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Milí přátelé,  
 
připravili jsme pro Vás březnové vydání elektronického Klapíkova zpravodaje s informacemi, které Vás 
zaujmou a nápady pro práci s dětmi a mládeží. Přejeme Vám pevné zdraví a dobrou náladu.  

 
Informace o činnosti RADAMBUKu 

 
Jarní fotografická výzva RADAMBUKu – Vyfoť jaro 
 
Fotogalerii si můžete prohlédnout na webu https://www.radambuk.cz/vyfot-jaro-fotograficka-vyzva-
radambuku-na-brezen/, bude postupně doplňována. 
 
Vyzkoušejte si kvíz Poznáš jarní květy - https://www.alik.cz/a/kvizy/poznas-jarni-kvety 
 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/vyfot-jaro-fotograficka-vyzva-radambuku-na-brezen/
https://www.radambuk.cz/vyfot-jaro-fotograficka-vyzva-radambuku-na-brezen/
https://www.alik.cz/a/kvizy/poznas-jarni-kvety
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Fotografická výzva – Postav sněhuláka a pošli fotku 

První lednovou výzvou RADAMBUKu byla fotografická výzva pro děti 

a mládež s názvem „Postav sněhuláka a pošli fotku“. Celkem 105 

dětí poslalo fotografii sněhuláků, které postavily. Každý fotograf 

obdržel drobnou odměnu.   

Prohlédněte si fotogalerii 

https://www.radambuk.cz/fotograficka-vyzva-postav-

snehulaka-a-posli-fotku/ 

 

Tvořivá Srdíčková výzva 

Do Srdíčkové výzvy RADAMBUKu se zapojilo 54 dětí nejen 

z členských organizací, které vyrobily srdíčka ke svátku sv. Valentýna 

pro své nejmilejší. Všem dětem, které nám poslali fotografie srdíček 

děkujeme a máme pro ně připravené odměny. Fotogalerii si můžete 

prohlédnout na webu https://www.radambuk.cz/srdickova-vyzva-

radambuku/  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/fotograficka-vyzva-postav-snehulaka-a-posli-fotku/
https://www.radambuk.cz/fotograficka-vyzva-postav-snehulaka-a-posli-fotku/
https://www.radambuk.cz/srdickova-vyzva-radambuku/
https://www.radambuk.cz/srdickova-vyzva-radambuku/
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Výzva pro otužilce - Yetti 

V únoru RADAMBUK rozeslal dětem otužileckou výzvu s názvem 

Yetti. Úkolem dětí bylo poslat fotografii, jak se prochází bosé ve 

sněhu, každý měl ujít alespoň 10 kroků. Celkem se do otužilecké 

výzvy zapojilo 19 dětí, které získaly drobné odměny. 

https://www.radambuk.cz/vyzva-yetti/  

 

Sbírka brýlí pro Afriku 

Z důvodu epidemiologické situace a 

mimořádných opatření Sbírku brýlí pro 

Afriku pro rok 2021 

pozastavujeme. Děkujeme všem, co s námi 

v uplynulých letech sbírali. 

 
 

Web jihocesketabory.cz  

Web www.jihocesketabory.cz je připraven pro vkládání táborů na rok 
2021. V nabídce se zobrazují pouze tábory, které se budou konat v roce 
2021. 

Můžete vkládat své základny, tábory na rok 2021 nebo tábory 2020 aktualizovat. 
Aktualizace starého tábora: 
Tábory 2020 jsou uložené v archivu. Celá správa tábora, jeho aktualizace a změny jsou prováděny z 
administrace webu. Musíte se nahlásit přiděleným heslem, které máte. Po rozkliknutí tábora se Vám v 
adminu zobrazí v pravé části kolonka Nový tábor s tlačítkem Nový tábor s těmito daty. Pokud chcete 
vytvořit nový tábor a použít tyto data, použijte toto tlačítko. Ke smazání starých dat NEDOCHÁZÍ. 
Zůstávají v archivu. 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/vyzva-yetti/
http://www.jihocesketabory.cz/
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2021/01/br%C3%BDle-2.jpg
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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/ 

 

 

 

Nápady pro tvoření s dětmi  

https://www.radambuk.cz/napady-pro-deti-tvoreni/ 

  

 
 
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/ 

 
 
 

 

http://www.radambuk.cz/
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/napady-na-vypravy-do-prirody-kam-s-detmi/
https://www.radambuk.cz/napady-pro-deti-tvoreni/
https://www.radambuk.cz/
http://www.icmcb.cz/
https://www.jihocesketabory.cz/
http://budejovice.bambifest.cz/
https://jihocesky.mladezkraji.cz/subdom/jihocesky/
https://www.youtube.com/user/radambuk
https://www.instagram.com/radambuk/
https://www.facebook.com/RADAMBUK/
https://www.facebook.com/radambuk.jiznicechy
https://www.facebook.com/radambukmajak/
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2021/01/1-2.jpg
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https://dobromat.cz/podporim/radambuk 

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

• Pokud nakupujete na internetu a chcete nás zároveň 
podporovat, přidejte si do prohlížeče tohoto pomocníka: 
http://dobromat.cz/rozsireni/pridat  

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

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

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

můžete nakoupit 

• Obchod vyplatí z nákupu Dobromatu příspěvek 

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

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

Projekt Mládež kraji – kraj Jihočeský – MŠMT - JčK 

Projekty Mládež kraji – kraj Jihočeský v roce 2021 – 7. ročník projektu 
odstartoval -zaregistrujte svůj nápad 

Více o projektech na webu https://jihocesky.mladezkraji.cz/ 
 

Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé (15 – 26 let) 

aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a 

které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekt 

iniciují, vytvoří a zrealizují sami mladí lidé. Projekty iniciativ 

mládeže pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí a přináší 

změnu a prospěch veřejnosti, zejména v okolí, kde mladí lidé 

žijí. Projekt je zaměřen na neformální skupiny mladých lidí. 

Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva (multikulturní 

prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného 

života. 

Pro zájemce o podporu je realizován projektový seminář, z odevzdaných žádostí vybere komise 

projekty, mezi které rozdělí částku dotace od MŠMT a JčK. Tyto prostředky jsou rozděleny poměrově 

dle výše příspěvků od podpůrných měst, osob, organizací.  

Na realizaci jednoho nápadu je možno čerpat z dotace Jihočeského kraje a MŠMT 5.000,- až 40.000,-

Kč. Projekt může být financován do výše 50% z přidělené dotace. Dalších 50% projektu financují 

sponzoři, obce, fyzické osoby….., které si mládež najde.  

Místem realizace musí být Jihočeský kraj.  

http://www.radambuk.cz/
https://dobromat.cz/podporim/radambuk
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat#_blank
http://dobromat.cz/
https://jihocesky.mladezkraji.cz/
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Realizátorem projektu musí být neformální skupina minimálně 4 osob ve věku 15-26 let, z nichž 
alespoň jeden je starší 18 let a převezme odpovědnost za podání žádosti, podepsání smlouvy a 
vyúčtování projektu 

Nápady můžete registrovat na webu: 
https://jihocesky.mladezkraji.cz/subdom/jihocesky/zaregistruj-napad 

 
Důležité termíny:  
- 10.3.2021 do 12,00 hodin  - registrace nápadů na webu  
- 15.3.2021 - Projektový seminář on- line pro uchazeče o finanční podporu – účast 

na semináři je nezbytná pro schválení dotace!!! 
- 9.4.2021 do 12,00 hodin  - ukončení příjmů projektových žádostí 
- do 30.4.2021  -  obhajoby projektů, schválení podpory projektů, podepsání smlouvy 

o realizaci s realizátory projektů 
- do 30.11.2021   - dokončení realizace projektů, ukončení čerpání nákladů projektů 
- do 3.12.2021    - odevzdání vyúčtování projektu a závěrečné zprávy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://jihocesky.mladezkraji.cz/subdom/jihocesky/zaregistruj-napad
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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 
28. - 30. 5. 2021 a 18. – 20. 6. 2021 – Kurz zdravotník zotavovacích akcí  

Potřebujete zdravotníka na akci s dětmi? Jedete na 
tábor a potřebujete zdravotnické zabezpečení? Nabízíme Vám 
kurz Zdravotník zotavovacích akcí akreditovaný MŠMT v rámci 
DVPP. Kurz si zakládá na dostatečné praktické průpravě založené 
na simulacích reálných situací. Lektoři disponují dlouholetými 
zkušenostmi z oblasti vzdělávání vedoucích Junáka i praktického 
vykonávání funkce zdravotníka na dětských táborech. Kurz je 
veden neformálně. Absolvent může vykonávat funkci zdravotníka 
zotavovacích akcí pořádaných státními, nestátními i soukromými 
subjekty, škol v přírodě, při pořádání hromadných společenských 

a sportovních akcích. Kurz je zakončen písemnou a praktickou zkouškou. Vydaná osvědčení 
mají platnost neomezenou, doporučujeme vždy po 4 letech přihlásit se do opakovacího kurzu v délce 
12 hodin. 
Kurz je určen pro zájemce starší 18 let. Zúčastnit se mohou i zájemci starší 16 let, kteří chtějí získat 
znalosti a praxi, obdrží Osvědčení o absolvování kurzu bez akreditace. 
Termín kurzu: 2 víkendy 28.-30.5.2021 a 18. – 20. 6. 2021 
Místo konání: prostory RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice 
https://www.radambuk.cz/akce/zza-2021/ 
 

22. 5. 2021- Opakovací kurz zdravotník zotavovacích akcí 2021 
Potřebujete obnovit a prodloužit akreditaci Zdravotník zotavovacích akcí a doplnit znalosti? Nabízíme 
Vám Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí v délce 12 hodin. Kurz je určen pro Zdravotníky 
zotavovacích akcí, kteří obdrželi před 4 a více lety Osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí. Kurz je 
doporučen jednak z důvodu procvičení znalostí a dovedností, seznámení se s aktuálními guidelines 
Evropské resuscitační rady, ale také z důvodu legislativních změn ve vyhláškách, kterými se činnost 
zdravotníka na táborech řídí. Lektoři disponují dlouholetými zkušenostmi z oblasti vzdělávání 
vedoucích Junáka i praktického vykonávání funkce zdravotníka na dětských táborech. Účastníci 
obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je určen pro zájemce starší 18 let. 
Obsah kurzu: kardio – pulmonární resuscitace, život ohrožující stavy, základní obvazová technika, 
táborová legislativa, otázky a odpovědi, sdílení zkušeností. 
Termín: sobota 22. 5. 2021 – 8 – 20 hodin 
Místo konání: klubovna RADAMBUKu, Husova tř. 45, České Budějovice 
https://www.radambuk.cz/akce/22-5-2021-opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2021/ 
 

5. – 6. 6. 2021 - Kurz Vedoucí dětského kolektivu 2021 
 
Cílem kurzu pro vedoucí dětského kolektivu, oddílové vedoucí, 
vedoucí zájmových útvarů poskytnout účastníkům základní 
znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, informace a inspiraci 
pro přípravu programu a organizaci her. Účastníci budou 
seznámeni s pravidly BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci a 
základními právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží 
řídí v oddílech, klubech a na dětských pobytových a příměstských 
táborech. Kurz je zakončen písemným testem, úspěšní účastníci 

obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Přihlášky zašlete elektronicky na webu: 
https://www.radambuk.cz/akce/5-6-6-2021-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu/ .  

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/akce/zza-2021/
https://www.radambuk.cz/akce/22-5-2021-opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2021/
https://www.radambuk.cz/akce/5-6-6-2021-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu/
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2020/06/IMG_0552.jpg
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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, 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 
 

Proč a jak propagovat příspěvky na Facebooku – zveme Vás na webinář ČRDM 
Navazujeme na velice úspěšný webinář lektorky a specialistky na sociální sítě Jany Skalkové. Tentokrát 
se blíže podíváme na FB reklamu. 
Stačí kliknout na tlačítko Propagovat příspěvek, zadat požadované cílení, celkový rozpočet, dobu trvání, 
způsob platby, a máte hotovo, kampaň běží. Je to snadné a rychlé. Tak v čem je problém? 
Ve výrazně omezených možnostech cílení reklam, optimalizaci, v nastavení nabídky a následného 
vyhodnocování úspěšnosti. Webinář Vás tím vším s lehkostí provede. 
Termín: 10. 3. 2021 v 17:00–18:30 
Odkaz pro přihlášení: https://forms.gle/GxVqFucFhgKHhqez7 
Přihlaste se do 10. 3. 2021 v 16:00. 
 

