHRAJTE 
ČASOPIS NEBO HODNOTNÉ CENY 

Přírodovědné oddělení českobudějovického Domu 
dětí a mládeže si připravilo pro širokou veřejnost 
kutilskou soutěž. Stačí doma vyrobit krmítko.  
Podzim je čas barev i péče o zvířátka. A přírodovědné 
oddělení chce pomoci ptákům, proto vyhlašuje soutěž 
ve výrobě krmítek. Termín soutěže je až do 12. 
prosince, takže zájemci si mohou se svými výrobky 
opravdu vyhrát. Soutěžit mohou jednotlivci i kolektivy. 
Každý soutěžící se může těšit na časopis Naše příroda a 

nejlepší výtvory i na hodnotné ceny. Více informací poskytne Klára Dragová na dragova@ddmcb.cz. 
PRAVIDLA SOUTĚŽE: 

Termín konání: 20. 10. – 12. 12. 2020 
 Pravidla: 

• Soutěž je určena pro širokou veřejnost a jejím předmětem je výroba ptačích budek 
• Soutěž bude hodnocena ve dvou kategoriích: 
1. individuální (jednotlivci, páry, rodiny) 
2. kolektivní (školní kolektivy, třídy, kroužky, kluby, spolky) 
• Do soutěže se mohou hlásit pouze „doma“ vyrobená krmítka. Doporučujeme, aby při výrobě 

krmítka bylo použito především přírodních materiálů. 
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• Krmítko je nutné dopravit do Domu dětí a mládeže České Budějovice nejpozději do 
prosince 2020. Soutěžní výrobky lze zaslat také poštou: Dům dětí a mládeže České Budějovice 
– U Zimního stadionu 1, České Budějovice 370 01. Zásilku prosím označte „soutěž krmítko“. 

• Soutěžní výrobky se po ukončení soutěže stávají majetkem Domu dětí a mládeže ČB a budou 
rozvěšeny v zahradě DDM ČB. 

• Podmínkou zařazení do soutěže je uvedení jména autora (případně rodiny, třídy apod.) a 
kontaktní e-mailové adresy (alternativně telefonního čísla). Dobrovolně je možné uvést věk 
autora/autorů. Jméno autora (případně věk) bude po dobu trvání výstavy uvedeno u 
vystaveného krmítka, e-mail nebude nikde zveřejňován a bude využit jen pro informování o 
výsledcích soutěže a domluvení převzetí případné výhry. 

Hodnocení: 
Každé soutěžní krmítko bude 
hodnoceno 1) z hlediska 
účelnosti a praktičnosti, a 2) z 
hlediska „designu“ a 
originality. V každém 
hodnocení může soutěžící 
získat 1 – 10 bodů, v součtu 
tedy 2 – 20 bodů od každého z 
porotců. Tři krmítka s 
nejvyšším počtem bodů v 
každé kategorii budou 
oceněna. V případě rovnosti 
součtu bodů  rozhoduje vyšší 
bodový zisk za účelnost a 
praktičnost. 
V případě dotazů ohledně 
výroby ptačích krmítek 
zodpoví vaše dotazy garant 
soutěže Klára Dragová tel.: 
386 447 313, mobil: 777 640 
090, e-mail: 
dragova@ddmcb.cz 

 

https://www.ddmcb.cz/new/s
outez-jste-kutil-vyrobte-ptaci-
krmitko-a-vyhrajte-casopis-
nebo-hodnotne-
ceny/?fbclid=IwAR2db80Fu36
dIIh0sUntavLEPg5y2zYxKDuEU
h5IoYRIZXgFWNcWhtpJC-M 

 

 

https://www.ddmcb.cz/new/soutez-jste-kutil-vyrobte-ptaci-krmitko-a-vyhrajte-casopis-nebo-hodnotne-ceny/?fbclid=IwAR2db80Fu36dIIh0sUntavLEPg5y2zYxKDuEUh5IoYRIZXgFWNcWhtpJC-M
https://www.ddmcb.cz/new/soutez-jste-kutil-vyrobte-ptaci-krmitko-a-vyhrajte-casopis-nebo-hodnotne-ceny/?fbclid=IwAR2db80Fu36dIIh0sUntavLEPg5y2zYxKDuEUh5IoYRIZXgFWNcWhtpJC-M
https://www.ddmcb.cz/new/soutez-jste-kutil-vyrobte-ptaci-krmitko-a-vyhrajte-casopis-nebo-hodnotne-ceny/?fbclid=IwAR2db80Fu36dIIh0sUntavLEPg5y2zYxKDuEUh5IoYRIZXgFWNcWhtpJC-M
https://www.ddmcb.cz/new/soutez-jste-kutil-vyrobte-ptaci-krmitko-a-vyhrajte-casopis-nebo-hodnotne-ceny/?fbclid=IwAR2db80Fu36dIIh0sUntavLEPg5y2zYxKDuEUh5IoYRIZXgFWNcWhtpJC-M
https://www.ddmcb.cz/new/soutez-jste-kutil-vyrobte-ptaci-krmitko-a-vyhrajte-casopis-nebo-hodnotne-ceny/?fbclid=IwAR2db80Fu36dIIh0sUntavLEPg5y2zYxKDuEUh5IoYRIZXgFWNcWhtpJC-M
https://www.ddmcb.cz/new/soutez-jste-kutil-vyrobte-ptaci-krmitko-a-vyhrajte-casopis-nebo-hodnotne-ceny/?fbclid=IwAR2db80Fu36dIIh0sUntavLEPg5y2zYxKDuEUh5IoYRIZXgFWNcWhtpJC-M
https://www.ddmcb.cz/new/soutez-jste-kutil-vyrobte-ptaci-krmitko-a-vyhrajte-casopis-nebo-hodnotne-ceny/?fbclid=IwAR2db80Fu36dIIh0sUntavLEPg5y2zYxKDuEUh5IoYRIZXgFWNcWhtpJC-M
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ODDYCHOVKA: PŘIPRAVILI JSME ONLINE ÚNIKOVOU HRU 
Máme novinku pro širokou školní veřejnost. A možná nejen tu. Na odkazu níže naleznete únikovou 
hru na téma Škola za pár minut. 
Únikové hry jsou v současné době velmi oblíbené, a proto jsme si připravili i my jednu. Jen v online 
podobě. Myšlenka hry je úspěšně zdolat školní docházku za pár minut. Jsou tam kvízy a jiné úkoly. 
Cílem je splnit závěrečnou zkoušku. 
Hra je k dispozici odkudkoliv a kdykoliv. A není to jen jednorázovka. Už chystáme další pokračování.  
Úniková hra – Škola za pár minut 
https://www.ddmcb.cz/new/oddychovka-pripravili-jsme-online-unikovou-
hru/?fbclid=IwAR1NB07UCWVi2EpaI-E_M3JKwhxFN7acfE_a1a2L7KfkehegLVe4zgXGqxg 
 

