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Milí přátelé,  
 
připravili jsme pro Vás letošní 4. vydání elektronického Klapíkova zpravodaje s informacemi, které Vás 
zaujmou a nápady pro práci s dětmi a mládeží. Přejeme Vám příjemné prožití Velikonoc.  

Velikonoce: Čas vítání jara a oslava 
Velikonoce: Čas vítání jara a oslava znovuzrození - Největší portál 

vzdělávacích videí v ČR- ČT edu 

https://edu.ceskatelevize.cz/vybrane-
kapitoly/velikonoce?fbclid=IwAR23Rx1aUKkh0QZVMwWx1yvFTN-
FMUP7EbkpJmnkwixzczlsGKqMqTDSIQk 

Oslava probuzení jara a zmrtvýchvstání 
Krista používá obdobné symboly, které 
velebí život, a my dekorujeme naše 
domovy i zahrady vajíčky, proutky, zajíčky 
a kuřátky. Máme pro vás pár nápadů, 
kterými se můžete inspirovat, a také 
malou exkurzi do bohatých velikonočních 
tradic a zvyků z našich i zahraničních vod. 
Nechybí ani zevrubný výklad o tom, jak 
naši předkové trávili 40 postních dní 
završených Velikonocemi, a recepty na 
originální velikonoční pohoštění. 

Zima prohrála! Příroda se začíná pomaličku zelenat, vracejí se tažní ptáci, a nejen oni se připravují na 
hnízdění. My lidé se radujeme z příchodu jara a slavíme Velikonoce. Pohyblivý svátek, který nastává 
první neděli po prvním jarním úplňku, umí skloubit pohanské a křesťanské tradice tak, aby si navzájem 
nejen nepřekážely, ale naopak se krásně doplňovaly. 
6 námětů 

Informace o činnosti RADAMBUKu 
 
Velikonoční výzva RADAMBUKu do 10.4.2021 
Galerii výrobků od dětí si můžete prohlédnout na webu https://www.radambuk.cz/velikonocni-

vyzva-radambuku-ozdob-vajicko-uplet-pomlazku/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.radambuk.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/vybrane-kapitoly/velikonoce?fbclid=IwAR23Rx1aUKkh0QZVMwWx1yvFTN-FMUP7EbkpJmnkwixzczlsGKqMqTDSIQk
https://edu.ceskatelevize.cz/vybrane-kapitoly/velikonoce?fbclid=IwAR23Rx1aUKkh0QZVMwWx1yvFTN-FMUP7EbkpJmnkwixzczlsGKqMqTDSIQk
https://edu.ceskatelevize.cz/vybrane-kapitoly/velikonoce?fbclid=IwAR23Rx1aUKkh0QZVMwWx1yvFTN-FMUP7EbkpJmnkwixzczlsGKqMqTDSIQk
https://edu.ceskatelevize.cz/vybrane-kapitoly/velikonoce?fbclid=IwAR23Rx1aUKkh0QZVMwWx1yvFTN-FMUP7EbkpJmnkwixzczlsGKqMqTDSIQk#supercollectionThumbnails
https://www.radambuk.cz/velikonocni-vyzva-radambuku-ozdob-vajicko-uplet-pomlazku/
https://www.radambuk.cz/velikonocni-vyzva-radambuku-ozdob-vajicko-uplet-pomlazku/
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Výzva Obrázky pro zdravotníky do 20.4.2021 
Galerii obrázků od dětí si můžete prohlédnout na webu https://www.radambuk.cz/vyzva-

radambuku-obrazky-pro-zdravotniky/  

 

 

 
Jarní fotografická výzva RADAMBUKu – Vyfoť jaro 

Úkolem březnové výzvy RADAMBUKu bylo jít na 

procházku do přírody a vyfotit první jarní 

květiny, kvetoucí stromy, keře, jarní přírodu a 

poslat fotografii na e-mail . Výzvy se zúčastnilo 

46 dětí, které fotily květiny, jehňátka, keře a 

různé jarní dekorace, které k jaru patří. 10 

fotografií odměnil RADAMBUK drobnými 

cenami. 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/vyzva-radambuku-obrazky-pro-zdravotniky/
https://www.radambuk.cz/vyzva-radambuku-obrazky-pro-zdravotniky/
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21. ROČNÍK BAMBIFEST - 10. - 11. 9. 2021 

RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. připravuje 
21. ročník akce BAMBIFEST na termín 10. - 11. 9. 2021 do areálu u Sportovní haly v Českých 
Budějovicích. 
(Z důvodu epidemiologické situace v ČR jsme přeložili květnový termín na zářiový. Děkujeme za 
pochopení, budeme Vás informovat). http://budejovice.bambifest.cz/  

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. 
 

Jak vybrat tábor ? - rady předsedy Krajských rad dětí a mládeže 
Předseda Komory Krajských rad dětí 
mládeže v ČR a Krajské rady dětí a 
mládeže Vysočina Honza Burda 
připravil pro rodiče několik dobrých 
rad - Jak vybrat tábor. 

https://www.radambuk.cz/jak-
vybrat-tabor/  
 
 
 
 
 

 

O jihočeské tábory je kvůli distanční výuce větší zájem než v minulosti 

Dva týdny v přírodě bez počítače a mobilu, zato s 
partou kamarádů. Nabídka, která je pro děti v dnešní 
době lákavější než kdy dřív. Mohou za to zavřené 
školy a minimální kontakt s vrstevníky. Mnohem 
větší zájem o letní tábory potvrzují ředitelé Domů 
dětí a mládeže (DDM) napříč Jihočeským krajem. 
 