11. – 13. 6. 2021 Hlavní vedoucí dětského tábora  
Cílem vzdělávacího kurzu je předání účastníkům základních 
vědomostí a dovedností potřebných pro vykonávání funkce 
Hlavní vedoucí na dětských táborech a připravit je ke kvalitní 
práci s dětmi a mládeží. Celkový obsah kurzu je stanoven na 24 
hodin. Kurz je akreditován MŠMT. Č. vydaného certifikátu 
RADAMBUK MŠMT-35765/2019-2. Účastníci obdrží osvědčení 
k výkonu funkce Hlavního vedoucího dětského tábora 
s neomezenou platností.  
Věk účastníků: od 18 let. 

Přihlášky zašlete elektronicky na webu:  https://www.radambuk.cz/akce/11-13-6-2021-hlavni-
vedouci-detskeho-tabora/ . Počet míst je omezený.  
 

5. – 6 .6. 2021 - Kurz Instruktor, rádce oddílu 2021 
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní znalosti z oblasti 
pedagogiky a psychologie, informace a inspiraci pro přípravu 
programu a organizaci her. Účastníci budou seznámeni s pravidly 
BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci a základními právními 
předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí v oddílech, 
klubech a na dětských pobytových a příměstských táborech. Kurz 
je zakončen v neděli písemným testem. Úspěšní účastníci obdrží 
osvědčení o absolvování kurzu. 
Přihlášky odešlete elektronicky na webu: 
https://www.radambuk.cz/akce/32278-2/.  

 

http://www.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
https://forms.gle/GxVqFucFhgKHhqez7
https://www.radambuk.cz/akce/11-13-6-2021-hlavni-vedouci-detskeho-tabora/
https://www.radambuk.cz/akce/11-13-6-2021-hlavni-vedouci-detskeho-tabora/
https://www.radambuk.cz/akce/32278-2/
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26. - 28. 2. 2021 – kurz Základy práce s tabulkami a grafy 
4 pracovníci s dětmi a mládeží z RADAMBUKu se zúčastnili ve 
dnech 26. 2. - 28. 2. 2021 online akreditovaného kurzu v rámci 
DVPP - Základy práce s tabulkami a grafy. Kurz pořádala Česká 
rada dětí a mládeže a RADAMBUK financoval účastnické 
poplatky z projektu OPVVV Pod jednou střechou II. 

 

6.-7.3.2021 – online kurz ČRDM – Gamifikace ve výuce mediální gramotnosti 
(kritické myšlení a práce s informacemi). 

 
Rádi bychom Vám proto nabídli narychlo možnost účasti díky několika 
volným místům v již připravovaném termínu 6.-7.března 2021. Kurz 
bude realizován vždy v krátkých interaktivních blocích takto: 
sobota  6.3.2021 v 10:00 – 12:00, 14:00-16:00 
neděle  7.3.2021 v 10:00 – 12:00, 14:00-16:00 

Kurz je akreditován jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). 
Obsah kurzu: 
Program nabízí pedagogickým pracovníkům teoretickou i praktickou výuku, která je zaměřena na dílčí 
aspekty mediální gramotnosti a kritického myšlení. Kurz poskytne teoretické základy na téma 
propagandy, fake news, manipulací a dezinformací. Nedílnou součástí kurzu jsou i praktické 
workshopy, při nichž si účastníci hravou formou upevní nabyté znalosti a konfrontují je s každodenními 
nástrahami uživatele internetu. Navíc tak získají tipy, jak tyto znalosti přetavit ve hru a stravitelně a 
zábavně je pak předat dál. 
Cena akreditovaného online kurzu: 
1200,-Kč pro účastníky z členských organizací ČRDM- RADAMBUK uhradí vedoucím z členských 
organizací z projektu šablony 
1300,- Kč pro ostatní účastníky 
Účastníci kurzu obdrží před kurzem online podpůrné studijní materiály od ČRDM. 
Po absolvování a splnění podmínek kurzu bude účastníkům zasláno osvědčení o absolvování. 
Přihlášku naleznete v příloze, prosíme zájemce o vyplnění a zaslání zpět na email kanceláře 
RADAMBUKu do čtvrtka 4.3.2021. 
Přihlášení na akci kurz formulář- kurz ČRDMStáhnout 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2021/03/P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-na-akci-kurz-formul%C3%A1%C5%99-kurz-%C4%8CRDM.xlsx
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2021/03/P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-na-akci-kurz-formul%C3%A1%C5%99-kurz-%C4%8CRDM.xlsx
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2021/03/vzd%C4%9Bl%C3%A1va%C4%8Dky.png
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 
 

 
 
 
 
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/  

 
 
 
 
 
 

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/ 

 
 

http://www.radambuk.cz/
http://www.icmcb.cz/novy-cenik-sluzeb-icm-platny-od-18-11-2020/
mailto:icmcb@radambuk.cz
http://www.icmcb.cz/tipy-pro-volny-cas-2-tyden-6-1-12-1-2020/
http://www.icmcb.cz/tipy-pro-volny-cas-2-tyden-6-1-12-1-2020/
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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/. 
 

dTest: Studenti vysvětlí spolužákům, jak bezpečně používat sociální sítě 
Autor: dTest  
Studenti se letos již potřinácté utkají v tvorbě vzorového vydání 
spotřebitelského časopisu pro mládež, a to v rámci soutěže 
Spotřeba pro život. 
 
Tento rok musejí prokázat své znalosti ohledně bezpečného 
a odpovědného používání sociálních sítí. Neodmyslitelnou 
součástí je i schopnost udržet digitální život na uzdě. Vítězné 
týmy se za odměnu podívají do sídla Evropského parlamentu ve 

Štrasburku. Soutěž vyhlašuje spotřebitelská organizace dTest. 
Se svými osobními údaji nakládáme na internetu denně. Internetové společnosti běžně využívají 
osobní údaje k cílenému marketingu. Díky tomu se Google dostal mezi nejvíce ceněné značky na světě. 
Mnohé aféry ukazují, že osobní údaje zadané samotnými uživateli mohou být snadno zneužity. 
Studenti by měli předně vysvětlit, co všechno se rozumí osobními údaji a jaká práva v souvislosti s nimi 
máme. 
I na sociální sítě nahráváme velké množství osobních údajů – ať už se jedná o fotografie s životními 
úspěchy, informace o změně zaměstnání, o stěhování či jednoduše „jen“ jméno, příjmení a datum 

http://www.radambuk.cz/
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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narození. Rozsáhlé poskytování údajů ale nepřispěje pouze „k lepšímu uživatelskému zážitku“, jak 
provozovatelé sociálních sítí deklarují. „V rámci zpracovávaného soutěžního časopisu se mohou 
studenti věnovat mimo jiné tomu, že údaje jsou v podstatě platidlem, které je směňováno za možnost 
využívat službu. Sociální sítě a další internetové společnosti totiž někde své příjmy získat musejí, pokud 
poskytují služby zdarma – primárním zdrojem příjmů je jim využívání osobních údajů uživatelů 
pro účely cílené a další reklamy,“ uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. 
Studenti se také mohou zaměřit na to, jak nastavit rovnováhu mezi online a off-line životem. Moderní 
technologie nám v mnohém usnadňují život. Nesmíme ale zapomínat, že mobilní zařízení mají sloužit 
nám, nikoliv my jim. Jsou dobrým sluhou, ale špatným pánem. 
dTest vyhlašuje letošní ročník soutěže pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, 
Českého telekomunikačního úřadu a místopředsedy Evropského parlamentu Marcela Kolaji. 
Více informací o soutěži najdete na www.spotrebaprozivot.cz. 
 

ČT edu 
Čekají vás letos přijímačky na střední školu? www.ctedu.cz/vybrane-kapitoly/pripravujeme-se-na-
prijimacky  

Připravili jsme základní přehled témat z českého jazyka  a 

matematiky , která se u přijímaček běžně vyskytují. Ve speciálně 
natočených videích vám zkušené pedagožky a pedagogové látku 
vysvětlí, v pracovních listech si pak ověříte, jak moc jste jí porozuměli.  
Zkoušky za vás sice neuděláme, ale pomůžeme vám s přípravou tak, 

abyste je zvládli co nejlépe.  
 
 
 
 
 

 

Budějce zadarmo – burza práce 
 
https://www.budejcezadarmo.cz/prace/?fbclid=IwAR2-
Rti_T_uId2tYrEjqhVRCKvYog9uoN6VdLCqtTtqm8p0daK-
p7XksIQ0 
 
 

 
 
Mindfulness pro zvládání hněvu – pro teenagery 

 
Občasný pocit frustrace ze školy, ze vztahů 
s kamarády a rodičů, nebo dokonce ze života je 
docela normální. A za to, že dospívající někdy 
ztratí hlavu a reaguje hněvem, se nemusí stydět, 
to se stává. 
 
Dospívání je složité období a je třeba se během něj 
vypořádávat s mnoha výzvami, ovšem je to ještě 

složitější, pokud teenager nedokáže během stresujících situací zachovat klid. Naštěstí existují 
možnosti, jak se tomu naučit. Jednou z možností je využití účinných metod redukce stresu založených 
na mindfulness v kombinaci s dialektickou behaviorální terapií. 

http://www.radambuk.cz/
http://www.spotrebaprozivot.cz/
https://www.facebook.com/CTedu/?__cft__%5b0%5d=AZXSDoLACxeBTdNV17Ub2ulCXX1tTUo5iN5Vd0PbKrvH9Fh6VcKLGckT-MJ-SYIFS6I7NtOlyuBZYokMMv0QOPNLWaDhtL04rqKxojzIO1Uwv60qcvD4-4hz3dT2J3zslYuc8lHSnqwXa9Y8vfzFcV3Rqj-bdRA_34LHscShNxqYmQ&__tn__=-UC%2CP-y-R
http://www.ctedu.cz/vybrane-kapitoly/pripravujeme-se-na-prijimacky?fbclid=IwAR0V7o3XLKxQ5-KQUhbjrYK2t6FiNtr--8e7ODvjE0GuCvmz5rfOD9cr1rY
http://www.ctedu.cz/vybrane-kapitoly/pripravujeme-se-na-prijimacky?fbclid=IwAR0V7o3XLKxQ5-KQUhbjrYK2t6FiNtr--8e7ODvjE0GuCvmz5rfOD9cr1rY
https://www.budejcezadarmo.cz/prace/?fbclid=IwAR2-Rti_T_uId2tYrEjqhVRCKvYog9uoN6VdLCqtTtqm8p0daK-p7XksIQ0
https://www.budejcezadarmo.cz/prace/?fbclid=IwAR2-Rti_T_uId2tYrEjqhVRCKvYog9uoN6VdLCqtTtqm8p0daK-p7XksIQ0
https://www.budejcezadarmo.cz/prace/?fbclid=IwAR2-Rti_T_uId2tYrEjqhVRCKvYog9uoN6VdLCqtTtqm8p0daK-p7XksIQ0
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Aktivity v této knize pomohou dospívajícím rozlišit mezi zdravými a nezdravými formami hněvu, naučí 
se díky nim vhodným rozhodovacím dovednostem, dokážou nalézt emoční rovnováhu a dokážou lépe 

vnímat své pocity tady a teď. Také se díky aktivitám naučí, jak lépe navazovat 
vztahy s vrstevníky, kamarády a rodinou. 
Ukázky z knihy najdete zde: 
https://obchod.portal.cz/vychova-a-rodicovstvi/mindfulness-pro-zvladani-
hnevu/?wt_mc=rom.mailing.3 
Původní článek: 
http://www.adam.cz/clanek-2021020067-mindfulness-pro-zvladani-hnevu-pro-
teenagery.html 

 
Ať už jste studenti nebo pracujete celý 
den za stolem, ulevte svému tělu 
Česká středoškolská unie hledala 
způsoby, jak pomoci středoškolákům v 
této době distanční. Spojila se proto se 
Sokolem a společně vytvořili sérii čtyř 
videí, která pomohou od nepříjemných 
bolestí, vznikajících právě kvůli domácí 
práci/výuce. 
Videa najdete zde 

 
 

Informace z ČRDM 

 

 

Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež: od 2021 placený týden 
ročně 
Autor: ČRDM |  
Od počátku roku 2021 mohou čerpat zaměstnanci, kteří působí na táborech a akcích pro děti a mládež, 
v kalendářním roce max. 1 týden (5 pracovních dnů) pracovního volna s náhradou mzdy či platu. 
 