Jižní Čechy 
Turistické informační centrum 
Oficiální stránka Informačního Systému Cestovního Ruchu Jihočeského kraje. Navštivte jižní 
Čechy. http://www.jiznicechy.cz 
 

Podívejte se do zákulisí zámku Hluboká 

nad Vltavou s jeho kastelánem 
bit.ly/budejckejpodcast4 
O provozu a historii zámku, o tom co 
obnáší práce kastelána a o dalším vypráví 
Martin Slaba. 

Tento díl Budějckého podcastu a další 
můžete rovněž poslouchat na Spotify a 
Apple Podcasts.  
#budejovicko #budejckejpodcast 
#vyletnahlubokou 
 
 

 
 

https://view.genial.ly/5fad2d42f74fca0d216dcdc5/game-breakout-unikova-hra-ddm?fbclid=IwAR3HjBIIt0CjmHIP_Nvsk6NYDqT4S6EMvc1RVn7lmLD0oS5DD4t9lupHyos
https://www.ddmcb.cz/new/oddychovka-pripravili-jsme-online-unikovou-hru/?fbclid=IwAR1NB07UCWVi2EpaI-E_M3JKwhxFN7acfE_a1a2L7KfkehegLVe4zgXGqxg
https://www.ddmcb.cz/new/oddychovka-pripravili-jsme-online-unikovou-hru/?fbclid=IwAR1NB07UCWVi2EpaI-E_M3JKwhxFN7acfE_a1a2L7KfkehegLVe4zgXGqxg
https://www.facebook.com/jiznicechy/?__cft__%5b0%5d=AZVg1bV-aHc3wbtmrS5DLqoogt7SBN-RmfIQVHyn7a83VdzW093zLfgB5TVwpXQ69RgdH2uUxg-UyTjDJyeh-1h2u64Co2rieH72FPSegSJLlB05E3C6XQTP68SoFXA7XmqE1lPML-Ox9DLI9EUghnRDbrf42yGeCjbcNPEQHhZ2erWFo36-4UZ5Iidd5uW_KkN4r6nk9KO6HcsKSrIHz_oL9NigVPgMypmKS6XVdc2hesYzG4a9Zr2pQlc7JZCmwA2ceFENDK89Fo44PGFec7sn1_xDvfV7qsUD0ZogpIM1dg&__tn__=%2Cd%3C%2CP-R
https://bit.ly/budejckejpodcast4?fbclid=IwAR2ZtD6e5AYRaD1VIWgt0-DQOcm25VVTNbKGB40dHFYXoey1vJZ9bKxs9Jc
https://www.facebook.com/hashtag/budejovicko?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVg1bV-aHc3wbtmrS5DLqoogt7SBN-RmfIQVHyn7a83VdzW093zLfgB5TVwpXQ69RgdH2uUxg-UyTjDJyeh-1h2u64Co2rieH72FPSegSJLlB05E3C6XQTP68SoFXA7XmqE1lPML-Ox9DLI9EUghnRDbrf42yGeCjbcNPEQHhZ2erWFo36-4UZ5Iidd5uW_KkN4r6nk9KO6HcsKSrIHz_oL9NigVPgMypmKS6XVdc2hesYzG4a9Zr2pQlc7JZCmwA2ceFENDK89Fo44PGFec7sn1_xDvfV7qsUD0ZogpIM1dg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/budejckejpodcast?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVg1bV-aHc3wbtmrS5DLqoogt7SBN-RmfIQVHyn7a83VdzW093zLfgB5TVwpXQ69RgdH2uUxg-UyTjDJyeh-1h2u64Co2rieH72FPSegSJLlB05E3C6XQTP68SoFXA7XmqE1lPML-Ox9DLI9EUghnRDbrf42yGeCjbcNPEQHhZ2erWFo36-4UZ5Iidd5uW_KkN4r6nk9KO6HcsKSrIHz_oL9NigVPgMypmKS6XVdc2hesYzG4a9Zr2pQlc7JZCmwA2ceFENDK89Fo44PGFec7sn1_xDvfV7qsUD0ZogpIM1dg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vyletnahlubokou?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVg1bV-aHc3wbtmrS5DLqoogt7SBN-RmfIQVHyn7a83VdzW093zLfgB5TVwpXQ69RgdH2uUxg-UyTjDJyeh-1h2u64Co2rieH72FPSegSJLlB05E3C6XQTP68SoFXA7XmqE1lPML-Ox9DLI9EUghnRDbrf42yGeCjbcNPEQHhZ2erWFo36-4UZ5Iidd5uW_KkN4r6nk9KO6HcsKSrIHz_oL9NigVPgMypmKS6XVdc2hesYzG4a9Zr2pQlc7JZCmwA2ceFENDK89Fo44PGFec7sn1_xDvfV7qsUD0ZogpIM1dg&__tn__=*NK-R
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Ekonomická fakulta JU – Kolik lásky se vejde do krabice od bot 
Pojďme společně zjistit, kolik lásky se 

vejde do krabice od bot  
"Vánoce pro seniory bez rodin" 

již 2. nejhezčí veřejná výzva naší fakulty. 
Vánoce jsou svátky radosti, pokoje, ale 
především obdobím, kdy se scházejí celé 
rodiny, aby prožily nejhezčí chvíle roku bok 
po boku. Někteří však takové štěstí nemají 
a zůstávají sami i na Štědrý den. 
Pokud se chcete připojit k výzvě, stačí 
naplnit krabici od bot libovolnými dárečky, 
přičemž by měla obsahovat alespoň jednu 
věc z každé níže uvedené kategorie: 

Slané/sladké (např. Tatranka, Fidorka, 
bonbony, krekry…). 