Například DDM Jindřichův Hradec nabízí 26 
příměstských a pobytových táborů. Řada z nich je už 
plně obsazená, další přijímají náhradníky, u 
některých jsou jen poslední volná místa. A plný je už 

http://www.radambuk.cz/
http://budejovice.bambifest.cz/
http://www.jihocesketabory.cz/
https://www.radambuk.cz/jak-vybrat-tabor/
https://www.radambuk.cz/jak-vybrat-tabor/
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i první – červnový – tábor, určený rodičům s dětmi od dvou do šesti let a celotáborovou hrou 
motivovanou pohádkovými příběhy. 
„Každoročně je u nás o tábory velký zájem, nicméně letos se nám naplnily mnohem dřív než v minulých 
letech. Rodiče chtějí, aby se děti dostaly do kolektivu a měly sociální kontakt, když byly během roku 
zavřené doma,“ porovnává ředitelka DDM Ludmila Štufková. 
Podobně mluví i další organizace. „Minulý týden jsme vypsali termíny a rychle se spustila ohromná 
lavina. Psali jsme lidem, aby tábory předem neplatili, jen děti přihlašovali. Přesto někteří zaplatili, aby 
měli jistotu,“ potvrzuje ředitel táborského DDM Josef Musil. 
 
V českobudějovickém domě dětí a mládeže zaznamenali větší zájem o pobytové tábory než o ty 
příměstské. „Na příměstských ještě místa jsou, ale většina pobytových už je obsazená. Letos jsou 
obsazené zhruba o měsíc dřív než loni. Rodiče chtějí, aby děti byly v přírodě se svými vrstevníky,“ 
podotýká ředitelka Hana Korčáková. 

 
Počítačů mají dost, chtějí tvořit 
Písecký DDM nabízí letos naopak více příměstských táborů než pobytových. „Předěláváme táborovou 
základnu a pronájmy jsou v současné době komplikované kvůli covidové situaci a hygienickým nařízení, 
málokterá základna je loni splňovala. Proto nabízíme hlavně příměstské tábory,“ vysvětluje ředitelka 
Jana Adam. 
I po těch je ale velká poptávka. Volná místa ještě mají, což je dáno tím, že DDM přidal několik termínů 
oproti původnímu plánu. 
A pandemie změnila i zájem dětí o tematická zaměření táborů. Odklání se od počítačů a techniky, které 
vládly předchozím letům. 
„Mají notebooků kvůli distanční výuce dost, takže je zajímá vyrábění. Plné máme vzdělávací a historické 
tábory. Také v tomto směru vidíme nový trend,“ míní Jana Adam. 
 
Zvýšený zájem o letní tábory zaznamenal také spolek Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje sdružující 
neziskové organizace, jež pracují s dětmi a mládeží. Ten spravuje web jihocesketabory.cz, kam 
pořadatelé mohou dávat své nabídky. 
„Podle našich informací jsou už z velké části tábory obsazené. Spousta dětí jede na pobytový a pak 
ještě na příměstský. Je to dobré řešení i pro rodiče, kteří musí v létě pracovat a nemohou tolik na 
hlídání využívat babičky a dědečky, protože se u nich bojí nákazy covidem,“ říká za spolek Kateřina 
Babická. 

 
Organizátoři jsou připraveni na testování dětí 
Organizátoři teď čekají, jak se vyvine pandemická situace a zda bude možné tábory otevřít. Všichni věří, 
že se tak stane. 
„U pobytových jsme i loni museli dodržovat přísný režim, celé léto jsme měli obsazeno a přežili jsme 
ve zdraví všichni. Předpokládáme, že to bude i letos v podobném režimu. Budeme čekat na konec 
května na pokyny hygieny,“ naznačuje Josef Musil. 
Právě na toto téma DDM jednaly v pondělí také se Sdružením pracovníků domů dětí a mládeže v České 
republice. „Doufám, že tábory budou. Očekávám, že to bude za podobných podmínek jako loni, kdy 
covid vypukl později a nakonec jsme se stejně s hygienou i ministerstvem zdravotnictví domluvili,“ věří 
předseda sdružení Libor Bezděk. 
Organizátoři jsou současně připraveni i na to, že by případně děti na táboře testovali na koronavirus. 
„Předpokládám, že pokud se děti vrátí do léta ještě do škol, budou se tam pravidelně testovat. První 
turnus by tak byl otestovaný a další už bychom testovali pravidelně my,“ plánuje Bezděk. 
 
Podle vyjádření ministerstva školství bude vše záležet na vývoji epidemiologické situace. 
„Ministerstvo ale udělá vše pro to, aby se letní akce mohly uskutečnit a byly pro děti bezpečné. Bližší 

http://www.radambuk.cz/
http://jihocesketabory.cz/
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detaily představíme v průběhu tohoto měsíce,“ informuje mluvčí ministerstva školství Aneta 
Lednová. 
Autor: Monika Filipová 
Zdroj: https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/plne-tabory-deti-priroda-zajem-organizatori-

korcakova-covid.A210306_597751_budejovice-zpravy_neb 

 

Proč by děti měly vyrazit na letní tábor? 
Předseda Komory Krajských rad dětí mládeže v ČR a Krajské rady dětí a mládeže Vysočina Honza Burda  

 
Letní tábor je úžasné místo, které může dětem 
přinést hodně užitečného. Pokud vyberete správný 
tábor, můžete se spolehnout, že to bude pro děti 
skvěle strávený čas. Zvlášť v dnešní době je správný 
letní tábor pro děti, kterým zásadně chybí vztahy s 
vrstevníky a socializace, tím nejlepším, co mohou v 
léte prožít. Proč? 
 