O poskytnutí volna žádá zaměstnanec svého zaměstnavatele, zaměstnavateli pak náhradu mzdy 
refunduje příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Podmínkou poskytnutí tohoto volna 
je mj. skutečnost, že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně 
a bezplatně s dětmi nebo s mládeží, a že tomu nebrání vážné provozní důvody na straně 
zaměstnavatele. 
Jaká byla dosavadní úprava? 
V předchozích letech měli zaměstnanci, kteří působili jako vedoucí, vychovatelé, instruktoři aj. 
na táborech pro děti a mládež, možnost využít až 3 týdnů neplaceného volna v kalendářním roce 
podle § 203, odst. 2 písm. h) zákoníku práce. Podmínkou poskytnutí tohoto volna byla opět 
skutečnost, že tomu nebránily vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele a že zaměstnanec 
nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží (v 
souvislosti s táborem či soustředěním, na které žádal o poskytnutí pracovního volna). Tato úprava 
nadále platí. 
Co je nového od 1. ledna 2021: 
• Za 1 týden (tj. 5 pracovních dní) ze zmíněného max. třítýdenního pracovního volna v kalendářním 
roce může zaměstnanec získat náhradu mzdy od státu (náhradu mzdy/platu vyplácí zaměstnavatel, 
o refundaci pak následně zaměstnavatel žádá u OSSZ) - viz. § 203a) zákoníku práce. 

http://www.radambuk.cz/
https://obchod.portal.cz/vychova-a-rodicovstvi/mindfulness-pro-zvladani-hnevu/?wt_mc=rom.mailing.3
https://obchod.portal.cz/vychova-a-rodicovstvi/mindfulness-pro-zvladani-hnevu/?wt_mc=rom.mailing.3
http://www.adam.cz/clanek-2021020067-mindfulness-pro-zvladani-hnevu-pro-teenagery.html
http://www.adam.cz/clanek-2021020067-mindfulness-pro-zvladani-hnevu-pro-teenagery.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PL23YOg8oaixI6n6zSeqLb7u9Dk9dnWrGT
http://www.adam.cz/img/202102221240_mindfulness-portal-640.jpg
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• Možnost až 3 týdnů volna (z toho 1 týden s náhradou mzdy) v kalendářním roce lze nově uplatnit 
také pro vedoucí sportovních soustředění dětí a mládeže – viz. §203, odst. 2 h) zákoníku práce. 
 

Kdo má nárok? 
Nárok je definován v §203, odst. 2 h) zákoníku práce 
takto: 
„…k činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich 
zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, 
oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů, 
popřípadě středních zdravotnických pracovníků 
v táborech pro děti a mládež, a pro obdobné činnosti 
na sportovních soustředěních dětí a mládeže; přísluší 
pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše 
však 3 týdny v kalendářním roce, pokud tomu nebrání 
vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele, a za 

podmínky, že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně 
s dětmi nebo s mládeží. Podmínka soustavné a bezplatné práce se nevyžaduje, jde-li o tábory 
pro zdravotně postižené děti a mládež. Zaměstnanci přísluší za podmínek podle § 203a pracovní 
volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku nejvýše za 1 týden v kalendářním 
roce…“ 
S výjimkou táborů pro zdravotně postižené děti a mládež musí zaměstnanec v žádosti o placené 
pracovní volno prokázat, že po dobu min. 1 roku před táborem či soustředěním soustavně 
a bezplatně pracoval s dětmi nebo mládeží, a to pod hlavičkou organizace pořádající tábor či 
soustředění. Tato organizace musí být právnickou osobou zapsanou ve veřejném rejstříku 
právnických a fyzických osob alespoň 5 let, práce s dětmi a mládeží musí být hlavní činností této 
organizace (viz. § 203a zákoníku práce). 
 
Kdo nemá nárok? 
Zákoník práce neukotvuje nárok pracovního volna (a tedy ani refundovaného týdne placeného volna) 
např. pro tyto skupiny zaměstnanců: 
• pro instruktory vzdělávacích a kvalifikačních akcí pořádaných organizací pro své vedoucí 
a dobrovolníky (slovo „instruktor“ zákoník práce používá ve významu praktikant, pomocný vedoucí 
na dětském táboře, soustředění) 
• pro vedoucí táborů, kterých se účastní děti a mládež bez přímé návaznosti na celoroční činnost 
(“komerční tábory”). 
Zaměstnavatel může dle vlastní úvahy, možností a vnitřních pravidel rozhodnout o poskytnutí 
pracovního volna i tomu zaměstnanci, který na takové volno dle zákoníku práce nemá nárok. V praxi 
takoví zaměstnavatelé jsou sice spíše světlou výjimkou, ale existují. 
 
Jak o pracovní volno s náhradou mzdy požádat? 
1. Zaměstnanec podá žádost zaměstnavateli o pracovní volno na tábor či sportovní soustředění. 
Žádost nemá předepsanou formu, lze vyjít z následujícího vzoru obsahujícího všechny potřebné 
náležitosti. V žádosti musí být patrné následující skutečnosti: 
• jednoznačná identifikace žadatele, 
• období, na které žádá o pracovní volno, 
• v jakém rozsahu z toho žádá o pracovní volno s náhradou mzdy (platu), 
• potvrzení o splnění zákonných podmínek žádosti: 
o potvrzení, že pořadatelem tábora je ve veřejném rejstříku zapsaná právnická osoba, jejíž hlavní 
činností je práce s dětmi a mládeží a jež existuje nejméně 5 let, 
o potvrzení statutárního zástupce pořadatele o tom, že žadatel/ka pracuje dobrovolnicky celoročně 
minimálně 1 rok před konáním daného tábora/soustředění v rámci činnosti pořadatele s dětmi 
a mládeží, 

http://www.radambuk.cz/
http://crdm.cz/download/poradna/ZADOST-volno-tabor-zamestnanec-FINAL.pdf
http://crdm.cz/download/poradna/ZADOST-volno-tabor-zamestnanec-FINAL.pdf
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• datum podání žádosti, podpis žadatele. 
Podle podmínek zaměstnavatele tuto žádost zaměstnanec předá na personálním nebo mzdovém 
oddělení zaměstnavatele, popř. svému nadřízenému. 
 
2. Zaměstnavatel schválí přidělení žádaného pracovního volna, resp. jeho placené části. : 
V případě, že zaměstnavatel shledá žádost zaměstnance jako opodstatněnou dle zákoníku práce a že 
zaměstnavateli nebrání v přidělení pracovního volna vážné provozní důvody, potvrdí zaměstnanci 
plán pracovního volna. 
 
3. Zaměstnanec ve smluvené době a rozsahu čerpá pracovní volno. 
 
4. Dohodnutou část z tohoto pracovního volna (max. 5 pracovních dní) proplatí zaměstnavatel 
žadateli v běžném výplatním termínu. 
Ze zákona je nárokovatelný v kalendářním roce max. 1 týden pracovního volna s náhradou mzdy 
nebo platu, a to do výše průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 
kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém se poskytuje pracovní volno. 
Pro rok 2021 bude brána jako max. hranice průměrná mzda v národním hospodářství za první až třetí 
čtvrtletí 2020 činí 34.611,-- Kč (viz. sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 574/2020 Sb.). 
Zaměstnavatel se může rozhodnout i pro poskytnutí náhrady mzdy přesahující tento zákonný nárok – 
tato nenároková část náhrady však zaměstnavateli nebude refundována ze strany OSSZ. 
 
5. Zaměstnavatel po vyplacení náhrady mzdy (platu) zaměstnanci podá na příslušnou OSSZ žádost 
o refundaci zákonem nárokovatelné náhrady. 
Přiloží při tom doklad o vyplacení náhrady mzdy zaměstnanci a o splnění zákonných požadavků ze 
strany zaměstnance (toto potvrzuje původní žádost zaměstnance). 
Zaměstnavatel může OSSZ žádat o refundaci nejpozději do 3 let od vyplacení náhrady mzdy 
zaměstnanci. 
Další podrobnosti o tom, kde a jak žádat o refundaci, najdou zaměstnavatelé ve sdělení ČSSZ 
 
6. O žádosti zaměstnavatele o refundaci náhrady mzdy (platu) rozhodne ČSSZ ve správním 
řízení. Toto řízení je zahájeno dnem, kdy žádost zaměstnavatele dojde na místně příslušnou OSSZ. 
7. Shledá-li OSSZ žádost zaměstnavatele úplnou a v souladu se zákonnou úpravou, proplatí 
zaměstnavateli vyplacenou náhradu mzdy zaměstnance do výše zákonného nároku. 
Citace zákonné úpravy platné od 1. 1. 2021 
§ 203a – Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež 
• (1) Pracovní volno podle § 203 odst. 2 písm. h) s náhradou mzdy nebo platu přísluší zaměstnanci 
pouze, pokud se jedná o akci pořádanou právnickou osobou, a) zapsanou ve veřejném rejstříku 
právnických a fyzických osob po dobu nejméně 5 let a b) práce s dětmi a mládeží je její hlavní 
činností. Tuto skutečnost musí zaměstnanec zaměstnavateli prokázat. 
• (2) Maximální výše poskytnuté náhrady mzdy nebo platu činí výši průměrné mzdy v národním 
hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve 
kterém se poskytuje pracovní volno, vyhlášené podle zákona upravujícího zaměstnanost. 
• (3) Zaměstnavatel má nárok na úhradu poskytnuté náhrady mzdy nebo platu ze státního rozpočtu; 
nehradí se náhrada mzdy nebo platu nad rozsah stanovený tímto zákonem. Úhradu poskytuje 
na žádost okresní správa sociálního zabezpečení podle sídla zaměstnavatele, je-li jím právnická 
osoba, nebo podle místa trvalého pobytu zaměstnavatele, je-li jím fyzická osoba. Zaměstnavatel musí 
doložit poskytnutí náhrady mzdy nebo platu a splnění podmínek pro její poskytnutí. 
Za zpracování tohoto materiálu děkujeme Janě Jirasové z organizace Junák – český skaut, z. s. 
Děkujeme rovněž poslanci Janu Farskému za hlavní autorství návrhu novely zákona a jeho dotažení 
do konce. Rovněž děkujeme i všem dalším osobám, které se na vzniku novely podílely nebo pomohly 
s jejím schválením. 

http://www.radambuk.cz/
https://www.cssz.cz/web/cz/refundace-nahrady-mzdy
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Problematiku 5 dnů dovolené pro vedoucí dětských táborů včetně diskuze a odpovědí na otázky 
naleznete rovněž v poradně ČRDM 
 

Archa číslo 1/2021 vypráví o spolkovém dění, jaké je v režimech online 

i offline 
Autor: Jiří Majer |  

http://www.adam.cz/clanek-2021020068-archa-cislo-1-2021-
vypravi-o-spolkovem-deni-jake-je-v-rezimech-online-i-

offline.html  
Online, nebo offline? ptá se svým tématem první číslo letošního 
ročníku zpravodaje České rady dětí a mládeže (ČRDM) Archa. 
 
Převážná většina z 28 stránek zmíněného časopisu je asi nejlepší 
odpovědí. Vysvítá z nich, co všechno dělají a nedělají dětské 

a mládežnické organizace, jejichž programové náplně jsou podrobovány zkouškám nejrůznější 
restrikcí, stínujících rysy naší pandemické doby. 
Dalo by se napsat, že nová Archa je o fous silnější než obyčejně. Přesněji tedy o čtyři „fousy“, neboť 
právě tolik stránek vydavatel po dohodě s redakcí ad hoc prvnímu sešitu svého zpravodaje přidal. 
Může za to vskutku nebývalý zájem, který mezi spolky – hlavně z řad členských organizací ČRDM – 
stěžejní námět vzbudil. 
„Svět není černobílý,“ konstatuje ve svém úvodníku Ondřej Turek z oddílu Poutníci. „Můžeme online 
režim vnímat jako utrpení, nedočkavě vyhlížet otevření offlinu a v budoucnu třeba i právem skončit 
s činností. Ale také se můžeme kouknout na kladné stránky, které skloňujeme méně. 
Dnes již velká část spolků zajistila nějakou formu distančních aktivit, ať už synchronní, či asynchronní 
formou. Existuje řada materiálů pro distanční vzdělávání, s velkou podporou hlavních spolků i České 
rady dětí a mládeže. Naučili jsme sebe i děti vzájemnému respektu a dáváme si prostor 
při (video)hovorech, dostáváme zpětnou vazbu na to, zda účastníci vidí smysl v našich aktivitách (když 
ne, nepřipojí se), řada spolků zajistila podobné množství akcí jako v offlinu, získali jsme leckdy hlubší 
vztahy s rodiči dětí. Komunikujeme s nimi a vidí smysl naší činnosti.“ 
Záměrně se tentokrát vyhnu byť letmému výčtu organizací, jež do „jedničky“ letošní Archy přispěly. 
Místo toho snad jen poznamenám, že se mezi nimi objevily či znovuobjevily i ty, které nepatří zrovna 
k publikačním stálicím zpravodaje ČRDM. Tím líp. A pestřeji. 
Nová Archa vypráví o tom, jak globální vzplanutí nebezpečného onemocnění covid-19 a s ním 
související omezující opatření ovlivnily chod tuzemských dětských a mládežnických formací. Odráží 
i náladu v těchto spolcích a její proměny; to, jak daná výseč neziskového sektoru nastalou situaci 
pojímá. A jak se s ní vyrovnává a jak ji na různých úrovních dokáže přetavovat – ku prospěchu nejen 
svých členů, ale řekněme rovnou vyššího celku – v cosi, co si zaslouží či by zasluhovalo respekt a úctu… 
Z odbornějších příspěvků, obsahově ukotvených mimo ústřední téma Archy, upozorňuji mj. 
na komentář vedoucího analytika ČRDM Jana Husáka nazvaný Česku chybí vize (s podtitulkem Česku 
chybí vize a koordinace aktivit vůči mladé generaci aneb Malá, ale těžká glosa k zamyšlení). Pozornosti 
čtenářů by neměla ujít ani stať ČRDM publikovaná pod názvem Volno pro vedoucí; věnována je 
možnosti vedoucích pracujících s dětmi a mládeží žádat o pět dnů dovolené s náhradou mzdy navíc. 
Do třetice ještě text Michaly K. Rocmanové a Jana Husáka Partnerství pro vzdělávání 2030+, zachycující 
průběh online diskusního setkání ČRDM ke školským tématům v rámci zapojení do projektu zmíněného 
v titulku. 