Zahřeje zevnitř (např. káva, čaj, 
čokoláda). 

Drogerie/kosmetika (např. mýdlo, 
sprchový gel, krém, pěna na holení, 

papírové kapesníky). 

Zahřeje zvenku (např. rukavice, šála, ponožky). 

Něco hezkého/milého (např. hezký obrázek, křížovky, ruční práce, dřevěné srdíčko). 

Milé přání od srdce. 
Dárková krabice by neměla obsahovat alkohol, viditelně používané věci, svíčky! 
 

Naplněnou krabičku zabalte do balicího papíru a v týdnu od . . 2020 do . . 2020 v 

čase :00 – :00 přineste do kanceláře č. (budova Děkanátu EF, druhé patro). 
Následně budou dárkové krabice odevzdány do domova důchodců v Českých Budějovicích a okolí. 
 

"VÁNOČNÍ TRADICE V OBRÁZCÍCH" 
https://www.radambuk.cz/vanocni-tradice-v-obrazcich/ 
https://www.facebook.com/ludmila.kubikova 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/ekonomicka.fakulta/?__cft__%5b0%5d=AZUKl4fAtdV9pv98gI80OgAItt-8wSnCqT_ZsUnb1oolYuEhOfRt04e90sTJynVm-Z_rFgep9iRKrV6z8lFK6F_5V4doXCGSTEpi_S5_na912RIcBmZEAom8k5rHGR6_KwjNG_WKj8aGX-53SZ1r62jN7FX75WqauJ_8pDM80bQALw&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.radambuk.cz/vanocni-tradice-v-obrazcich/
https://www.facebook.com/ludmila.kubikova
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DOPIS JEŽÍŠKOVI 
zdarma v PDF. Dopis pro holky a kluky.  

PS: doufám, že se bude líbit  
PRO SLEČNY: https://uloz.to/file/6l8MQfZS3AYV/jeziskoviholky-pdf 
PRO KLUKY: https://uloz.to/file/Lb1B0P4mebiS/jeziskovikluci-pdf 

 

 

 Vánoční kalendář pohádek a her 2020 
Je tu 1. adventní neděle  a z Kalendáře vánočních pohádek a her 
na www.adventnipohadky.cz začínáme každý adventní den posílat 

krásnou pohádku , hraní a dozvídání  + dnes i návod na 

jednoduchý adventní kalendář , podle kterého děti určitě 

poznají, že už je Štědrý den .  

•  

 

 

 

https://uloz.to/file/6l8MQfZS3AYV/jeziskoviholky-pdf?fbclid=IwAR14qyWUwHhyD-WdnoW_dGzh0gMw2cpWJCy4VGcrWgaG1XWN-6A2R9Og8VI
https://uloz.to/file/Lb1B0P4mebiS/jeziskovikluci-pdf?fbclid=IwAR3JpmSz59LV45TSi5CT0FVXIQM6WDo6gN2Dh8SrzTXjW8CK0TgAQ7qSD7g
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220850531326055&set=gm.1088435021569825&__cft__%5b0%5d=AZUvJPLjI5N7gG9jkKqeJuuL_mcMqQchGsV3HwuAU5ePRbxR3Dipjx2IU1sCpdMK403Nd8psS3CRE1YKr5HJrb_PcA64DDOGkXvMZ62miCxFxuAV1vh1hz8iEVa8kmtpVH2C5ZvKDMJoNLjbfaE_mSt5EwZaKlfl77MpfT9AlJhaS_omMyjXcQLW-8gxn91HJCw&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220850531326055&set=gm.1088435021569825&__cft__%5b0%5d=AZUvJPLjI5N7gG9jkKqeJuuL_mcMqQchGsV3HwuAU5ePRbxR3Dipjx2IU1sCpdMK403Nd8psS3CRE1YKr5HJrb_PcA64DDOGkXvMZ62miCxFxuAV1vh1hz8iEVa8kmtpVH2C5ZvKDMJoNLjbfaE_mSt5EwZaKlfl77MpfT9AlJhaS_omMyjXcQLW-8gxn91HJCw&__tn__=EH-R
http://www.adventnipohadky.cz/?fbclid=IwAR19W7quhD02854jex1RThXip5veGMLxPE2MJDyHy7eELr0wnsJ5AjnHjnM
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Vánoce se blíží Jednoduchý adventní kalendář Odpočítávání do 

Vánoc Můžete připnout na tabuli, nástěnku, zeď, skříň, lednici... 

Kamkoli dle Vašich možností Každý den děti vybarví jednu baňku a 

názorně vidí, kolik dní zbývá do vytouženého Štědrého dne... 
Najdete zdarma ke stažení v souborech ve skupině  
https://www.facebook.com/groups/ucimesehrou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/ucimesehrou/?__cft__%5b0%5d=AZWlYk0f2Z29E6vURLOQEP_QVFYFSOCnCik7soLM4x_vJ4RQA8anwMvn1g8M1SP2ymN_NqVbAP_P-dznmNwnzMynp29883dfNAkonwDNSSf7s6d7uwcC8q05my1j6DZ4IDn_w8RCRPVW4s4MXIeydP9vJUNFvN4_bUEdAOsCK35N34UPwzBsoaLu2bVpcvMmyTw&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/ucimesehrou/?__cft__%5b0%5d=AZWlYk0f2Z29E6vURLOQEP_QVFYFSOCnCik7soLM4x_vJ4RQA8anwMvn1g8M1SP2ymN_NqVbAP_P-dznmNwnzMynp29883dfNAkonwDNSSf7s6d7uwcC8q05my1j6DZ4IDn_w8RCRPVW4s4MXIeydP9vJUNFvN4_bUEdAOsCK35N34UPwzBsoaLu2bVpcvMmyTw&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/ucimesehrou/?__cft__%5b0%5d=AZWlYk0f2Z29E6vURLOQEP_QVFYFSOCnCik7soLM4x_vJ4RQA8anwMvn1g8M1SP2ymN_NqVbAP_P-dznmNwnzMynp29883dfNAkonwDNSSf7s6d7uwcC8q05my1j6DZ4IDn_w8RCRPVW4s4MXIeydP9vJUNFvN4_bUEdAOsCK35N34UPwzBsoaLu2bVpcvMmyTw&__tn__=-UK-R
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Kouzelná Pošta 
https://kouzelnaposta.cz/  