SPOUSTA ZÁŽITKŮ 
Na správném táboře děti prožijí spoustu nevšedních 

chvil. Samotný pobyt v přírodě je pro děti zážitek. Takové posezení u ohně, pohled na noční oblohu 
plnou hvězd, cesta lesem, vaření na ohni… Během roku nemají moc příležitostí zažít něco podobného. 
Tábor je skvělá příležitost, jak děti vytrhnou z všedního života, a nabídnout jim něco nového. Když tyhle 
zážitky doplníte promyšleným programem plným her a dobrodružství, budou děti a tábor dlouho 
vzpomínat. 
 
SAMOSTATNOST 
Tábor je místem, kde se děti učí samostatnosti a odpovědnému rozhodování. Během celého tábora – 
od rozhodování a přemýšlení u hraní her, až po úplně běžný táborový život… Děti si nenápadnou 
formou prohlubují celou řadu užitečných vlastností. Jsou sice pod – někdy více a někdy méně 
nápadným – dohledem vedoucích, ale v řadě situací se starají sami o sebe. 
 
VZÁJEMNÁ POMOC A SPOLUPRÁCE V TÝMU 
Děti se sice učí samostatnosti, ale na druhou stranu na táboře získají důležité zkušenosti v rámci 
spolupráce s ostatními.  V obtížných situacích se učí spoléhat jeden na druhého, spolupracovat v týmu 
na dosažení společného cíle, navzájem si pomáhat, komunikovat s ostatními a vyslechnout si názor 
druhého. Když se podíváme kolem sebe, tak tohle jsou věci, které v dnešní době neumí ani řada 
dospělých. 
 
NOVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI 
Z táborů se děti vrací také s celou řadou nových znalostí a dovedností. Nejen zábavou je živ člověk. Na 
táborech se děti o řadu věcí musejí postarat – naštípat dřevo, oškrábat brambory, umýt nádobí, 
uklidit… Nejde ale jen o drobné práce na zajištění chodu tábora. Děti se učí poznávat přírodu, vařit, 
orientovat se podle mapy, základům první pomoci a další a další věci. Ne, není to jako ve škole. Na 
správném táboře tohle všechno probíhá formou her nebo podobných činností. Děti si tak často ani 
neuvědomují, že se něco učí a z tábora si odvážejí i znalosti a zkušenosti, které jim budou užitečné i 
v běžném životě. 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.idnes.cz/novinari/monika-filipova.N2716
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/plne-tabory-deti-priroda-zajem-organizatori-korcakova-covid.A210306_597751_budejovice-zpravy_neb
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/plne-tabory-deti-priroda-zajem-organizatori-korcakova-covid.A210306_597751_budejovice-zpravy_neb
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PŘÍKLADY TÁHNOU 
Na správném táboře jsou vedoucí nejen autoritou, ale především kamarády a často i vzorem. Nejlépe 
se přece – a pro děti to platí dvojnásob – učíme vlastní zkušeností a příkladem v partě kamarádů. A kdo 
jiný, než starší kamarád může děti spoustu věcí naučit. Jak po stránce znalostí a dovedností, tak 
z hlediska zkušeností i morálky. 
Tohle všechno jsou základní důvody proč by děti měly vyrazit na letní tábor. Je to velmi cenná 
zkušenost, ze které mohou těžit i v běžném životě. 
 
https://www.volnocasuj.cz/2021/03/28/proc-by-deti-mely-vyrazit-na-letni-
tabor/?fbclid=IwAR1jenk1OjouQxKe0w1BerHs4zDAQPATzeibDgSqfP17fSqLa84gP6n1tsI 
 

Inspirace pro činnost dětských organizací na webu www.radambuk.cz 

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/ 

 

Velikonoční a jarní tvoření s dětmi- nápady 

https://www.radambuk.cz/velikonocni-tvoreni-napady/  

 

 

 

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

https://www.radambuk.cz/napady-na-vypravy-do-prirody-kam-s-detmi/ 

 

 

 

Kvízy pro děti, online aktivity, aplikace..PREZENTACE PRO ON-LINE SCHŮZKY 

https://www.radambuk.cz/kvizy-pro-deti/ 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.volnocasuj.cz/2021/03/28/proc-by-deti-mely-vyrazit-na-letni-tabor/?fbclid=IwAR1jenk1OjouQxKe0w1BerHs4zDAQPATzeibDgSqfP17fSqLa84gP6n1tsI
https://www.volnocasuj.cz/2021/03/28/proc-by-deti-mely-vyrazit-na-letni-tabor/?fbclid=IwAR1jenk1OjouQxKe0w1BerHs4zDAQPATzeibDgSqfP17fSqLa84gP6n1tsI
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/velikonocni-tvoreni-napady/
https://www.radambuk.cz/napady-na-vypravy-do-prirody-kam-s-detmi/
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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/ 

 
 
 

 
 

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 

http://www.radambuk.cz/
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://dobromat.cz/podporim/radambuk
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat#_blank
http://dobromat.cz/
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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 - do 9. 4. 2021 podávání žádostí o dotaci 

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.  
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. 
 

Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 
 
17. - 19. 3. 2021 – Online Seminář o práci s dětmi s různými specifiky" 
(ADHD, Aspergerův syndrom 

 
4 pracovníci s dětmi a mládeží z RADAMBUKu se 
zúčastnili ve dnech 17. - 19. 3. 2021 online 
akreditovaného kurzu v rámci DVPP – Seminář o práci 
s dětmi s různými specifiky. Kurz pořádala Česká rada 
dětí a mládeže a RADAMBUK financoval účastnické 
poplatky z projektu OPVVV Pod jednou střechou II. 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://jihocesky.mladezkraji.cz/
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19. 3. 2021 – Online kurz Problematika vývoje řeči a poruchy komunikačních 

schopností dětí 

6 pracovníků s dětmi a mládeží z RADAMBUKu 
se zúčastnilo dne 19. 3. 2021 online 
akreditovaného kurzu v rámci DVPP – 
Problematika vývoje řeči a poruchy 
komunikačních schopností dětí. Kurz pořádal 
spolek Remízka z. s. a RADAMBUK financoval 
účastnické poplatky z projektu OPVVV Pod 
jednou střechou II. 

 

 

24. 3. 2021 – Webinář – Létání s dronem na akcích s dětmi 

3 pracovníci s dětmi a mládeží z RADAMBUKu se 

zúčastnili dne 24. 3. 2021 webináře Létání 

s dronem na akcích s dětmi a mládeží. Webinář, 

který pořádala ČRDM, se týkal nové legislativy 

ohledně manipulace s drony.  

 

 

 
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/ 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/akce/zza-2021/
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2020/06/IMG_0552.jpg
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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/ .  
 

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 
 

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. 

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

 

10.-11.4.2021 – 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 10.4.2021 v 17:00-20:15 

neděle 11.4.2021 v 17:00-20:15 

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 
kancelar@radambuk.cz 
Přihlášení na akci kurz formulář- kurz ČRDMStáhnout 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
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/
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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Jak ocenit vedoucí 
 
Pojďte se dozvědět, jak je možné poděkovat 
vedoucím vaší organizace za jejich práci... 
Máte dobrovolníky a chcete jim poděkovat? 
Víme jak na to. Březové lístky jsou ideální 
způsob... 
Událost bude probíhat online na Google Meet   
Odkaz na přihlášení včas uveřejníme 
Čtvrtek 8. dubna 2021 v 19:00 UTC+02 
Cena: Zdarma 

https://www.facebook.com/events/290027516022733/ 
 

Dětská kresba / Ergonomie psaní a rozvoj grafomotoriky v předškolním věku 
 
Pořadatel: Remízka, z. s. (www.remizka.cz) 
Kdy:  8.4.2021  9.00 – 16.00 
Akreditace: Č.j.:MSMT – 1379/2019-1-137 
Kde: on-line 
Určeno:  pedagogickým pracovníkům MŠ a 1. st. ZŠ, výchovným poradcům a asistentům pedagoga, 
vychovatelům ŠD, pracovníkům v neformálním vzdělávání 
Přihlásit se můžete vyplněním přihlášky v příloze a zasláním do 4.4.2021 na email 
kancelar@radambuk.cz.  
 
Cílem vzdělávacího programu je zprostředkovat účastníkům semináře náhled na problematiku 
ergonomie psaní a rozvoje grafomotoriky a předat poznatky jak na základě včasného rozpoznání 
příčiny grafomotorických obtíží provést včasnou diagnostiku. Absolventi by měli být schopní 
analyzovat odborná doporučení speciálního pedagoga, sledovat osobní vývoj dítěte a vytvářet 
vhodné podmínky pro vstup do ZŠ. 
Seminář zprostředkovává pedagogům pohled na výtvarný projev dítěte z hlediska správné 
ergonomie, vymezuje a objasňuje příčiny a následky grafomotorických potíží u dětí v mateřské škole 
a na 1. tř. ZŠ.  
Účastníkům budou představeny možnosti reedukace nesprávného úchopu u dětí, příklady z praxe, 
ale také nabídka vhodných ergonomických pomůcek na trhu a optimální možnosti pomoci. 
Přednášku povede paní Mgr. Světlana Drábová, lektorka s dlouholetou praxí speciální pedagožky a 
poradenskou praxí. 
Jedná se o 8 hodinový seminář akreditovaný MŠMT, který lze hradit ze ŠABLON.  
Cena za účastníka: 1250,- Kč. 
Odkaz do místnosti dostanete nejpozději jeden den před konáním akce. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/events/290027516022733/
http://www.remizka.cz/
mailto:kancelar@radambuk.cz
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Online kurz ČRDM, akreditovaný v DVPP- Rozvoj dětské osobnosti skrze 
samostatnou skupinovou činnost (rozvoj klíčových dovedností dospívajících) 
Česká rada dětí a mládeže pořádá online kurz vzdělávacího programu "Rozvoj dětské osobnosti skrze 
samostatnou skupinovou činnost". 

Termín:  
Pátek 23.4.2021 v 17:00-21:00 
Sobota 24.4.2021 v 17:00-21:00 
Přihlášení je možné do 18.4.2021 do 12:00. 
Hodinová dotace akreditovaného kurzu: 8h  
Lektor: Josef Porsch, Zuzana Majdlochová, Radka Skoupilová 

 
Akreditace MSMT-33462/2019-3-995 jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
 
Anotace online kurzu: 
 
Pořádáme kurz zaměřený na osobní rozvoj dospívajících. Je určen jak dospívajícím, tak jejich 
průvodcům (pedagogům, vedoucím oddílů a kmenů, trenérům atd.). 
 