 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
http://poradna.crdm.cz/dovolena-pro-vedouci
http://www.adam.cz/clanek-2021020068-archa-cislo-1-2021-vypravi-o-spolkovem-deni-jake-je-v-rezimech-online-i-offline.html
http://www.adam.cz/clanek-2021020068-archa-cislo-1-2021-vypravi-o-spolkovem-deni-jake-je-v-rezimech-online-i-offline.html
http://www.adam.cz/clanek-2021020068-archa-cislo-1-2021-vypravi-o-spolkovem-deni-jake-je-v-rezimech-online-i-offline.html
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Projekty ČRDM pro členy 
https://www.radambuk.cz/projekty-crdm-pro-cleny/ 
 

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

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

 
Díky tomuto projektu má každá organizace možnost prezentovat se srozumitelnými a graficky 
povedenými webovými stránkami s jednoduchou a intuitivní administrací.  
Využít této nabídky mohou jak samotné organizace, tak jejich organizační jednotky. V rámci projektu 
je na výběr z několika šablon, které jsou graficky i obsahově  přizpůsobeny oblasti práce s dětmi a 
mládeží. 
Web je možné založit jak na doménách projektu (oddilovyweb.cz, mujoddil.cz, mujspolek.cz…), tak na 
doménách organizací (tomici.cz, skaut.cz, pathfinder.cz…). 
Hosting je zdarma. Weby jsou postaveny na intuitivním WordPressu a k dispozici jsou návody, jak 
provádět úpravy tak, aby web mohl administrovat i ne tak zkušený uživatel PC.Kompletní informace o 
projektu najdete na webu http://weby.crdm.cz. 
Přehled všech projektů ČRDM: http://crdm.cz/projekty/ 

 
Setkání s novou ředitelkou oddělení pro mládež 

Autor: Tomáš Novotný  
Ve čtvrtek 4. února 2021 se v kanceláři České rady dětí 
a mládeže sešli zástupci spolků s paní Simonou Marešovou, 
nově jmenovanou vedoucí oddělení rozvoje dětí a mládeže. 
Setkání se krom paní Marešové účastnila její kolegyně 
z oddělení Helena Knappová, šéf národní rady Aleš 
Sedláček, předseda Pionýra Martin Bělohlávek, předseda 
Asociace TOM Tomáš Novotný a ředitel kanceláře ČRDM 

Ondřej Šejtka. Bez nadsázky se dá napsat, že jsme si s paní vedoucí porozuměli. 
Vzali jsme na vědomí, že několikahlavé, nepočetné oddělení mládeže (po odchodu sportu pod Národní 
agenturu došlo ke zrušení odboru pro mládež a vzniku nového nižšího organizačního článku, což 
zástupci spolků vnímají ve shodě a dlouhodobě jako jistou marginalizaci naší problematiky) se nyní 
zaměří na pokud možno bezproblémové administrování letošních dotací a přípravu výzvy investičních 
dotací (spolu s dalším odborem ministerstva). 

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/projekty-crdm-pro-cleny/
https://eso.skeleton.cz/
http://weby.crdm.cz/
http://crdm.cz/projekty/
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Uvítali jsme i sdělení paní Marešové, že se i nadále počítá s konceptem uznaných organizací i její zprávu 
o tom, že se spolu s příslušnou náměstkyní ministra pokusí zohlednit ve výši letošního financování 
covidovou problematiku. 
V debatě padaly nejrůznější náměty, postřehy a prosby - od toho, aby spolky měly dostatek času 
na administrování, resp. aby lhůty požadované MŠMT byly přiměřené, až po problematiku Strategie 
20/30 versus samostatnou koncepci mládežnické politiky. Obě strany schůzky se shodly na tom, že 
vyhlášení programů v roce 2021 je nutné stihnout do  letošních podzimních voleb . 

 
Levitio: Revoluce v oddílech 
 
Automatizace nudných úkolů a až 72 hodin ročně k dobru? Revoluce v oddílech začíná. Aby ses 

mohl soustředit na to podstatné... 
Jestli vedeš oddíl, určitě to znáš: Zase na nástěnce není 
vyplněná docházka, kde jsou ty kontakty na rodiče a proč 
Mája dorazila na sraz, když byla výprava zrušená? Velký 
bzukot v hlavě,…to všechno při neustálém 
komunikování, aktualizování, připomínání… Ech. 
Jako vedoucí jsme na veškerou agendu (mnohdy 
srovnatelnou s menší firmou) sami, v lepším případě 
máme po ruce pár pomocníků. To se pomalu mění 

s příchodem Levitia – šikovné appky na podporu oddílů. 
Z malého oddílu do celé republiky 
Levitio vzniklo „zespoda“, když si Luky při přebírání oddílu uvědomil, že být vedoucím neznamená 
jenom přípravu programů a blbnutí s dětmi na víkendovkách, ale taky psaní emailů, sledování 
a vyhodnocování docházky, aktualizace kalendáře, webu, zjišťování, kdo pojede… 
Přes to všechno pak člověk na samotnou výchovu dětí skoro nemá čas. Luky je naštěstí zkušený ajťák 
se specializací na zjednodušování procesů, a proto si po večerech začal psát vlastí aplikaci, která by mu 
s tím pomohla. 
Když se s appkou pochlubil na Facebooku, strhla se lavina zájmu a další vedoucí ho žádali 
o zpřístupnění aplikace. Dnes toho aplikace už umí spoustu a podle průzkumu mezi vedoucími oddílů 
ušetří až 72 hodin ročně, to je 9 pracovních směn a spousta času na vymýšlení skvělého výchovného 
programu, na který už často přes veškerou administrativu pořádně nezbývá čas. 
Příklady z terénu 
K čemu Levitio je? Představ si třeba poslední nedělní autobus, který oddílu odjíždí před očima. Co teď? 
Vytáhnout telefon, spustit appku, jedním klikem napsat o zpoždění rodičům všech dětí účastnících se 
výpravy a s menším stresem hledat náhradní řešení. 
Nebo si představ své myšlenky týden před výpravou – kolik nás asi pojede, abych věděl, kolik objednat 
míst v autobusu a kolik koupit jídla? Typický bolehlav řeší emaily rodičům, kteří opět jedním klikem 
nahlásí jede/nejede a všechny informace svítí v appce. 
Všechny funkce appky najdeš zde 
Klasické ztrácení docházky z nástěnky nebo neaktuální kontakty na rodiče členů netřeba zmiňovat, 
najdeš je v appce a na jeden klik můžeš komukoli napsat/zavolat. 
Vize: vedoucí se starají o děti, technologie o administrativu 
Tým Levitia složený z bývalých oddílových vedoucích si klade jednoduchý cíl: Aby se mohli vedoucí 
soustředit na to podstatné: děti, výchovu a zábavu. Proto plánují appku naučit třeba automatické 
rozesílání pozvánek na akce, pokročilé bodování členů, zpětnou vazbu na akce nebo automatické 
synchronizování webu. 
Více na levitio.cz 

http://www.radambuk.cz/
https://www.levitio.cz/funkce.html
http://www.levitio.cz/
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Aplikaci si můžeš proklikat ve zkušebním demo účtu 
a když se ti zalíbí, můžeš se přidat k šesti stovkám oddílů, 
které už ji vyzkoušely. Aplikace funguje na všech 
telefonech i počítačích a doporučujeme verzi Levitio Plus, 
která stojí nízký poplatek (na pokrytí provozu a další 
vývoj), ale vzhledem k ušetřenému času a nervům se 
určitě vyplatí 
 
Každé ústředí našich organizací má teď zdarma k 

dispozici pět licencí aplikace Levitio PLUS. 

https://www.levitio.cz/#pricing) Jak licenci získat pro oddíl? Pokud má tvůj oddíl zájem, stačí se 

obrátit na tvé ústředí, které nám na email info@levitio.com napíše 1-5 URL adres (jména účtů), 

kterým můžeme prodlouženou licenci spustit.  

 

Evidence skutečných majitelů 
Jak je to s povinností spolků začít plnit rejstřík skutečných majitelů? Předseda ČRDM Aleš Sedláček 
analyzuje a doporučuje. 
Více 
 

V čem si chcete rozšířit znalosti? 
ČRDM má nově VZDĚLÁVAČKY, sekci která pomáhá zvyšovat kvalitu neformálního vzdělávání svých 
členů a pracovníků s dětmi a mládeží. Některé organizace mají možnost využít takzvaných „šablon“ v 
rámci OP. Kurzy vyžadující fyzické setkávání sice musíme zatím odložit, ale i tak tu máme širokou 
nabídku, které Vám budeme moci poskytnout on-line. 
Rádi bychom skrze dotazník zjistili zájem o jednotlivá témata a způsoby realizace. Na základě Vašich 
odpovědí a možností lektorů pak připravíme konkrétní harmonogram kurzů, na které se budete moci 
hlásit. Některé kurzy pro Vás budou zdarma v rámci šablon, anebo za drobné poplatky. Myslíme si, že 
jde o výbornou možnost, jak se v určitých oblastech posunout a rozšířit si obzory.  
Níže Vám nabízíme první várku témat s krátkými anotacemi. V dotazníku pak můžete zaškrtnout, jestli 
Vás téma zajímá, a pokud ano, tak v jaké formě.  
DOTAZNÍK na zjištění zájmu o akreditované vzdělávací online kurzy ČRDM 
 

Proběhlo diskusní setkání ČRDM k tématům Partnerství pro vzdělávání 2030+ 
Zváni na něj byli zájemci z členských organizací pracujících s dětmi a mládeží. Cílem bylo získat 
od účastníků setkání zpětnou vazbu na první výstupy projektu Partnerství 2030+. Program setkání 
zahájil Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže, a krátce představil oba diskuzní bloky, které 
jsou výsledkem půlroční práce pracovních skupin  
Více podrobností i jednotlivé prezentace najdete zde 

 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.levitio.cz/#pricing
http://crdm.cz/clanky/aktuality/evidence-skutecnych-majitelu-jak-je-to-s-povinnosti-spolku-zacit-plnit-rejstrik-skutecnych-majitelu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMPxAy9E9Il7FDhWiYZ8HYPgKo35dPE1PWPQRVcQjhPNAVeA/viewform
http://www.adam.cz/clanek-2021020018-diskusni-setkani-crdm-k-tematum-partnerstvi-pro-vzdelavani-2030.html
https://www.facebook.com/skautappka/photos/a.769851826716658/1311894705845698/?__cft__%5b0%5d=AZV64QEIPue6GJKwfa-AZPPq4IzudZ6PAFm4k5Xi2j_09vlEM6E4oafGj14f-Xo0Y7-ug0uXq3e_AhjiQwyPamtCLiWpyEoa3lEg7_8UHu3BBMIBVhyhPYYdbThjfzE73ZENNJ0UFGHjHFaiSN2OgZkhHDFTUeK1tYIumnGymCNOgQ&__tn__=EH-y-R
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Další informace 
Vzory čestných prohlášení a nejčastější otázky a odpovědi 
 