Ať už vaše děti zlobí nebo ne, čerty asi letos 

neuvidí. Využijte proto naši Kouzelnou poštu a 

postrašte své rošťáky originální pohlednicí.  
Náš kouzelný pošťák spolehlivě doručí každý 

vzkaz!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/jednoduche.uceni 

https://www.facebook.com/kouzelnaposta/?__cft__%5b0%5d=AZW8pD40PZljWGqRfDOia2KYq3H0mW3p2-rlaYm_D_Cf-pWah47j_Ek9upGZo8ZO1ciZyMzd8mJ0JcTFKZ9snb7wVV7Nc5PMCLh4m8GhG50TBUmmhlcboBA2oRX_-nQGtz0P98TbValVVCsLYbuJUNONmp_J0bR84FxUvdMk6dy_gHOCtchk6dlO8bmw4Sax16yiZFKk2UlMw3SSBDTx8x9qkOzA3zVVpyz40DU5WPsRTmLiFp-FFnuKfB7cH1O9-oYabklEyVcRCY1GfLpUG898z2T90Pa-UlsQxXW6p_k8MQ&__tn__=-UC%2CP-R
https://kouzelnaposta.cz/
https://www.facebook.com/jednoduche.uceni
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Etapové a celotáborové hry  >  DOBRODRUŽNÉ 
TAJUPLNÁ ASIE ANEB PUTOVÁNÍ ZIKMUNDA A HANZELKY 
Cena: 100,- Kč  
Píše se rok 1959. Inženýři Miroslav Zikmund s Jiřím Hanzelkou byli v době 
hlubokého socialismu vysláni na expedici do Asie, aby propagovali vozy 
svého zaměstnavatele automobilky Tatra a posílali domů záznamy z cest 
(reportáže, fotky, videa, zvukové nahrávky), protože v Československu se o 
Asii moc neví. 
Posádky pod vedením inženýrů sestávající z dětí posílají do Československa 
materiály z cest. 
Podle umístění ve hrách za celý den dostávají právo na 
natočení/nahrání/nafocení/napsání materiálů.      ... 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 
Edice Hrníček her  >  Sbírky her 
Milionář pro děti 
Cena: 80,- Kč  

 
Otázky tohoto „dětského Milionáře“ budou pomůckou vedoucím dětských 
táborů, ale mohou pomoci zaplnit volný čas i na školách v přírodě, ve školních 
družinách a klubech. 
Tento Milionář je připraven podle známé televizní soutěže a otázky jsou 
přizpůsobeny dětem různého věku, záleží jen na vás, které vyberete. 
... 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

 

 

https://www.mravenec.cz/shop/?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/121204-tajuplna-asie-aneb-putovani-zikmunda-a-hanzelky?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/dobrodruzne?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/121204-tajuplna-asie-aneb-putovani-zikmunda-a-hanzelky?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/121204-tajuplna-asie-aneb-putovani-zikmunda-a-hanzelky?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/sbirky-her?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/122062-milionar-pro-deti?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/122062-milionar-pro-deti?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/122062-milionar-pro-deti?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
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Deskové a společenské hry  >  Cestovní hry 
KOSTKY Cestovní hra 
Cena: 109,- Kč  
Při hře v kostky báječně vytrénujete schopnost nenechat se 
rozčílit. Je totiž hlavně o náhodě a štěstí. Protože ale kostky 
nevyžadují žádné specifické schopnosti, jsou rovnocennými 
soupeři jak dospělí, tak děti většinu her zvládnou už malí 
školáci. Nenáročná zábava se navíc hodí i na party s kamarády. 
Balení obsahuje: 6 kostek, 1 kelímek, 1 sada záznamových 
tabulek, 1 návod. 
Rozměr krabice     113 x 181 x 36 mm 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 
Deskové a společenské hry  >  Cestovní hry 
UZLY - 50 návodů na uzlování 
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 

 
  

 

 

 

Tábornická pexesa 
Mapové a turistické značky 
Cena: 50,- Kč 
Dvojité pexeso – bílý karton, 2x A3 - 60 mapových a 
turistických značek. 
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 vyobrazení mapové nebo turistické značky a v 
druhé sadě je k tomu příslušný slovní nápis. Takže ke hře je 
potom nutná nejen dobrá paměť, ale také určitá znalost.  ... 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

https://www.mravenec.cz/shop/266070-kostky-cestovni-hra?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/cestovni-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/266070-kostky-cestovni-hra?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/266070-kostky-cestovni-hra?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/cestovni-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/266072-uzly-cestovni-hra?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/266072-uzly-cestovni-hra?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/266072-uzly-cestovni-hra?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/141001-mapove-a-turisticke-znacky-(tabornicke-pexeso)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/tabornicka-pexesa?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/141001-mapove-a-turisticke-znacky-(tabornicke-pexeso)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/141001-mapove-a-turisticke-znacky-(tabornicke-pexeso)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
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Deskové a společenské hry  >  Karetní hry 
Expedice příroda: 50 nebeských objektů 
Cena: 229,- Kč 

 
Díky kartám v této krabičce zvládnete hravě určit 50 nebeských objektů - 
planet, hvězd i souhvězdí. Ideální průvodce pro všechny milovníky vesmíru! Na 
kartách najdete kvízovou otázku, názornou ilustraci, základní informace a také 
několik zajímavostí. Ideální průvodce pro všechny milovníky vesmíru! 
 