Vycházíme z předpokladu, že po většinu doby vývoje člověka jsme používali jiné dovednosti než dnes. 
V 21. století sice máme stejné tělo a mozek jako před tisíci lety, ale některé dovednosti potřebujeme 
jiné.  
 
Předpokladem pro kurz dále je, že narůstá počet dospívajících, kteří si se sebou nevědí rady, narůstá 
počet duševních problémů dospívajících a narůstá počet nezralých dospělých. Chceme pomoci snížit 
tato čísla nikoli poučováním, ale nabízením praktických a vyzkoušených možností, jak na sobě 
pracovat. 
 
Chceme účastníkům předat návody zaměřené na rozvoj vybraných dovedností pro 21.století, které 
považujeme za klíčové. Jde například o vytrvalost, efektivní komunikaci a další. Kurzem chceme 
předat dospělým dovednosti tak, aby je mohli rovnou předávat dospívajícím, takříkajíc „na klíč“. 
Účastníci kurzu si vše vyzkouší a tedy i „dobijí své baterky“. 
 
Cena: pro členy ČRDM 1200,-Kč 
pro ostatní 1300,- Kč 
 
Kurz je možné hradit z Operačního projektu výzkum, vývoj a vzdělávání z programu Zvyšování kvality 
neformálního vzdělávání ("Šablony")- zájemci zašlete vyplněnou přihlášku v příloze na e-mail 
kancelar@radambuk.cz, účastnický poplatek máme možnost uhradit z projektu RADAMBUKu 
 
Použitá online platforma: Google meet 
Odkaz bude účastníkům zaslán v den konání na vyplněnou e-mailovou adresu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
mailto:kancelar@radambuk.cz
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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/. 
 

Akademie Mladých občanů 
Akademie je soutěžně-vzdělávací projekt od mladých pro mladé. 
Program je plný diskuzí, workshopů a setkání s odborníky a 
významnými osobnostmi. Akademie zábavnou formou představí 
nejen politiku, ale provede mladé lidi i světem i kultury, médií, 
marketingu…   Ti nejaktivnější mohou vyhrát stáž v Poslanecké 
sněmovně. 
Přihlašování je možné do 14. 3. zde 

 
 

Cena evropského občana 2021 
Nominujte své projekty na Cenu evropského občana (European Citizen´s Prize). Oceňovány jsou 
iniciativy, které přispívají k evropské spolupráci a podpoře společných hodnot. 
Přihlaste nebo nominujte projekt do 15. dubna. 
http://www.adam.cz/clanek-2021030029-cena-evropskeho-obcana-2021.html 
 
 

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/
https://forms.gle/mUuZ4197DvGK17df9
https://forms.gle/mUuZ4197DvGK17df9
https://forms.gle/mUuZ4197DvGK17df9
http://www.adam.cz/clanek-2021030029-cena-evropskeho-obcana-2021.html
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ČT edu – Dáme to 
 

Připravujete se se studenty na státní maturitu z češtiny a 

matematiky? Nebo letos sami maturujete?  
https://ctedu.cz/dameto 
Ve spolupráci s MŠMT a Národní pedagogický institut ČR 
jsme připravili nový pořad Dáme to! Provede vás 
příkladovými úlohami, které se mohou objevit v 
didaktickém testu. Samozřejmě na vás čekají také pracovní 
listy, praktické rady pro vyplňování záznamového archu a 
odpovědi na často kladené otázky. Dáme to! Společně. 
 
 
 
 
 

 

videodoucovani.cz 

https://www.videodoucovani.cz/?fbclid=IwAR1XI1aRJU-

FsAtX3C74e4UqzE2LojF-_c1iVyHgBCxckncu-yME7CaKJIg  

Profesionální videopřednášky z učiva pro ZŠ a SŠ pro 

domácí on-line přípravu. Český jazyk, matematika, 

fyzika a chemie. 

 

 

Prožijte léto s Prázdninovkou! 
Autor: Prázdninová škola Lipnice  

Ačkoliv tomu aktuální situace moc nenahrává, 
snažíme se zůstat optimisty a vrháme se 
do nové sezóny s radostí a novou energií, 
stejně tak jako v minulých letech. 

 
A že nás toho letos čeká opravdu hodně! 
Dříve než vám představíme, na co vše se  
V tomto roce se dobrovolnický čas ještě zvýší, 
protože máme přihlášených 12 autorských 
kurzů! Dále pořádáme Outward Bound kurzy 
pro středoškoláky, vysokoškoláky i dospělé. 