 

Vláda vyhlásila nový nouzový stav. Bude platit od 1. března 
2021 po dobu 3 týdnů, tzn. do 21. března 2021, včetně 
opatření, která je nutné dodržovat. Přinášíme vám vzory 
čestných prohlášení pro cesty do práce mimo okres, 
popřípadě k jiným účelům. 
https://www.kraj-jihocesky.cz/index.php/ 
Jak najít hranice území obcí a okresů 
 
Vláda vyhlásila nová pravidla omezení pohybu. Zatímco do 
práce nebo na nákup je pro následující tři týdny povolený 

pohyb na území okresu, u procházek, výletů nebo i rekreační jízdy na kole jen v obcích a jejich 
katastrálním území. Hranice umí zobrazit Mapy.cz i Google jak v prohlížeči, tak v mobilu. 
Návod najdete ZDE 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v 
Českých Budějovicích 

Informační linka ke koronaviru: 1221   
je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16:30 hodin 

COVID PORTÁL - Informační portál ministerstva vnitra covid.gov.cz 
Najdete zde informace ke COVID a platná opatření 

DOBROVOLNÉ očkování proti onemocnění COVID-19 mzcr.cz 
Najdete zde očkovací strategii, jak vakcína funguje a další důležité informace 

DOBROVOLNÉ antigenní testování veřejnosti mzcr.cz 
Najdete zde odběrová místa, objednávací formulář a další informace 

 

 

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://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/ 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.kraj-jihocesky.cz/vzory-cestnych-prohlaseni-nejcastejsi-otazky-odpovedi
https://www.kraj-jihocesky.cz/index.php/
https://www.kraj-jihocesky.cz/jak-najit-hranice-uzemi-obci-okresu
https://www.zive.cz/clanky/hranice-katastru-obci/sc-3-a-208752/default.aspx
https://www.khscb.cz/view.php?cisloclanku=2020080012
https://covid.gov.cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/
https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani
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
https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/
https://www.kraj-jihocesky.cz/vzory-cestnych-prohlaseni-nejcastejsi-otazky-odpovedi
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https://koronavirus.mzcr.cz/epidemiologickou-situaci-bude-nove-znazornovat-system-hodnoceni-pes/ 
 
 
 

• Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021 do 21. 3. 
2021 
• Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. do 21. 3. 2021 
•  

Nouzový stav a mimořádná opatření – co aktuálně platí 
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-
aktualne-plati-180234/ 

 
 

Dotace města pomůže přispět k ochraně životního prostředí 
Podpora činnosti organizacím i fyzickým osobám, které přispívají ke zlepšení 
životního prostředí ve městě a zvyšují povědomí o jeho ochraně mezi 
obyvateli je cílem dotačního programu vyhlášeného městem České 
Budějovice pro rok 2021. 
„Na program město vyčlenilo částku 1,2 mil. korun, o kterou se mohou 
oprávnění žadatelé ucházet v dotační výzvě zaměřené na tři hlavní opatření. 

Prvním z nich jsou projekty přispívající ke zlepšení životního prostředí města, kam patří například akce 
na záchranu a ochranu živočichů nebo zlepšování stavu veřejné zeleně z hlediska biodiverzity, estetiky 
a vodního režimu. Další opatření je zaměřeno na projekty enviromentální výchovy, kam mohou mimo 
jiné spadat i výlety za poznáním přírody, výukové programy a vydávání tematicky zaměřených tiskovin. 
Třetí opatření cílí na včelařské projekty, které napomáhají zlepšení životního prostředí včel a dalších 

opylovačů či slouží ke vzdělávání v této oblasti,“ přiblížil dotační program 
primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda. 
Termín zahájení přijímání žádostí běží od 23. února do 23. března 2021. 
Náležitosti žádosti o příspěvek včetně vymezení způsobilých žadatelů 
stanovují pravidla dotačního programu, která jsou ke stažení na webových 
stránkách města. 

 

http://www.radambuk.cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/epidemiologickou-situaci-bude-nove-znazornovat-system-hodnoceni-pes/
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM
https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-27-unora-2021-final.pdf
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/
https://www.c-budejovice.cz/dotace-oblast-ochrany-zivotniho-prostredi
https://www.c-budejovice.cz/dotace-oblast-ochrany-zivotniho-prostredi
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2021/01/vl%C3%A1da.png
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/styles/full_hd/public/obsah/layout/sloupec-1/obrazky/dotace_zivotni_prostredi.png?itok=_2bQM4E8
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VYHLAŠUJEME LITERÁRNĚ-VÝTVARNOU SOUTĚŽ. PRO VŠECHNY ZÁJEMCE OD 
6 DO 18 LET 
Českobudějovický Dům dětí a mládeže si na rok 2021 
připravil dlouhodobou soutěž. Na každý měsíc totiž 
bude vypsáno jedno téma. Všichni zájemci si mohou 
vybrat, zda se zúčastní literární nebo výtvarné části. 
Literární část – napište a zašlete na vypsané téma 
příběh, pohádku, básničku nebo kterýkoliv jiný literární 
útvar 
Výtvarná část – k danému tématu pošlete obrázek (opět 
si můžete vybrat, zda to bude malba, kresba či jiný 
způsob výtvarného vyjádření) 
Ze zaslaných příspěvků bude vybrán jeden literární a 
jeden výtvarný počin. Spolu s ostatními pak bude na 

konci roku vytvořena kniha! 
Každý výherce bude odměněn cenou a jeho příspěvek bude umístěn na stránkách DDM. 
Téma pro leden: Vločka. A k tomu jsme již v DDM připravili kresbu i příběh 
Nyní předáváme štafetu Vám! 
Téma na únor: Karneval 
Vaše příspěvky zasílejte vždy do konce daného měsíce na e-mailovou adresu:  vortnerova@ddmcb.cz 
 

Grantová výzva výsadby stromů 
 

Právě jsme vyhlásili novou grantovou výzvu na podzimní výsadby stromů. Pokud tedy chcete sázet 
a hledáte finanční podporu, máte nyní jedinečnou šanci zažádat si u nás o grant ve výši 10–60 tis. 
Kč na komunitní výsadby stromů ve volné krajině a extravilánu měst. 

 

Chci grant na výsadbu stromů  
 

 

 

OSVĚTOVÝ VIDEOKURZ O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI 
 

 
 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost zpopularizoval pro žáky 8. a 9. tříd 
důležité téma. Nový videokurz obsahuje 3 základní zóny (Videozóna, Eduzóna, Helpzóna) a 
nabízí videa, modelové lekce a podpůrné materiály, včetně pracovních a metodických listů k 
jednotlivým tématům. Neváhejte, využijte těchto materiálů a připravte si pro své žáky, skauty, 
členy sportovního oddílu, děti prostřednictvím těchto materiálů zajímavý výklad tématu, 

http://www.radambuk.cz/
https://www.ddmcb.cz/wp-content/uploads/2021/02/O-vlo%C4%8Dce1.pdf
mailto:vortnerova@ddmcb.cz
https://www.sazimebudoucnost.cz/CMSModules/Newsletters/CMSPages/Redirect.ashx?linkguid=f8ef78b0-6e81-4f40-9bac-9eb6e934d8ca&email=kancelar%40radambuk.cz&hash=92dfc83bd6de1abb2380097495f17899667051619ed0557a9e991849767e9df6
https://o2chytraskola.us20.list-manage.com/track/click?u=9354683279600956c28452fc9&id=e68392ef2a&e=f9cd3f5d68
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kterým je kybernetická bezpečnost. https://o2chytraskola.cz/novinka/216/jsem-netvor-tvor-
ktery-zije-na-netu-osvetovy-videokurz  

 

 

 

FILMOVÝ DOKUMENT "V SÍTI" V TELEVIZI 
 

 

 

 

 

 

41 % dětí obdrželo pornografickou fotku od někoho, koho vůbec neznají. Nejen toto děsivé 
číslo vzešlo z výzkumu O2 a Univerzity Palackého v Olomouci. Dokumentární film V SÍTI režisérů 
Barbory Chalupové a Víta Klusáka, který na tuto tematiku navázal, je dostupný v naší O2 
Videotéce a 10. března 2021 večer jej můžete vidět v televizní premiéře na programu ČT1. Film 
o filmu bude uveden na ČT2 7. a 8. března 2021. O2 Chytrá škola se tomuto tématu 
dlouhodobě věnuje a stala se hlavním partnerem vzdělávacích aktivit a preventivní kampaně, 
které na dokument navazují. https://o2chytraskola.cz/novinka/217/dokument-v-siti-ma-
televizni-premieru   

 

Událost pořádá Asociace turistických oddílů 
mládeže (Asociace TOM), Ondřej 
Šejtka a Tomáš Hurt 
Online: bit.ly 
Čtvrtek 11. března 2021 v 20:00 UTC+01 
Cena: Zdarma 
Veřejná  · Kdokoli na Facebooku i mimo něj 
Třetí Kolotoč ze série CELOTÁBOROVKY bude 
zaměřen na zahájení celotáborových her. 

Pojďme si ukázat, jak zahajujeme, zahajujete táborovou hru. V noci při pochodních? Ráno za kokrhání 
kohouta? Z ničeho nic uprostřed oběda? Vědí u vás tomíci, co se bude hrát či je překvapíte právě 
zahájením, kdy se propadnou do určitého světa? Je to epochální zahájení s rekvizitami jako z 
Hollywoodu, zjeví se v táboře osoba neznámá dětem a o to více tajemná? Nebo třeba naopak zahájení 
z nějakého důvodu nemáte? Vše nás zajímá. Přijďte, zapojte se dotazy nebo ještě lépe vaším příkladem. 
Vzpomeňte si na to vaše NEJ zahájení, které nejde zapomenout... 
Těšíme se na vás na odkazu: https://bit.ly/kolotoc-napadu  
 
 
 
 
 
 
 

Inspirace jak smysluplně zabavit děti jménem NEZkreslená věda  

http://www.radambuk.cz/
https://o2chytraskola.cz/novinka/216/jsem-netvor-tvor-ktery-zije-na-netu-osvetovy-videokurz
https://o2chytraskola.cz/novinka/216/jsem-netvor-tvor-ktery-zije-na-netu-osvetovy-videokurz
https://o2chytraskola.us20.list-manage.com/track/click?u=9354683279600956c28452fc9&id=cd12ebec79&e=f9cd3f5d68
https://o2chytraskola.us20.list-manage.com/track/click?u=9354683279600956c28452fc9&id=a90f265edf&e=f9cd3f5d68
https://o2chytraskola.us20.list-manage.com/track/click?u=9354683279600956c28452fc9&id=a90f265edf&e=f9cd3f5d68
https://o2chytraskola.us20.list-manage.com/track/click?u=9354683279600956c28452fc9&id=b75c6131f1&e=f9cd3f5d68
https://o2chytraskola.cz/novinka/217/dokument-v-siti-ma-televizni-premieru
https://o2chytraskola.cz/novinka/217/dokument-v-siti-ma-televizni-premieru
https://www.facebook.com/AsociaceTOM/
https://www.facebook.com/AsociaceTOM/
https://www.facebook.com/ondrej.sejtka
https://www.facebook.com/ondrej.sejtka
https://www.facebook.com/tomas.hurt.92
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fkolotoc-napadu%3Ffbclid%3DIwAR2gMBXG7NZkhyu_BcJUZIueox6y46Z_GSpL7E4_Upj5k2hivZXMqAPyDjg&h=AT3lM3Aspgn7Bkdo9HVOE5ROciu-nZdsvdCP19CPFogykQvHQlgHXOgJHtYUMOjVFcEBPN3znJyqIAbsqb2_Bf3KiQf1el4PAzyepcjLworCkC3y0yEVtIEoW-WWWF7Akob6Ug
https://bit.ly/kolotoc-napadu?fbclid=IwAR2mV7173hpiq1T7EY0pC3SKj1Nd649q3EQtSM1wfOmnSkARi41KXKO2eKg
https://o2chytraskola.us20.list-manage.com/track/click?u=9354683279600956c28452fc9&id=fd989f6647&e=f9cd3f5d68


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 2 - 2021 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 