Obsah: 
50 karet 
leporelo s dodatečnými informacemi 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

 

 

Edice Hrníček her  >  Sbírky her 
Fakírovy hry ve městě, v zimě a pro etapy CTH 
Cena: 80,- Kč 
Vyberete si v něm z 233 her, které můžete hrát ve městě před klubovnou,v 
parku nebo na hřišti. Jedna z kapitol je věnovaná i bojovým hrám. 
Velká část sbírky je věnovaná hrám, které použijete pro jednotlivé etapy 
při vašich celoročních nebo celotáborových hrách. Pro zimní období zde 
najdete hry bez lyží, s lyžemi i na ledě. Sbírka je určena především rádcům - 
vedoucím družin, spoustu námětů mohou z příručky načerpat i oddíloví 
vedoucí a další organizátoři činností s dětmi. 
Tento svazek je další z řady příruček, která vychází z Fakírovy mnohaleté 
zkušenosti s vedením dětského kolektivu v oddíle SPIRÁLA. 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 
Edice Hrníček her  >  Kapesní hry v zimě 
Hry v zimě I. - Hry na lyže, saně, brusle 
Cena: 189,- Kč  
 
30 zimních pohybových her pro jednotlivce i družstva, na lyžích, 
bruslích nebo saních na procvičování rychlosti, obratnosti s 
pomůckami i bez nich. ... 
 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

 

https://www.mravenec.cz/shop/deskove-a-spolecenske-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/266021-50-nebeskych-objektu-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/266021-50-nebeskych-objektu-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/266021-50-nebeskych-objektu-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/122046-fakirovy-hry-ve-meste-v-zime-a-pro-etapy-cth?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/sbirky-her?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/122046-fakirovy-hry-ve-meste-v-zime-a-pro-etapy-cth?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/122046-fakirovy-hry-ve-meste-v-zime-a-pro-etapy-cth?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/program?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/745130-sada-kovovych-medaili-_sjezd-na-lyzich_?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/745130-sada-kovovych-medaili-_sjezd-na-lyzich_?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/533031-zvirata-v-lese-a-na-louce-prirode-na-stope?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
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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 

 
  

 
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 

 
  

 

Ondřej Opicakuz Turek - Spřátelené oddíly - oddíloví vedoucí - pedagogické inspirace 

Jsi vedoucí, instruktor, rádce, programový vedoucí, vychovatel, pedagog volného času 
nebo snad učitel? Pak se můžeš přidat na Discord, který může sloužit jako platforma pro vzájemnou diskuzi, 
podporu a sdílení praktických i teoretických věcí kolem práce s lidmi a přípravy programů.  
Přidej se pomocí tohoto odkazu: https://discord.gg/Ba6kJH3 

https://www.mravenec.cz/shop/566016-vedle-nul-je-jednicka-velke-cislo?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/hry-a-programy-z-portalu?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/566016-vedle-nul-je-jednicka-velke-cislo?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/566016-vedle-nul-je-jednicka-velke-cislo?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/hry-a-programy-z-portalu?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/566017-100-nejlepsich-her-z-celeho-sveta?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/745130-sada-kovovych-medaili-_sjezd-na-lyzich_?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/745130-sada-kovovych-medaili-_sjezd-na-lyzich_?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/566017-100-nejlepsich-her-z-celeho-sveta?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.mravenec.cz/shop/566017-100-nejlepsich-her-z-celeho-sveta?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202011aposel
https://www.facebook.com/opicakuz?__cft__%5b0%5d=AZWYWiRZAI_W98TXgVMHyRxpWzM0ltA-DYvnPp5Ndr8M4CtC6sTm9ydF90VslbsV8jw1bFfmidmFk4cXrLoHO_k_7BF0-WSMgt1tbrwDpBnamP1JTBnkGcvVvo5UyvccTlSLr1ya4lm6-2MwwijVWsNVUnbid86AiJpc41sCudXFW48_9PYM_ccVxLvei1YIZt4&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/groups/sprateleneoddily/?__cft__%5b0%5d=AZWYWiRZAI_W98TXgVMHyRxpWzM0ltA-DYvnPp5Ndr8M4CtC6sTm9ydF90VslbsV8jw1bFfmidmFk4cXrLoHO_k_7BF0-WSMgt1tbrwDpBnamP1JTBnkGcvVvo5UyvccTlSLr1ya4lm6-2MwwijVWsNVUnbid86AiJpc41sCudXFW48_9PYM_ccVxLvei1YIZt4&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://discord.gg/Ba6kJH3?fbclid=IwAR1izF9A6VD4LHLMgSW89M_BfRf5aniHv6X4eijqHjm0txZjP0Gvvmbo8zc
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http://zapalsvetlo.cz/  
Jak to funguje? 

• Každý den virtuálně zapalte jednu svíčku 
• Jejím zapálením se vám zobrazí výzva pro daný den 
• Výzvu pro včerejší den ponechte včerejšku 
• Pro zítřejší výzvu si přijďte zítra 

 
 

  

 

http://zapalsvetlo.cz/
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Tvoření s dětmi 
Malování na kaštany. Veselé ježečky si děti zamilují 

redakce Babinet.cz 
Určitě jste už zaregistrovali velmi 
oblíbené malování na kameny. Proč 
však nezkusit něco nového? Posledních 
pár dnů je v plném proudu ten ideální 
čas na tvoření s dětmi. Stačí děti teple 
obléknout, nasoukat je do gumáčků a 
vyrazit na společnou procházku do 
podzimní přírody. Čeká vás tam spousta 
geniálního materiálu k následnému 
tvoření. Pokud chcete děti nechat 
vyrábět roztomilou ježčí rodinu, jděte 
společně nasbírat kaštany. 
 

Na nasbírané kaštany pak děti budou malovat, takže se tato tvůrčí činnost skvěle hodí i pro ty 
nejmenší dětské ručičky. Na tomto tvoření není vůbec co zkazit, a děti si tuto práci zamilují. 
Nepotřebujete žádné lepidlo, nůžky, ani nic podobného. Maminky jistě potěší, že po ježčí rodince 
nezůstává absolutně žádný nepořádek, a děti nemusí být pod přísným dozorem. Jde o naprosto 
bezpečnou zábavu, na jejímž konci čeká rozkošně roztomilá ježčí rodinka. 
K výrobě kaštanových ježečků budete potřebovat: 

o Dostatečné množství kaštanů. Vůbec se neomezujte na to, aby kaštany byly stejně veliké 
a souměrné. Naopak. Nasbírejte s dětmi kaštany různých tvarů i velikostí 

o Černý permanentní fix s tenkou špičkou 
o Bílou barvu 
o Tenký štěteček 
o Lesk, nebo lak ve spreji, který výrazně prodlouží dobu, po kterou ježečci zůstanou hezcí a 

výrazní 
Jak budete při výrobě kaštanových ježečků postupovat: 

o Vezměte si fix, a na světlou část kaštanu namalujte očka, malý nos, roztomilý úsměv a do 
spodní části nakreslete malé drápky, či nožičky 

o A nyní přicházejí na řadu bodlinky. Celého ježka musíme pomalovat krátkými čárkami, 
které budou bodlinky znázorňovat. Celá tmavá část musí být počárkovaná bílou barvou, 
aby ježek vypadal co nejopravdověji 