Nechybí ani metodické kurzy včetně Certifikovaného výcviku metod zážitkové pedagogiky a také nás 
v létě čeká expedice na lodi do dalekého Nizozemí! 
Je tedy na co se těšit a my už se těšíme moc! A co vy? 
Přejeme vám krásné jarní dny a těšíme se s vámi snad již brzy na viděnou! 
Za Prázdninovku 

Prázdninová škola Lipnice 

  

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/CTedu/?__cft__%5b0%5d=AZXm4_Q_Nh5DmNEsfojCJK_xTZfdTwNeIDzM35e1ERPuGjLHk7oZ37iIrR2hJT2Wjjo3lnGDutYR1XzCwceF_A7B7OgM_adFeA0W2_PBGGSgrt7l7oaxBoFzDvrE4Y9kCXGjHY7cvcUKw-7EwDJwdqSxu540rhq2eiuRIIHGmoJaZA&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://ctedu.cz/dameto?fbclid=IwAR3O_4bbKb46oK8rD7GERLAKuSLEsm7DFEohk3UafZsGkQwFPf9RFK4m3xk
https://www.facebook.com/narodnipedagogickyinstitut/?__cft__%5b0%5d=AZXm4_Q_Nh5DmNEsfojCJK_xTZfdTwNeIDzM35e1ERPuGjLHk7oZ37iIrR2hJT2Wjjo3lnGDutYR1XzCwceF_A7B7OgM_adFeA0W2_PBGGSgrt7l7oaxBoFzDvrE4Y9kCXGjHY7cvcUKw-7EwDJwdqSxu540rhq2eiuRIIHGmoJaZA&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/narodnipedagogickyinstitut/?__cft__%5b0%5d=AZXm4_Q_Nh5DmNEsfojCJK_xTZfdTwNeIDzM35e1ERPuGjLHk7oZ37iIrR2hJT2Wjjo3lnGDutYR1XzCwceF_A7B7OgM_adFeA0W2_PBGGSgrt7l7oaxBoFzDvrE4Y9kCXGjHY7cvcUKw-7EwDJwdqSxu540rhq2eiuRIIHGmoJaZA&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/videodoucovani/?__cft__%5b0%5d=AZUDmOC9X46UqdaS4D7wQf57GxRcNWJSIj-qRPQkJ7L9KM6NcTj9SCbnY3ZTKVaAijSIx906CBjRHVIkdZHYq9isdtaHJIwdeAarctoXLHRYGC5lQbj-96wiJ149L0tsmabUZaeg0u8agRWMavS8_1c1T_21GqDseJmSX_ckGhryoschVNzJaWyG4Klr2AMglRrWuadCSecmeGHYAn2pVQbjEx6r8BD5M995jzYLPpnZ0BaDypyJ6T_hA3o9GqmjKuSPENoaKs0IQZx6AssCSGhHrwef9FCvnSArL6W9q4Lzsw&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.videodoucovani.cz/?fbclid=IwAR1XI1aRJU-FsAtX3C74e4UqzE2LojF-_c1iVyHgBCxckncu-yME7CaKJIg
https://www.videodoucovani.cz/?fbclid=IwAR1XI1aRJU-FsAtX3C74e4UqzE2LojF-_c1iVyHgBCxckncu-yME7CaKJIg
https://www.psl.cz/
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Informace z ČRDM 

 

 

Ukliďme si za humny 
Slunečné počasí posledních dnů láká k vycházkám 
do přírody. Tam však na nás čeká nemilé 
překvapení v podobě nepořádku po loňské (a 
bohužel i letošní) „koronaturistické“ sezóně. 
Pojďme s tím společně něco udělat a 
#UkliďmeZaHumny. „Můžeme to pozorovat 
přímo v našem okolí, neboť takový nepořádek 
jako nyní jsme za sedm roků, co se věnujeme 
uklízení Česka, nezaznamenali. Rouška sem, 
rouška tam…,“ říká Miroslav Kubásek ze spolku 

Ukliďme Česko. 
Více 
 

Dávka skautské inspirace: aktivity na doma 
ČT Déčko připravilo reportáž o skautských aktivitách na doma. Pro malé i velké, pro skauty i neskauty, 
pro děti, rodiče, pro všechny, kteří teď tráví víc času doma se svými nejbližšími. Protáhnout se, tvořit, 
pobavit, zkoumat nebo si povídat a společně se zamyslet… Nechejte se inspirovat. 
Všechny aktivity zde 
 

Inspirace, jak smysluplně zabavit děti jménem NEZkreslená věda  
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 najdete zde  
 

Vysaďte i Vy svůj strom do krajiny 
Nadace Partnerství vyhlásila novou grantovou výzvu na podzimní výsadby stromů. Realizace projektu 
je možná od 1. 10. 2021 do 30. 11. 2021. Pokud chcete sázet a hledáte finanční podporu, máte nyní 
jedinečnou šanci zažádat si o grant ve výši 10–60 tis. Kč na komunitní výsadby stromů ve volné krajině 
a extravilánu měst. Výzva je otevřena do 31. 7. 2021. 
O grant můžete žádat zde 
 

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: 

http://www.radambuk.cz/
http://www.adam.cz/clanek-2021030014-uklidme-si-za-humny.html
https://www.facebook.com/skaut/videos/798483634120965
http://www.skaut.cz/50aktivitdoma
https://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/vyukova-videa/
https://www.nadacepartnerstvi.cz/granty?utm_source=newsletter&utm_campaign=sb_brezen_21&utm_medium=email#vyzvy
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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/ 
 

Kolotoč nápadů  
Velezkušená a zdravovědou protřelá parta kolem Froda 
Serbuse z Brna nám představí, jak by mohla probíhat 
zdravověda v oddíle. Že to budou praktické nápady, 
fungující postupy a vyzkoušené fígle je věc jasná. 
Odkaz na videohovor (Google Meet) naleznete na 
kolotoc.a-tom.cz. 
Naleznete tam další informace o Kolotoči nápadů a hlavně 
i souhrnné články z minulých setkání. 