24 
 

Krátká animovaná videa zaměřená na vědu a poznání 
edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z 
vědní oblasti (nejen) - Co je to lék, Jak vznikl vesmír, Jak 
funguje jaderná elektrárna, Jak vzniká zemětřesení, Jak 
funguje počítač, Dějiny peněz, Co je to světlo, O bateriích, 
Kdo řídí lidské tělo, Co je to ropa, Češi ve vesmíru, Co je to 
diamant a mnoho dalších zajímavých témat...  
Ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd 
České republiky, kterým provází nezaměnitelný komentář 
Pavla Lišky, Báry Hrzánové a Radka Holuba a ilustrace 
Tomáše Zacha a Markéty Smolíkové Kubátové.  
Všechny je nejdete zde: https://www.avcr.cz/cs/pro-

verejnost/vyukova-videa/ 
 

NP Šumava 
Zamyslete se, co pro vás Národní park Šumava znamená, představte si, co z přírody v něm máte rádi, 
a přeneste své představy na papír.  
Všechny informace o soutěži najdete na adrese: http://bit.ly/vytvarna_soutez2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nová mobilní aplikace pro děti DoprApka 

http://www.radambuk.cz/
https://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/vyukova-videa/?fbclid=IwAR0pOxQyonTD_Gnh0ev1C-jGrABM4iNsKwtuQoV6-eJNE4bEsrtL3L7lqYc
https://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/vyukova-videa/?fbclid=IwAR0pOxQyonTD_Gnh0ev1C-jGrABM4iNsKwtuQoV6-eJNE4bEsrtL3L7lqYc
https://www.facebook.com/npsumava/?__cft__%5b0%5d=AZV80m-BdYYCER8JE7WUAxFvATT7K2wqtSX1jV2E2G1k8rXtcSI_Dx9XxFkxQk5CRbei73xay21hhlcuRNbzDyUkWPlnaLttE7ir5g5to2ORFME9RYdbc7ZcRvZty2o_3mxyCbvbxHPo9CcEnhw70E3ec9pJYDeET0gHAqE_zzj1xjdJuuJJ1abOcQQXEd1sx-oGBNPHIBD-RN5pItaLNBdh&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://bit.ly/vytvarna_soutez2021?fbclid=IwAR3HZ8mPtEIxX7pHLiTFTY1t3OlRsO4Andgkn0Iwd0u5PaToMEgCYtG2tjM
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Nová výuková aplikace pro dopravní výchovu žáků ZŠ 
Otevřený herní svět, 16 misí, 28 výukových videí, otázky a 
kvízy, které čekají na vyřešení 
Žáci se mohou zapojit do dopravní výchovy formou online hry 
po celý rok – ze školy i z domova 
Děti a dopravní výchova Jednou z nejzranitelnějších skupin 
v dopravě jsou děti. Dopravní výchova je zakotvena, 
prostřednictvím tzv. školních vzdělávacích programů, do 
výuky na všech základních školách v ČR. Výrazný prostor jí 

věnují také školní družiny a další typy školských zařízení v rámci svých odpoledních volnočasových 
aktivit. 
Společnost ECHOPIX, ve spolupráci se Samostatným oddělením BESIP Ministerstva dopravy, nyní 
přináší novou výukovou aplikaci „DOPRAPKA“ a chce tak všem školákům, jejich rodičům i učitelům 
nabídnout atraktivní, hravý a zároveň vzdělávací pohled na základní témata související s bezpečností 
silničního provozu. Aplikace je určena všem dětem ve věku od 6 do 15 let a jejím hlavním cílem je 
přiblížit reálné dopravní situace tak, aby si je děti „nanečisto“ osvojily a v ostrém silničním provozu se 
pohybovaly bezpečně a zodpovědně. ¨ 
Dopravní výchova formou online hry 
„DoprApka je mobilní a webová výuková aplikace, která vychází z osvědčené zásady ´škola hrou´ – 
a to doslova. Rámec aplikace totiž tvoří hra s jednoduchým dějem, ve kterém hráč pomáhá svému 
dědečkovi znovu zprovoznit jeho starou a polorozpadlou motorku. Aby byla motorka znovu funkční, 
je potřeba na ni sehnat nové díly, případně staré opravit,“ říká Jan Slováček, jednatel společnosti 
Echopix. 
DoprApka, jejímž maskotem je ježek Eda, je koncipována jako hra s příběhem, která bude mít 16 misí. 
V každé misi čekají na hráče 4 úkoly, které se skládají z otázek. Každá nová mise se po úspěšném 
splnění mise předchozí odemkne po cca 2-3 týdnech, tímto způsobem je dosaženo toho, že aplikace 
bude v provozu celý školní rok, zhruba 32 vyučovacích týdnů a výrazně pomůže ke kontinuální výuce 
dopravní výchovy. Děj hry a počet misí je stejný pro všechny ročníky. 
„Cílem aplikace je samozřejmě zvýšit ochranu a bezpečnost dětí v silničním provozu a zároveň v nich 
také vzbudit aktivní zájem o dění kolem sebe, o chování všech účastníků silničního provozu“.  Z dětí 
brzy vyrostou aktivní dospělí chodci, cyklisté a řidiči a je na nich, jak bezpečné naše komunikace 
budou či nikoliv“, říká k nové aplikaci Tomáš Neřold, vedoucí Samostatného oddělení BESIP. 
  
Aplikace roste s hráčem 
Aplikace je koncipována tak, že poroste s hráčem. Žák prvního ročníku řeší situace a testy úměrné 
svému věku, ve vyšších ročnících se samozřejmě zvyšuje obtížnost a nároky na správné řešení všech 
zadaných úkolů. Pro žáky všech ročníků základní školy je připraven vždy nový příběh. Do aplikace se 
mohou žáci nebo i celé třídní kolektivy zapojit v libovolném ročníku.  Aplikace pracuje také s video 
spoty, najdeme v ní i krátké „minihry“, které se hráči zpřístupní vždy po splnění určitého množství 
úkolů. 
  
Úspěšné zvládnutí všech úkolů bude motivací pro jednotlivce i třídní kolektivy a skupiny, které se 
mohou zapojit do soutěže o nejlepší dosažené skóre.  
 
Zapojení rodičů a prarodičů Jednou z částí aplikace je tzv. tematický portál „Vyzkoušej rodiče“, kde 
hráč může vyzkoušet své rodiče ze znalostí týkajících se bezpečného chování i řízení v dopravním 
provozu. Cílem je zvýšení povědomí rodičů o důležitosti dopravní výchovy a o znalostech a 
dovednostech jejich dětí v této oblasti. Především u žáků prvního a druhého ročníku se předpokládá 
aktivní spolupráce rodičů, prarodičů i starších sourozenců. https://doprapka.cz/  
 

Česká společnost ornitologická 

http://www.radambuk.cz/
https://doprapka.cz/
https://www.facebook.com/birdlife.cz/?__cft__%5b0%5d=AZVv8gySeUJe5kpk09e74Id-N6OilDsI6tIGFO5QqRJ7ieHhnJ4i5Ig4zHo-Rjd6ZSFyu-C2PxMIKcSVxqkvpEVxH5U2JR7xtd3K3J-SCwWWU4sQEpZsZSAzkM7RSxJ8qn5_gGdl3Ul0G2e_tjrWaCjmfw3rJ2UxQQtKO9XZCKh8S0XZ26xt5ncA4hjhgg_M4Ez97SOMFpYKe7VFJ9usk_WT&__tn__=-UC%2CP-y-y-R
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Díky sněhovým závějím a teplotám hluboko pod nulou může na krmítko přilétnout víc ptačích 
návštěvníků než obvykle. Abyste je dobře poznali, máme pro vás dva určovací plakáty. Ke stažení na 
https://ptacihodinka.birdlife.cz/ke-stazeni/

 
 

Učitel naživo 
NEŽ SE DĚTI VRÁTÍ DO ŠKOL: 8 TIPŮ PRO RODIČE VAŠICH ŽÁKŮ 
Vláda se dnes zabývala návrhem ministerstva školství, jak vrátit děti do škol. Některé nebyly ve škole 

od poloviny října a „home office“ jim nesvědčí. 
Problémem není jen samotná distanční výuka a 
zvládnutí učiva, ale také sociální izolace. Rodiče i 
učitelé pozorují dopad uzavření škol na duševní 
zdraví dětí. Nárůst psychických problémů u školáků 
a studentů potvrzují i psychologové a psychiatři. 
Náš lektor a učitel Ivan Čermák a dětská 
psycholožka Vlaďka Straková připravili osm 
doporučení, která mohou učení doma usnadnit. 
Podělte se o ně s rodiči vašich žáků. Snad pomohou 

co nejvíce rodinám.  

Tipy online i ke stažení tady 
http://www.ucitelnazivo.cz/.../8-tipu-pro-rodice-

pri... 
 
 
 
 

 
 

http://www.radambuk.cz/
https://ptacihodinka.birdlife.cz/ke-stazeni/?fbclid=IwAR2Es-CbeI57lMffvS5lvPp3TN3cZF_wLLe4gAI8krLgEThEULkNz6rQtIg
https://ptacihodinka.birdlife.cz/ke-stazeni/?fbclid=IwAR2Es-CbeI57lMffvS5lvPp3TN3cZF_wLLe4gAI8krLgEThEULkNz6rQtIg
https://www.facebook.com/vzdelavaciprogramUNZ/?__cft__%5b0%5d=AZUVYo-4uKbuUfc51lfBAh1J1slvxC1lOYxjp3jfmHVnv4_Z0DS6aaawF7hGo52jo_USonJvvhds--UKkRXi9z0VCiCSkhR1aIDiG_PDIXJeAKArFAxU6nSv0wejWMXOkoOd3CbkfdLcdGoY2ao1NXoCFG5nZ-BzBtet05E2DixbzyC2_RUtT39xy_oW3Kf92PD6m7ZsNkNIjFOBSpb707qM&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.ucitelnazivo.cz/blog/8-tipu-pro-rodice-pri-distancni-vyuce?fbclid=IwAR0sHUul4Ozu9CDLmvGDGYwrSEfd9spHO25i4g2obHcnC1qksMXL7wUJdCM
https://www.ucitelnazivo.cz/blog/8-tipu-pro-rodice-pri-distancni-vyuce?fbclid=IwAR0sHUul4Ozu9CDLmvGDGYwrSEfd9spHO25i4g2obHcnC1qksMXL7wUJdCM
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Vzdělávací rozcestník http://www.kdeseucit.cz/ je vytvořený podle seznamu, které 

nabízí ministerstvo školství, vylepšený o další tipy různých vzdělávacích organizací.  
Je obrázkový, aby byl přístupný i dětem a dobře zapamatovatelný pro všechny.  
Jsou tam výuková videa základního vzdělání a pro zvídavé děti i různé rozšiřující učivo. 
 A až skončí covidová krize, bude se tato stránka hodit jako šikovná encyklopedie do vaší "virtuální 
knihovny". 

 
 

Online bezpečnost a digitální rodičovství 
https://www.vodafone.cz/digitalni-
rodicovstvi/?tc=c_Display%3APPC_CZ_20_AO_B_M_K_E_I_FamilySecurity_PPV_MIX_CZ_NV_FS_KV_
Facebook_TA_AL_INT-FAMILY_LBU_CA_VF&kpid=fb_cmp-23846821442060775_adg-
23846821442090775_ad-
23846821484090775&anchor&fbclid=IwAR3UyJ5TTNJ1YcAryqpK5XX2lYHwGjYMaMZvgFE-
CUcz9kiOlrYvzyNjwwM 
Skupina Vodafone a Vodafone Česká republika dlohodobě podporují bezpečnost v on-line světě 
a pomáhají rodičům s výzvami digitálního rodičovství. Kromě speciální stránky v češtině 
spolupracujeme v osvětě i s neziskovými organizacemi In-Generation a e-Bezpečí. Právě tato česká 
iniciativa při univerzitě Palackého v Olomouci získala v roce 2016 přes půl milionu korun od Nadace 
Vodafone v rámci globální kampaně proti kyberšikaně #BeStrong. Nadace Vodafone podporuje taky 
kurzy na prevenci rizikového chování na internetu jak dětí a mládeže, tak i seniorů. 
 