o Když má ježeček plno bodlinek, můžete se vrhnout na další kaštany, a stejným způsobem 
vytvořit celou ježčí rodinku 

o Když máte všechny kaštany pomalované a ježčí rodinka je na světě, ve venkovních 
prostorách si kaštany zalakujte lakem, nebo leskem ve spreji, a nechte pořádně 
proschnout 

o Nyní jste zcela hotovi, a děti si můžou veselé ježky vzít na hraní, vystavit si je, nebo 
vlastním výrobkem obdarovat babičku 

 https://babinet.cz/clanek-26724-malovani-na-kastany-vesele-jezecky-si-deti-
zamiluji.html?fbclid=IwAR3CKt0wKgAsYcVVANcBtGIcrMyYU7u2iMTQ1NzeyqzlseOBujie4D5h9uo 
napsala Bára Klímová 
foto: masandpas.com 

https://babinet.cz/clanek-26724-malovani-na-kastany-vesele-jezecky-si-deti-zamiluji.html?fbclid=IwAR3CKt0wKgAsYcVVANcBtGIcrMyYU7u2iMTQ1NzeyqzlseOBujie4D5h9uo
https://babinet.cz/clanek-26724-malovani-na-kastany-vesele-jezecky-si-deti-zamiluji.html?fbclid=IwAR3CKt0wKgAsYcVVANcBtGIcrMyYU7u2iMTQ1NzeyqzlseOBujie4D5h9uo
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Postup na vianočné ozdoby na stromček zo studeného porcelánu 
Na tú najjednoduchšiu a najEKO hmotu potrebujeme fakt málo: 

• 1 diel vody 
• 1 diel sódy 
• 1 diel Solamylu 

Tu je video s postupom výrobu hmoty 
Rovnaký recept som skúšala som to aj zo Zlatého klasu a zemiakového škrobu mne neznámej značky, 
ale bolo to hrozne lepkavé.  Ak chcete robiť so Zlatým klasom, dá sa, ale treba iný pomer prísad, tu je 
recept na studený porcelán so Zlatým klasom. 

 
Ako odmerku jedného dielu som použila krabičku zo sódy. 
Z jednej dávky mi vyšlo cca 15-17 ozdôb. Záleží na hrúbke a 
veľkosti, takže vám môže vyjsť viac aj menej. 
 
Prvý pokus bol poznačený veľkou dávkou rešpektu, aj keď 
som si napozerala veľa videí a videla som, ako hmota pri 
varení vzniká, stále som tomu nemohla uveriť. Ale netreba 
sa báť, tu sa fakt nedá nič pokaziť. Odmerané ingrediencie 
dáte do teflonovej panvice a na miernom ohni (3-4 stupeň) 
stále miešate. Najskôr to vyzerá tak, že je tam málo vody. 

Po chvíli zas máte pocit, že je tam veľa vody. Potom zas 
príde fáza, že miešate a miešate a nič sa nedeje a potom sa 
zrazu začne diať ten zázrak a vznikne vám krásna hladká 
hmota. Necháte ju chvíľu vychladnúť a ešte ju v rukách 
poriadne premieste. Toto je veľmi príjemná fáza, teplá 
nelepivá hmota je dokonalý odstresovač:)) 
 
Hmotu si rozvaľkáme a zdobíme. Ja som zdobila systémom 
"čo dom dal". Napríklad aj náramkom. 

https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
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Tu som použila reťaz, ktorú som si kúpila na kabelku, ale kus som to prehnala, tak mi zvýšila. Aspoň 
takto som ju využila. 

 
Veľmi dobre vyzerá odtlačok, ktorý som urobila vrchnákom starej šperkovnice. 

 
Osvedčili sa aj penne. 

https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
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Toto je bižu retiazka, ktorú normálne nosím. Trochu som sa bála, že ju zababrem a nebudem vedieť 
očistiť, ale hmota sa vôbec nelepí. 

 
Spred domu som uchmatla kus tuje, či čo to je:) Pozor, pred použitím treba vetvičku umyť, hlavne ak 
bývate v prašnej Bratislave, inak si do hmoty zanesiete špinu. Viem to, lebo sa mi to stalo:))) 

 
Ešte raz cestovina. Toto nie je úplne ideálne, vyzerá to skoro ako hákový kríž, ale tak skúsila som. 
 

https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R


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 12 - 2020 

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

53 

Potom treba nechať ozdoby usušiť. Ja som do nich napichala kúsky špáradiel, aby mi zostali pekné 
dierky na zavesenie. Po pár hodinách môžete špáradlá vybrať a ozdoby otočiť. Sušiť je dobré na 
savom podklade - napr bielom papieri. Kdesi som čítala, že hmota schne 24 hodín. Tak to by som 
netvrdila, kým to úplne vyschne, prejdú aj tri dni. Nakoniec môžete ešte jemným brúsnym papierom 
vyhladiť okraje aby bolo dielo dokonalé:) 

 
Na stromčeku vyzerajú ozdoby veľmi pekne. Niektoré som použila na výrobu venca. 
 
https://artmama.sme.sk/vsetko-ostatne/postup-na-vianocne-ozdoby-na-stromcek-zo-studeneho-
porcelanu  

 

PRIMO Česká republika 

Už víte, jakou budete mít letos vánoční výzdobu? Inspirujte se 
našimi sněhuláky.  
Výroba sněhuláků je jednoduchá a zvládnou ji i děti.  
Potřebujete: 
• Dřevěný hranolek (cca 25 cm dlouhý) 
• Temperové barvy PRIMO 
• Strukturalní pastu PRIMO, hrubozrnnou, 75 ml 
• Ponožky 
• 3 Knoflíky 
• Nalepovací oči 
• Tavnou pistoli 
Návod: 
1. Dřevěný hranolek si nabarvěte bílou temperovou barvou, po 
zaschnutí naneste strukturální pastu a nechte zaschnout. 
Malý tip: strukturální pastu nenanášejte tam, kde má sněhulák 
obličej, aby se Vám poté lépe maloval. 

2. Namalujte sněhulákovi nos a pusu temperovými barvami a přilepte oči. 
3. Z ponožky ustřihněte sněhulákovi na čepici a proužek na šálu  
4. Přilepte knoflíky tavnou pistolí 
Sněhulák je hotový, krásná dekorace, že. Vytvořili jste i vy takového to sněhuláka? Pochlubte se nám 
a pošlete nám fotografie.  