https://www.facebook.com/events/267648824849388/  
 

Třetí letošní Archa má téma Učíme se navzájem. Přispějete do ní? 
Co dospělí „odkoukali“ od dětí – a naopak. Spolky jako trenažér mezigeneračního dialogu. Názory. 
Příklady. Téma třetího čísla zpravodaje ČRDM Archa zní „Učíme se navzájem“ a uzávěrka jeho příspěvků 
je 9. dubna. Shora uvedené „vysvětlivky“ k tématu berte jen jako vzorek možností, jak námět uchopit 
– jako vždy je to pochopitelně na Vás. Uvítáme, pokud nám své postřehy, zkušenosti, rady a názory 
týkající se tématu zašlete na e-mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz. Text nemusí být vůbec 
dlouhý, stačí klidně i dva, tři odstavečky, k tomu pár fotek v tiskové kvalitě (= CO NEJVĚTŠÍCH), a 
příspěvek je na světě… 
 

Ostrov nápadů 
Nabídka nápadů pro online schůzky se v současné době rovná tomu nejvzácnějšímu koření. V této 
době není možné chodit na schůzky, není možné jezdit na výpravy, co tedy můžeme s dětmi dělat? Na 
webu Ostrov nápadů najdete náměty na činnosti, které jsou vhodné pro nouzový program.  

http://www.radambuk.cz/
https://eso.skeleton.cz/
http://weby.crdm.cz/
http://crdm.cz/projekty/
https://www.facebook.com/events/267648824849388/
mailto:archa@crdm.cz
mailto:archa@crdm.cz
http://ostrovnapadu.cz/


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 4 - 2021 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 

19 
 

 
 
Etické hodnoty a dilemata mladých lidí 

 
…pohledem reprezentativního šetření Hodnoty 
mladých, který realizuje Česká rada dětí a 
mládeže (ČRDM) a Rada Mládeže Slovenska 
(RmS). Sběr kvantitativních dat probíhal od 
května do července 2020 na reprezentativních 
výběrech v Česku a na Slovensku. Celkem bylo 
dotazováno 3008 respondentů ve věku od 15 do 
29 let (1508 v Česku a 1500 na Slovensku). Je to 
v českých poměrech velmi detailní pohled na 

tuto generaci. Sběr dat probíhal ze 2/3 online a z 1/3 naživo. V Česku sběr zajišťovala agentura 
KANTAR CZ a na Slovensku agentury FOCUS SK a 2Muse. 
V rámci tohoto bloku jsme se zaměřily na postoje k vybraným menšinovým skupinám, základní 
genderové stereotypy a mezní životní rozhodování z praktického života mladých lidí. Mladí Češi a 
Slováci se liší ve svých postojích k sexuálním, náboženským a etnickým menšinám. Ve vztahu k 
homosexuálům jsou tolerantnější Češi, zároveň se staví pozitivněji k pití alkoholu, konzumaci 
marihuany i nezávaznému sexu. Naopak k přistěhovalcům, muslimům či alkoholikům mají menší 
výhrady Slováci. 
Výsledky ukázaly, že mladí Češi a Slováci mají odlišné názory na sexuální menšiny. Například 
homosexuálové vadí v Česku 11 procentům dotázaných, na Slovensku až 23 procentům, tedy zhruba 
dvojnásobku. U transsexuálů je rozdíl podobně velký. Za sousedy by je nechtělo mít 16 procent Čechů 
a 30 procent Slováků. Zhruba desetiprocentní rozdíly v názorech mezi mladými v obou státech jsou 
také ve vztahu k alkoholikům, migrantům či muslimům, ke kterým jsou ale kritičtější Češi. 
Těžké alkoholiky by nechtělo za sousedy 78 procent mladých v ČR a 69 procent Slováků. Muslimové 
by vadili 51 procentům v Česku a 41 procentům na Slovensku. K přistěhovalcům by mělo výhrady 48 
procent Čechů a 38 procent mladých ze Slovenska. 
Průzkum ukázal, že v případě mladých Čechů jsou názorové rozdíly i mezi různými věkovými 
skupinami. Respondenti ve věku 15 až 19 let se k Romům, muslimům a migrantům vyslovili 
tolerantněji než dotázaní ve věku 24 až 29 let. Rozdíl mezi nimi činil až 15 procentních bodů.  „To 
poukazuje na větší otevřenost mladších generací vůči etnickým či náboženským menšinám,“ říká 
jedna z autorek průzkumu Nela Andresová. Jako tolerantnější se podle nich ukázali také Češi, kteří 
strávili alespoň tři měsíce v zahraničí. U Slováků podle nich věk ani zahraniční zkušenost nehrál v 
názorech velkou roli. 
Z průzkumu zároveň vyplynulo, že mezi Čechy je víc kuřáků, konzumentů marihuany i mladých, kteří 
pijí alkohol. V Česku pije alkohol nejméně jednou týdně 32 procent mladých lidí, zatímco na Slovenku 
je to 19 procent. Denně kouří 22 procent mladých Čechů a 16 procent mladých Slováků. Zkušenost s 
marihuanou má 32 procent mladých v ČR a 20 procent na Slovensku. 
Možnost umělého přerušení těhotenství hodnotí pozitivně častěji Češi. Ve vlastním případě by tuto 
možnost zvažovalo 38 procent mladých v Česku a 28 procent na Slovensku. S homosexuálním stykem 
by u sebe nebo ostatních nemělo problém 63 procent Čechů, oproti pouze 47 procentům Slováků. 
Slováci jsou kritičtější i v otázce eutanazie a sebevraždy. 
Podrobnosti a grafy najdete v prezentaci ze šetření. 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
http://crdm.cz/download/hodnoty/CRDM-Eticke-hodnoty-a-dilemata-mladych.pptx
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Své nahé foto má 620 tisíc mladých lidí, i to vyplynulo z reprezentativního 
šetření Online sexualita mladých 
http://crdm.cz/clanky/aktuality/sve-nahe-foto-ma-620-tisic-mladych-lidi-i-to-vyplynulo-z-
reprezentativniho-setreni-online-sexualita-
mladych/?fbclid=IwAR0HAxQSibFKqg4HPkFD0_qF37nSQsgYJgzAudThz1fM_DVzB1rRihdzezA 