Zásady dobrého DigiRodiče 
Vaše děti jsou na internetu skutečně v ohrožení, to je bohužel odvrácená tvář dnešní doby. Můžete je 
ale chránit pomocí různých nástrojů. A nemusíte na to být zrovna IT expert, abyste byli dobrý digitální 
rodič. My vám pomůžeme, aby byl okolní svět i internet bezpečný. Začít můžete jednoduchým prvním 
krokem - nastavením služeb a finančních limitů v Můj Vodafone. 
S naší aplikací Family Security pak přímo v mobilu nebo tabletu vašeho dítěte zamezíte přístupu 
k nevhodnému obsahu. Také za vás pohlídá stahované aplikace nebo pohyb vašeho dítěte. 
Určitě doporučujeme nainstalovat sobě i dětem aplikaci Záchranka nebo vyzkoušet naši přípravku 
na sociální sítě - Fakebook. Podle věku dítěte nastavte pravidla a zabezpečte zařízení. Snažte se s dětmi 
držet krok. Co je spam, hoax nebo počítačový vir už asi víte, ale seznamte se i s fenomény, jako je 
kyberšikana, online hecování a dalšími možnými riziky. Zvyšováním digitálních dovedností u vás 
i u vašich ratolestí můžete předejít mnoha nepříjemnostem. 

http://www.radambuk.cz/
http://www.kdeseucit.cz/?fbclid=IwAR0sHUul4Ozu9CDLmvGDGYwrSEfd9spHO25i4g2obHcnC1qksMXL7wUJdCM
https://www.vodafone.cz/digitalni-rodicovstvi/?tc=c_Display%3APPC_CZ_20_AO_B_M_K_E_I_FamilySecurity_PPV_MIX_CZ_NV_FS_KV_Facebook_TA_AL_INT-FAMILY_LBU_CA_VF&kpid=fb_cmp-23846821442060775_adg-23846821442090775_ad-23846821484090775&anchor&fbclid=IwAR3UyJ5TTNJ1YcAryqpK5XX2lYHwGjYMaMZvgFE-CUcz9kiOlrYvzyNjwwM
https://www.vodafone.cz/digitalni-rodicovstvi/?tc=c_Display%3APPC_CZ_20_AO_B_M_K_E_I_FamilySecurity_PPV_MIX_CZ_NV_FS_KV_Facebook_TA_AL_INT-FAMILY_LBU_CA_VF&kpid=fb_cmp-23846821442060775_adg-23846821442090775_ad-23846821484090775&anchor&fbclid=IwAR3UyJ5TTNJ1YcAryqpK5XX2lYHwGjYMaMZvgFE-CUcz9kiOlrYvzyNjwwM
https://www.vodafone.cz/digitalni-rodicovstvi/?tc=c_Display%3APPC_CZ_20_AO_B_M_K_E_I_FamilySecurity_PPV_MIX_CZ_NV_FS_KV_Facebook_TA_AL_INT-FAMILY_LBU_CA_VF&kpid=fb_cmp-23846821442060775_adg-23846821442090775_ad-23846821484090775&anchor&fbclid=IwAR3UyJ5TTNJ1YcAryqpK5XX2lYHwGjYMaMZvgFE-CUcz9kiOlrYvzyNjwwM
https://www.vodafone.cz/digitalni-rodicovstvi/?tc=c_Display%3APPC_CZ_20_AO_B_M_K_E_I_FamilySecurity_PPV_MIX_CZ_NV_FS_KV_Facebook_TA_AL_INT-FAMILY_LBU_CA_VF&kpid=fb_cmp-23846821442060775_adg-23846821442090775_ad-23846821484090775&anchor&fbclid=IwAR3UyJ5TTNJ1YcAryqpK5XX2lYHwGjYMaMZvgFE-CUcz9kiOlrYvzyNjwwM
https://www.vodafone.cz/digitalni-rodicovstvi/?tc=c_Display%3APPC_CZ_20_AO_B_M_K_E_I_FamilySecurity_PPV_MIX_CZ_NV_FS_KV_Facebook_TA_AL_INT-FAMILY_LBU_CA_VF&kpid=fb_cmp-23846821442060775_adg-23846821442090775_ad-23846821484090775&anchor&fbclid=IwAR3UyJ5TTNJ1YcAryqpK5XX2lYHwGjYMaMZvgFE-CUcz9kiOlrYvzyNjwwM
https://www.vodafone.cz/digitalni-rodicovstvi/?tc=c_Display%3APPC_CZ_20_AO_B_M_K_E_I_FamilySecurity_PPV_MIX_CZ_NV_FS_KV_Facebook_TA_AL_INT-FAMILY_LBU_CA_VF&kpid=fb_cmp-23846821442060775_adg-23846821442090775_ad-23846821484090775&anchor&fbclid=IwAR3UyJ5TTNJ1YcAryqpK5XX2lYHwGjYMaMZvgFE-CUcz9kiOlrYvzyNjwwM
https://www.e-bezpeci.cz/fakebook/
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 Vodafone Family Security 
Chcete dát dětem volnost, a při tom vědět, že jsou v pořádku? Nebo 
byste jim rádi omezili přístup na nevhodné internetové stránky? Máme 
pro vás řešení – naši aplikaci Vodafone Family Security. 
Jen za 49 Kč měsíčně můžete aplikaci využívat až na 6 zařízeních. 
Teď navíc nabízíme zkušební měsíc ZDARMA. 
Nainstalovat aplikaci je snadné, ať už máte tarif, předplacenku, telefon, 
tablet, iOS nebo Android. 
 

 
Zobrazuje polohu 
A nejen to. Budete dostávat upozornění, že vaše dítě dorazilo do nastavené 
lokality (na kroužek, domů, do školy) nebo ji naopak opustilo. Už žádný stres, 
že vám nezavolalo. 
 
Blokuje nevhodný obsah 
Nastavte mobil pro děti. Můžete blokovat nevhodné webové stránky nebo 

jednoduše využít doporučené filtry pro různé věkové skupiny. 
 
Lokalizuje telefon 
Když telefon není k nalezení, hned zjistíte, kde ho vaše dítě ztratilo nebo případně jen zapomnělo 
(doma, ve škole, nebo někde na hřišti). 

 

 

Deskové a společenské hry 
Blechy 
Cena: 79,- Kč  
Tyhle blešky doma uvítáte s radostí. Jsou to blechy hrací a ty 
na člověka nejdou, jen mu nabídnou parádní zábavu. Malá 
barevná kolečka pomocí větších koleček střílíte do misky a na 
přiložený terč. Vítězí ten, kdo dobře mířenými trefami na cíl 
nasbírá co nejvíce bodů. Při hraní si procvičíte mušku, 
obratnost prstů a děti také počty. 
Pravidla jsou srozumitelná i pro předškoláky, ale bavit bude 
hráče každého věku. Tuhle stolní hru klidně vezměte i na 
cesty, balení je velmi skladné. 
Balení obsahuje: 24 blech ve 4 barvách, 4 odpalovací (větší) 
kolečka, 1 misku, 1 návod ke hře s terčem.      ... 
 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.mravenec.cz/shop/deskove-a-spolecenske-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/266074-blechy?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/266074-blechy?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/266074-blechy?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
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Deskové a společenské hry 
Zápalky - 50 hlavolamů se sirkami 
Cena: 279,- Kč  

 
Jak přemístit jednu zápalku, aby proměnila hvězdu v deset 
trojúhelníků nebo otočila hlavou slepice? 50 netradičních 
hlavolamů prověří a zlepší logické uvažování a prostorovou 
představivost. 
Rozměr krabice     120 x 160 x 55 mm 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

 

 

Deskové a společenské hry 
Cvrnkací kuličky 
Cena: 229,- Kč  
Až budete mít někdy pocit, že s dětmi na hřišti vystojíte 
důlek, nezapomeňte si příště přinést i kuličky. Cvrnkací a jiné 
kuličkové hry zabaví jak vás, tak vaše potomstvo. V balení 
najdete jednu velkou a skupinku malých skleněných kuliček. 
Nechybí látkový pytlík se stahovací šňůrkou a návod na 
několik her. 
Počet hráčů OD     1 hráčů 
Věk hráče OD     6 let 
Rozměr krabice     120 x 160 x 55 mm 
 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

 

Edice Hrníček her  >  Hry k etapovkám 
Hry pohádek 
Cena: 80,- Kč  
 
Tato sbírka více jak šedesáti her a soutěží Vám pomůže při tvorbě vašich 
celotáborových her s pohádkovou tématikou. Můžete si je, ale zahrát i na 
schůzkách, výletech nebo výpravách. U některých her kromě průběhu hry 
najdete i motivace, nutné pomůcky, způsob hodnocení a další rady. 
Sbírka her z našich etapových her s pohádkovou tématikou      ... 
 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.mravenec.cz/shop/deskove-a-spolecenske-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/266076-zapalky-50-hlavolamu-se-sirkami?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/266076-zapalky-50-hlavolamu-se-sirkami?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/deskove-a-spolecenske-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/266075-cvrnkaci-kulicky?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/266075-cvrnkaci-kulicky?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/122049-hry-pohadek?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/122049-hry-pohadek?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/266076-zapalky-50-hlavolamu-se-sirkami?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/266075-cvrnkaci-kulicky?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/122049-hry-pohadek?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
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Edice Hrníček her  >  Sbírky her 
Hry pro mláďata 
Cena: 80,- Kč  

 
Tento hrníček vám pomůže při tvorbě vašich celoročních i celotáborových 
her pro děti malé a nejmenší – mladší školní věk a předškoláky. 
U některých her kromě průběhu hry najdete i motivace, nutné pomůcky, 
způsob hodnocení a další rady. Využívá a navazuje na naše etapové hry, 
jejichž anotace najdete v kapitole Použité a doporučené zdroje.      
Hry, které jsou zařazeny do místnosti, si s malými úpravami můžete zahrát 
i v přírodě a naopak. Pozor na bezpečnost! 
Chcete-li, aby se hry povedly, nesmíte zapomenout je přizpůsobit motivaci 
vaší hry, vašim dětem, jejich věku, znalostem a dovednostem, dále 
nadšení a znalostem organizátorů – vedoucích a samozřejmě terénu, ve 
kterém budete hru hrát. 
 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

 

 

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

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 
Medaile  >  Dřevěné pamětní medaile 
Medaile dřevěná pamětní s vlastním motivem 
Cena: od 27,- Kč 

 
+ 100 Kč za grafickou přípravu v případě připravených podkladů 
nebo + 150 Kč za grafickou přípravu v případě přípravy podkladů 
naším nakladatelstvím 
Dřevěné medaile fakturujeme vždy na předplatbu. 
Dřevěná medaile o průměru 50, 70 nebo 100 mm 
Přírodní medaile vaší akce. 
Technologie - laserové gravírování. 
 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.mravenec.cz/shop/sbirky-her?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/122054-hry-pro-mladata?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/122054-hry-pro-mladata?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/ekologicke-publikace?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/533016-rok-v-prirode-s-mrnaty?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/533016-rok-v-prirode-s-mrnaty?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/drevene-pametni-medaile?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/drevene-pametni-medaile?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/drevene-pametni-medaile?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/122054-hry-pro-mladata?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/533016-rok-v-prirode-s-mrnaty?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/drevene-pametni-medaile?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
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Pomůcky k činnosti  >  Drobné odměny pro děti 
Táborníkův rok POD MODROU OBLOHOU 
Cena: 80,- Kč 
Při odběru 10 a více ks sleva 20% (1kus 64,- Kč) 
Knížečka formátu A6 plná zkušeností a nápadů z tábornické činnosti pro 
mladé i starší táborníky, většinou obrazem, rozděleny podle ročních 
období. Náměty na schůzky, výpravy i tábory z tábornické praxe pro děti i 
pro vedoucí, rádce, instruktory. Místo pro záznamy, adresy, kalendář, 
rozvrh…. návrh zkoušek táborníků… 
Vhodné i jako ceny pro děti i rádce. 
Formát A6 brožovaný, 224 stran, z toho 48 barevných stran na křídovém 
papíře.  ... 
 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 
Deskové a společenské hry  >  Karetní hry 
50 našich lesních zvířat - Expedice příroda 
Cena: 229,- Kč 

 
Díky kartám v této krabičce zvládnete hravě určit 50 zvířat, žijících ve 
volné přírodě. Na kartách najdete kvízovou otázku, názornou ilustraci, 
základní informace a také několik zajímavostí. Ideální průvodce pro 
všechny milovníky přírody! 
 