Líbí se Vám nápad? Dejte a sledujte nás na FB a IG #primocz 

 
 

https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://artmama.sme.sk/vsetko-ostatne/postup-na-vianocne-ozdoby-na-stromcek-zo-studeneho-porcelanu
https://artmama.sme.sk/vsetko-ostatne/postup-na-vianocne-ozdoby-na-stromcek-zo-studeneho-porcelanu
https://www.facebook.com/primo.ceskarepublika/?__cft__%5b0%5d=AZWRo99x6iFEPXdA5dNxuuxd2lNeEL8oB_oM2n3_x7Uzfd913XnLKXShTEWZgLTgijnEz3wLPCWmfYFcOGYK2LWieb8_O9nS_YtlJC2uKkASkzBL_2l7tY_8ybklQAPdnoVugvaF3w-RdhNfjxVUwjuQf1NQpOG837t4MbVYZjnJzQsVeiCxt5A1AhmxxPohD6EGums_ZWkdK8I-2GJU5SNz&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/primocz?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWRo99x6iFEPXdA5dNxuuxd2lNeEL8oB_oM2n3_x7Uzfd913XnLKXShTEWZgLTgijnEz3wLPCWmfYFcOGYK2LWieb8_O9nS_YtlJC2uKkASkzBL_2l7tY_8ybklQAPdnoVugvaF3w-RdhNfjxVUwjuQf1NQpOG837t4MbVYZjnJzQsVeiCxt5A1AhmxxPohD6EGums_ZWkdK8I-2GJU5SNz&__tn__=*NK-y-R
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Super rychlá srdíčka z papíru 
 
Opravdu jednoduché DIY, které zvládnete i s dětmi a využijete na něj zbytky barevných papírů. 
Vyrobte si překrásná papírová srdíčka, která můžete pověsit na stromeček, nebo jím ozdobit dekoraci 
na kuchyňském stole. 
Co budete potřebovat: 
barevné nebo vzorované papíry (mohou být i různé zbytky), tužka, pravítko, nůžky, sešívačka, bavlnka 
Postup: 
Nastříhejte různě dlouhé, ale stejně široké pruhy z barevných papírů. od každé délky byste měli mít 2 
kusy (na dvě strany srdce). 
Jednotlivé pruhy přehněte vždy po dvou tak, abyste vytvořili tvar srdce. Začněte od nejkratších a 
přidávejte delší. 
Všechny pruhy scvakněte ve spodní části srdce sešívačkou. Nyní už zbývá jen přivázat bavlnku na 
pověšení a máte hotovo. Skutečně rychlovka, že ano?  
Zdroj: https://www.vanocnisen.cz/vanocni-dekorace-z-papiru/#Barevne_stromecky_pro_deti 
 

    

Vytvořte si z papírové ruličky jednu z těchto vánočních postaviček 
https://primainspirace.cz/2020/11/16/vytvor
te-si-z-papirove-rulicky-jednu-z-techto-
vanocnich-
postavicek/?fbclid=IwAR0QzxW6A8-CGJAD-
oo34E6PnraDfhW5ssbrNPxnmgpb5ctFVkBM
DFo0AUs 

 

https://www.vanocnisen.cz/vanocni-dekorace-z-papiru/#Barevne_stromecky_pro_deti
https://primainspirace.cz/2020/11/16/vytvorte-si-z-papirove-rulicky-jednu-z-techto-vanocnich-postavicek/?fbclid=IwAR0QzxW6A8-CGJAD-oo34E6PnraDfhW5ssbrNPxnmgpb5ctFVkBMDFo0AUs
https://primainspirace.cz/2020/11/16/vytvorte-si-z-papirove-rulicky-jednu-z-techto-vanocnich-postavicek/?fbclid=IwAR0QzxW6A8-CGJAD-oo34E6PnraDfhW5ssbrNPxnmgpb5ctFVkBMDFo0AUs
https://primainspirace.cz/2020/11/16/vytvorte-si-z-papirove-rulicky-jednu-z-techto-vanocnich-postavicek/?fbclid=IwAR0QzxW6A8-CGJAD-oo34E6PnraDfhW5ssbrNPxnmgpb5ctFVkBMDFo0AUs
https://primainspirace.cz/2020/11/16/vytvorte-si-z-papirove-rulicky-jednu-z-techto-vanocnich-postavicek/?fbclid=IwAR0QzxW6A8-CGJAD-oo34E6PnraDfhW5ssbrNPxnmgpb5ctFVkBMDFo0AUs
https://primainspirace.cz/2020/11/16/vytvorte-si-z-papirove-rulicky-jednu-z-techto-vanocnich-postavicek/?fbclid=IwAR0QzxW6A8-CGJAD-oo34E6PnraDfhW5ssbrNPxnmgpb5ctFVkBMDFo0AUs
https://primainspirace.cz/2020/11/16/vytvorte-si-z-papirove-rulicky-jednu-z-techto-vanocnich-postavicek/?fbclid=IwAR0QzxW6A8-CGJAD-oo34E6PnraDfhW5ssbrNPxnmgpb5ctFVkBMDFo0AUs
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Kouzelné nápady na levné tvoření ze šišek 
 
https://primainspirace.cz/2020/11/11/napad
y-na-levne-tvoreni-ze-sisek/ 

 

 