Hra obsahuje: 
    50 karet 
    leporelo s dodatečnými informacemi 
 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

 

 

 

Z nakladatelství Portál  >  Hry a programy z Portálu 
Hurá na tábor! 
Cena: 195,- Kč (původní cena 295,- Kč) 
Prakticky zaměřená publikace nabízí činnosti, hry a přírodní náměty 
určené pro nejrůznější typy táborů (skautské, turistické, zálesácké apod.) 
včetně stále oblíbenějších táborů příměstských. Jsou zde stručně 
popsány nejjednodušší základy táboření, ale také málo známé 
tábornické a zálesácké „lahůdky“. Součástí každé kapitoly jsou hry a 
náměty k poznávání přírody. Vše je přiblíženo praktickým obrazovým 
doprovodem. 
Kniha volně navazuje (především strukturou, ale i některými náměty) na 
publikaci Výpravy do přírody (Portál 2002), která je základem 
internetových stránek Ostrovnapadu.cz (odkazy a QR kódy v publikaci 
původní náměty zpřístupňují). Unikátní propojení knihy a internetu 
umožňuje autorům i čtenářům obsah doplňovat a do budoucna trvale 
aktualizovat. ... 
 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 
 
 

Lesy a my: Přežijeme jen společně 

http://www.radambuk.cz/
https://www.mravenec.cz/shop/tabornicka-pexesa?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/350000-tabornikuv-rok-pod-modrou-oblohou?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/350000-tabornikuv-rok-pod-modrou-oblohou?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/deskove-a-spolecenske-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/266022-50-nasich-lesnich-zvirat-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/266022-50-nasich-lesnich-zvirat-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/hry-a-programy-z-portalu?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/566015-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/566015-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/350000-tabornikuv-rok-pod-modrou-oblohou?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/266022-50-nasich-lesnich-zvirat-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
https://www.mravenec.cz/shop/566015-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202101aposel
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Na přírodě jsme i v 21. století silně závislí. A lesy 
jsou její nedílnou součástí. Připravili jsme pro vás 
náměty, které vás seznámí s tím, co trápí naše i 
světové lesy, proč je musíme chránit a čím 
přispívají lesní porosty k našemu lepšímu životu. I 
když to v současné době možná okolo sebe 
nevnímáte, lesy čelí celé řadě potíží. Za všemi 
bohužel stojí člověk. 
11 námětů 

https://edu.ceskatelevize.cz/vybrane-
kapitoly/lesy-a-my?fbclid=IwAR2cPKBa8oW7xSsxtx4vSDgERUtS9KVU3g-stQ_9vJKRgVURcIr5XfM7Xic  
Ukážeme vám, jaké zelené poklady nabízí naše malá země a v čem jsou jedinečné. Jak to v lese vlastně 
funguje, jak geniálně ho příroda vymyslela a proč se bez něj nemůžeme obejít, navzdory veškerému 
pokroku, který lidstvo neustále dělá. Podíváme se i na to, která zvířata by na planetě nejspíš už nežila, 
kdybychom lesy nechránili. A také na to, které konkrétní kroky můžeme dělat z našich domovů, 
abychom předešli katastrofickému scénáři. Tedy tomu, že lesy prostě zmizí. A co by se potom stalo? I 
na to nabízíme odpověď.  

Na obrazovky České televize se vrací pořad UčíTelka. Poběží na ČT :D 
Pořad UčíTelka, pomáhající s výukou nejmladších žáků, se vrací na obrazovky veřejnoprávní televize. 

Informuje o tom web zpravodajského kanálu České televize ČT24 s upřesněním, že děti se budou moci 

takto poprvé učit dnes (středa 3. 3. 2021) od 10.00 na stanici ČT :D. „UčíTelku loni na jaře v době 

nouzového stavu sledovala třetina všech dětí, které se v době jejího vysílání dívaly na televizi. Jako 

tříhodinový pořad se vysílala na ČT2 do června, po prázdninách ještě pokračovala zhruba měsíc ve 

zkrácené stopáži na ČT :D,“ stojí mj. psáno na výše zmíněném webu. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3277692-ucitelka-se-vraci-na-obrazovky-pomuze-s-vyukou-
nejmladsich-zaku  

Tvoření s dětmi 

http://krokotak.com/tag/snowdrop 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/vybrane-kapitoly/lesy-a-my?fbclid=IwAR2cPKBa8oW7xSsxtx4vSDgERUtS9KVU3g-stQ_9vJKRgVURcIr5XfM7Xic#supercollectionThumbnails
https://edu.ceskatelevize.cz/vybrane-kapitoly/lesy-a-my?fbclid=IwAR2cPKBa8oW7xSsxtx4vSDgERUtS9KVU3g-stQ_9vJKRgVURcIr5XfM7Xic
https://edu.ceskatelevize.cz/vybrane-kapitoly/lesy-a-my?fbclid=IwAR2cPKBa8oW7xSsxtx4vSDgERUtS9KVU3g-stQ_9vJKRgVURcIr5XfM7Xic
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3277692-ucitelka-se-vraci-na-obrazovky-pomuze-s-vyukou-nejmladsich-zaku
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3277692-ucitelka-se-vraci-na-obrazovky-pomuze-s-vyukou-nejmladsich-zaku
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3277692-ucitelka-se-vraci-na-obrazovky-pomuze-s-vyukou-nejmladsich-zaku
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Zajíček z roličky 

Potřebujeme: roličky od toaletního papíru, nůžky, tavná 

pistole, provázek, bílý papír (na zoubky), nalepovací 

očička, bambulka 

Postup: jednu roličku rozstřihneme na 6 dílků (vychází 

asi na 1 cm šířky), dílky pro nohy splácneme z jedné 

strany vytvarujeme přes tužku tlapku (jakoby slza), u 

ručiček přestřihneme a zatočíme přes tužku. Slepíme 

tavnou pistolí podle obrázku. Obličej dotvoříme podle 

fantazie a možností, nebo jen nakreslíme. 

Zdroj: https://www.promaminky.cz/kreativni-

dilna/velikonocni-dekorace-a-ozdoby-351/zajicek-z-

rolicky-4723 

Ovečky s kožíškem z vlny 
 
Potřebujeme: karton, nůžky, pastelky nebo fixy, bílý papír, vlna, provázek, lepidlo Herkules nebo tavná 
pistole 
Z kartonu vystřihneme kruh, musí mít uvnitř díru. Tento kruh omotáme vlnou. Konce přilepíme, aby 

vlna držela. Ovečce dolepíme nožky, jsou také z kartonu, lepíme je zezadu, potom z kartonu 

vystříhneme hlavu, které domalujeme 

obličej, z obyčejného papíru 

vystříhneme ovečce "vlasy" a přilepíme 

k hlavě. Celou hlavu přilepíme ke 

kruhu. Nakonec navážeme provázek na 

zavěšení. Lepíme Herkulesem nebo 

tavnou pistolí. 

Zdroj: 
http://www.promaminky.cz/kreativni-
dilna/velikonocni-dekorace-a-ozdoby-
351/ovecky-s-koziskem-z-vlny-821 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/velikonocni-dekorace-a-ozdoby-351/zajicek-z-rolicky-4723
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/velikonocni-dekorace-a-ozdoby-351/zajicek-z-rolicky-4723
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/velikonocni-dekorace-a-ozdoby-351/zajicek-z-rolicky-4723
http://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/velikonocni-dekorace-a-ozdoby-351/ovecky-s-koziskem-z-vlny-821
http://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/velikonocni-dekorace-a-ozdoby-351/ovecky-s-koziskem-z-vlny-821
http://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/velikonocni-dekorace-a-ozdoby-351/ovecky-s-koziskem-z-vlny-821
http://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/velikonocni-dekorace-a-ozdoby-351/ovecky-s-koziskem-z-vlny-821
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Vajíčka z papírků 

Materiál a pomůcky:  plastová vajíčka, barevné 

kancelářské papíry (čím více barev, tím lépe), tavná 

pistole nebo lepidlo, lepidlo na papír, barevné 

mašličky, špejle 

Barevné papíry nastříháme podélně na proužky dlouhé 

necelých 30 cm a široké asi 0,5 cm, opravdu úžasným 

pomocníkem je skartovačka :-) Papírky rozstřihneme 

napůl. Výsledný rozměr je tedy asi 15 x 0,5 cm. 

Poté začneme papírky namotávat na špejli. Po 

namotání celého proužku jej pustíme, aby se maličko 

rozvolnil a koneček zalepíme lepidlem na papír. Takto 

si nachystáme větší množství spirálek. 

Z vajíčka vyndáme poutko na pověšení. Poté natřeme 

kousek vajíčka lepidlem nebo ještě lépe tavnou pistolí 

a začneme lepit spirálky. Postupně nalepíme spirálky kolem celého vajíčka. 

Hotové vajíčko napíchneme na špejli. Nakonec si nachystáme z barevných stužek 3 mašličky, které 

tavnou pistolí přilepíme na spodní stranu vajíčka. 

Do vajíčka strčíme špejli, může být buď obyčejná nebo natřená a nalakovaná. Ale možné je přilepit a 

nebo nechat volně, aby se nechala kdykoliv vyměnit. Hotové vajíčko pěkně poslouží třeba jako zápich 

do květináče.  Zdroj: http://www.potvor.cz/navody/velikonocni-dekorace-59/vajicka-z-papirku-

129.html 
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Jarní nápady na to, jak zužitkovat papírové plato od vajec: Tvoření pro děti i 
dospělé! 
https://primainspirace.cz/2021/02/24/jarni-napady-na-to-jak-zuzitkovat-papirove-plato-od-vajec-

tvoreni-pro-deti-i-

dospele/?fbclid=IwAR2ZP5rx4s_PvQWxSxgBLbBuTPlYJdiMGf6h7PgLFxmwMTkgsHF1eu2LJN8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarní tvoření s dětmi inspirované březnovým svátkem MDŽ: Vyrobte si krásné 
přáníčko! 
https://primainspirace.cz/2021/03/02/jarni-tvoreni-pro-deti-vyrobte-si-pranicko-k-mdz/ 
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Hry s dětmi - velikonoční 
Běh s vejcem 

Jedná se o naprosto klasickou hru. K ní potřebujete pouze lžíce a vejce (počet dle hráčů). Zahrát si 

může kdokoliv bez ohledu na věk! Stanoví se nějaký úsek, který musí každý hráč překonat s vejcem na 

lžíci. Lžíci smí držet každý jednou rukou a samotné vejce nesmí být přidržováno. Kdo trasu 

absolvuje bez pádu vejce úspěšně, vyhrál! 

Velikonoční ťukání 

Zde přichází do akce opět vejce (nejlépe syrová). Dva hráči se postaví čelem proti sobě, každý z nich v 

ruce drží vejce. Na pokyn oba současně špičkou vejce ťuknou do soupeřova. Komu vejce zůstane 

nepoškozené (a nebo výrazně méně), vyhrál. 

Kutálení vejce 

K hraní potřebujeme najít alespoň mírný kopec či svah, v opačném případě postačí i uměle nakloněná 

rovina (prkna, nerovnosti atp.). Každý si své vejce nějak poznačí a postaví na startovní čáru. Z ní své 

vejce pošle z kopce libovolným směrem. V této hře, která je částečně o náhodě i štěstí, zvítězí ten, 

komu vejce dojede co nejdál a zároveň se nerozbije. 

Eggball: házení křehkým vejcem 

Podle počtu hráčů uděláme několik týmů. Jeden tým by měl mít alespoň 5 hráčů, aby hra neztrácela 

smysl. Samozřejmě není problém ze všech přítomných udělat jedenu skupinu. 

Skupina utvoří kolečko, ve kterém budou stát ze začátku hráči na těsno tak, aby se dotýkali svých 

sousedů. Od jednoho z nich začne kolečko, po kterém se posílá vejce (lze nahradit i míčkem, není to 

ale pak taková legrace).  

V momentě, kdy vejce objede první kolo, každý člověk udělá krok dozadu a vejce se znovu posílá 

dokola. Takto se hráči oddalují, až si nakonec musí s vejcem házet a třeba i obhazovat nějaké 

překážky. V pozdější fázi se hra stává víc a víc zábavnou.  

Je vhodné mít při hře oblečení, kterému úplně nevadí ušpinění od syrového vejce. 

Zkažený vejce 

Uděláme ze všech hráčů kruh. Ze dvou dobrovolníků postavíme jednoho doprostřed a druhého ven z 

kola. Člověk, jenž je venku, má navíc v ruce zkažené vejce (=PET láhev nebo jiný předmět).  

Hra začíná tak, že nosič vejce začne chodit jedním směrem dokola. Všichni stojící v kruhu sledují 

pouze člověka uprostřed - baviče. Ten má za úkol všechny zabavit. Říkat vtipy nebo jinak rozesmát a 

rozptýlit ostatní. Neustále dokola chodí člověk s vejcem. Ten ve vhodný okamžik položí vejce za 

někoho ze stojících v kruhu. Jestliže nosič obejde odteď celé kolo, zachrání se. Stoupne si dokola, 

bavič se stává nosičem a hráč, za kterým leželo vejce, se stává bavičem. 

Jestliže si ale člověk všimne vejce, které za ním leží, musí ho uchopit a pokusit se dohnat nosiče. 

Jestliže nosič oběhne zbytek kolečka a stoupne si na místo člověka, za kterého postavil vejce, je 

zachráněn a nosičem se stává ten, kdo měl vejce položené za sebou. Pokud je nosič dohnán, stává se 

bavičem a bavič nosičem. Zdroj: https://zabav-deti.cz/clanek/6-neotrelych-velikonocnich-her-300 
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