Papírová dekorace na okna 

Závěsné dekorace z papíru se výborně hodí nejen na 
stromeček, ale díky nízké hmotnosti je skvěle 
uplatníte i pověšené v oknech.  
Vyrobte si veselé vánoční dekorace na okna z papíru, 
které zaberou jen pár minut a výsledek je na světě. 
Záleží jen na vás, jestli zvolíte veselé barvy, nebo se 
budete držet tlumených odstínů. 
A navíc, papírové vánoční dekorace zvládnou i děti - 
zapojte je do společného tvoření z papíru! 
Co budete potřebovat: barevné papíry, tužku, nůžky, 

lepidlo na papír, 
bavlnku nebo nit 
 
Postup: 
Na barevné papíry si nakreslete tvary k vystřihnutí. Nejlépe 
vypadají kolečka nebo kapičky, ale nemusíte se bát ani 
náročnějších tvarů. 
Vystřihněte vždy 2 kusy od každého tvaru. Celkem budete 
potřebovat 8 kusů. Všechny tvary přeložte v polovině a slepujte je 
vždy jednou půlkou k sobě. Slepte všechny strany tvarů tak, aby 
stejné barvy nebyly u sebe. Poslední dvojici tvarů nechte zatím 
neslepenou. 
Mezi poslední dvě strany budete vkládat bavlnku na pověšení 
ozdoby. Ustřihněte si bavlnku a vytvořte z ní očko, na jedné straně 
svažte konce k sobě. Vložte bavlnku mezi dva poslední neslepené 
tvary tak, aby se uzlík ocitl schovaný mezi nimi. Slepte poslední dvě 
strany. Upravte všechny části tak, aby byl tvar ozdoby pravidelný. 
Zdroj: https://www.vanocnisen.cz/vanocni-dekorace-z-papiru/ 

 

https://primainspirace.cz/2020/11/11/napady-na-levne-tvoreni-ze-sisek/
https://primainspirace.cz/2020/11/11/napady-na-levne-tvoreni-ze-sisek/
https://www.vanocnisen.cz/vanocni-dekorace-z-papiru/
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https://jednoducheuceni.cz/ 

 
 
Zimní tvoření pomocí tavné pistole  

https://primainspirace.cz/2020/11/23/zimni-tvoreni-pomoci-
tavne-pistole-vysledkem-jsou-krasne-vanocni-
ornamenty/?fbclid=IwAR2Y-
s4pMi91fGAVwOOJVYozrVyrlMnBDKW6gd8SuSZaI0lZfZA4lxEzi1Y 
Výsledkem jsou krásné vánoční ornamenty! 

 
 
 

https://jednoducheuceni.cz/?fbclid=IwAR2WcuUvrO15a6qmxugB5l1aPbsTY0w9tDSsOieru12-6lkOUTLfA-rsSYQ
https://primainspirace.cz/2020/11/23/zimni-tvoreni-pomoci-tavne-pistole-vysledkem-jsou-krasne-vanocni-ornamenty/?fbclid=IwAR2Y-s4pMi91fGAVwOOJVYozrVyrlMnBDKW6gd8SuSZaI0lZfZA4lxEzi1Y
https://primainspirace.cz/2020/11/23/zimni-tvoreni-pomoci-tavne-pistole-vysledkem-jsou-krasne-vanocni-ornamenty/?fbclid=IwAR2Y-s4pMi91fGAVwOOJVYozrVyrlMnBDKW6gd8SuSZaI0lZfZA4lxEzi1Y
https://primainspirace.cz/2020/11/23/zimni-tvoreni-pomoci-tavne-pistole-vysledkem-jsou-krasne-vanocni-ornamenty/?fbclid=IwAR2Y-s4pMi91fGAVwOOJVYozrVyrlMnBDKW6gd8SuSZaI0lZfZA4lxEzi1Y
https://primainspirace.cz/2020/11/23/zimni-tvoreni-pomoci-tavne-pistole-vysledkem-jsou-krasne-vanocni-ornamenty/?fbclid=IwAR2Y-s4pMi91fGAVwOOJVYozrVyrlMnBDKW6gd8SuSZaI0lZfZA4lxEzi1Y
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Hry s dětmi 
Štafetová pantomima 
 
Samotný název už docela napovídá, oč se bude jednat. Tuto velmi zábavnou hru lze hrát nezávisle na 
prostředí, určena je pro libovolně velké skupiny dětí. Pantomima ve štafetě nezklame! 
Hráči se rozdělí na 2 a více stejně početných týmů. Každý tým se následně postaví do zástupu. 
Poslední hráč v zástupu z každé skupiny se dozví zadání, které má předvádět. Může se jednat 
například o nějaké zvíře, povolání. Hráč poklepe na rameno spoluhráči před ním, ten se otočí a snaží 
se z předváděné pantomimy uhádnout, o co se jedná. Ani jeden z aktérů ale nemluví. Jakmile si je 
hádač jistý, dá pokyn že uhádl a tímto přebírá štafetu.  
Pokračuje se dopředu, z hádače se nyní stává převáděč, poklepe na rameno spoluhráči před sebou a 
takto štafeta pokračuje až k prvnímu členovi. Ten svůj tip již vysloví nahlas. 
Bod získává ten tým, který jako první a správně vysloví předváděnou věc. Pokud se žádný z týmů 
netrefí, můžeme jako vítěze daného kola určit tu skupinu, jejíž tip byl nejblíže zadání.  
Zdroj: https://zabav-deti.cz/clanek/stafetova-pantomima-459 
 

Strážce kbelíku 
 
Jednoduchá aktivita na vyplnění volného času, odreagování nebo také rozhýbání! Takto všelijak 
můžete hru Strážce kbelíku zařadit do programu, ideálně venku, uvnitř by hra neměla takový spád. 
Na hru si připravíme několik míčů (volejbalové, pěnové, tenisáky), tyčku (dřevěnou, například násadu 
na koště) a kbelík (co nejpevnější, aby udržel hráče a pod jeho váhou se nezničil). 
Princip hry je jednoduchý. Jeden hráč coby strážce se postaví na kbelík a dostane tyčku. Ostatní se 
snaží dostupnými míči trefit kbelík. Úspěšný střelec se následně vystřídá a nyní on stráží kbelík. 
Strážce se za pomoci tyče snaží lítající míče odrážet do bezpečí. Jestliže se hlídač dotkne země, střídá 
jej na vrcholku hráč, který jako poslední vypustil míč z rukou.  
Střelec s míčem nesmí chodit. Tedy tam, kde balón zvedne, musí být také hozen.  
U této hry není vždy nutné počítat body za trefení kbelíku nebo stopovat čas, po který strážce úspěšně 
bránil. Chceme-li však hru obodovat, můžeme zvolit jednu ze dvou uvedených metrik. Jinak lze hrát 
čistě pro zábavu a co největší vyřádění se, hra bude mít i tak spád.  
Zdroj: https://zabav-deti.cz/clanek/strazce-kbeliku-436 
 

https://zabav-deti.cz/clanek/stafetova-pantomima-459
https://zabav-deti.cz/clanek/strazce-kbeliku-436
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Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 

 

 