 
Česká televize 
odvysílala dokumentární film V síti #vsiti o 
sexuálním zneužívání dětí na internetu. Spustila 
tak lavinu zájmu široké společnosti o tabuizované 
téma.  
Česká rada dětí a mládeže 
se v této souvislosti podívala na to, jak se k 
pořizování svých nahých fotek staví mládež a 
mladí lidé ve věku 15-29 let. 

Sexy a nahé fotky jsou běžnou cestou, jak 
zaujmout protějšek: 

52 % „Kamarádky vypráví o tom, jak posílají nahé fotky či videa svým partnerům nebo někomu, 
kdo je zajímá.“ 

44 % „Poslal/a jsem svou sexy fotku či video svému klukovi/holce.“ 

Online nahota jako zdroj peněz 

27 % „Znám lidi, kteří prodávají své nahé fotky či videa.“ 

9 % „Poslal/a jsem svou nahou fotku či video někomu, koho osobně neznám, kdo mě o to požádal 
a zaplatil mi za to.“ 

Online nahota jako zdroj vydírání nebo šikany 

7 % „Poslal/a jsem svou nahou fotku či video někomu, kdo mě vydíral, vyhrožoval mi.“ 

8 % „ Zažil/a jsem šikanu kvůli nahým fotkám.“ 

27 % „Kamarádi (spolužáci) jsou vystavovaní šikaně kvůli jejich sexy či nahým fotkám nebo videím 
na internetu, který sdíleli.“ 

Tak proč to dělají? 

Krásná fotka 

Dobře tam vypadám 

Byl by hřích to nesdílet 

Chci být vidět 

Někoho zaujmout 

Provokovat 
Celé šetření zde: http://crdm.cz/.../sve-nahe-foto-ma-620-tisic-mladych.../ 

 
 

 
  

http://www.radambuk.cz/
http://crdm.cz/clanky/aktuality/sve-nahe-foto-ma-620-tisic-mladych-lidi-i-to-vyplynulo-z-reprezentativniho-setreni-online-sexualita-mladych/?fbclid=IwAR0HAxQSibFKqg4HPkFD0_qF37nSQsgYJgzAudThz1fM_DVzB1rRihdzezA
http://crdm.cz/clanky/aktuality/sve-nahe-foto-ma-620-tisic-mladych-lidi-i-to-vyplynulo-z-reprezentativniho-setreni-online-sexualita-mladych/?fbclid=IwAR0HAxQSibFKqg4HPkFD0_qF37nSQsgYJgzAudThz1fM_DVzB1rRihdzezA
http://crdm.cz/clanky/aktuality/sve-nahe-foto-ma-620-tisic-mladych-lidi-i-to-vyplynulo-z-reprezentativniho-setreni-online-sexualita-mladych/?fbclid=IwAR0HAxQSibFKqg4HPkFD0_qF37nSQsgYJgzAudThz1fM_DVzB1rRihdzezA
https://www.facebook.com/ceskatelevize/?__cft__%5b0%5d=AZVm5MZUR5b0lr8wSKc2XFlTokOJsIywAbiTB3yMeo09zCGCP2A0Diovtpw8AgHYGiQZwEJzVmRO4u5y3NVlusG4a1ImvwEalGodHD39fC5QIWn-ZSvbWLHTYGwXU7N6UXuIHovhOZ5zFW1zneVlK3O36hTakvjhx0hqrcIYjvn2lw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/ceskatelevize/?__cft__%5b0%5d=AZVm5MZUR5b0lr8wSKc2XFlTokOJsIywAbiTB3yMeo09zCGCP2A0Diovtpw8AgHYGiQZwEJzVmRO4u5y3NVlusG4a1ImvwEalGodHD39fC5QIWn-ZSvbWLHTYGwXU7N6UXuIHovhOZ5zFW1zneVlK3O36hTakvjhx0hqrcIYjvn2lw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/vsiti?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVm5MZUR5b0lr8wSKc2XFlTokOJsIywAbiTB3yMeo09zCGCP2A0Diovtpw8AgHYGiQZwEJzVmRO4u5y3NVlusG4a1ImvwEalGodHD39fC5QIWn-ZSvbWLHTYGwXU7N6UXuIHovhOZ5zFW1zneVlK3O36hTakvjhx0hqrcIYjvn2lw&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/crdm.cz/?__cft__%5b0%5d=AZVm5MZUR5b0lr8wSKc2XFlTokOJsIywAbiTB3yMeo09zCGCP2A0Diovtpw8AgHYGiQZwEJzVmRO4u5y3NVlusG4a1ImvwEalGodHD39fC5QIWn-ZSvbWLHTYGwXU7N6UXuIHovhOZ5zFW1zneVlK3O36hTakvjhx0hqrcIYjvn2lw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/crdm.cz/?__cft__%5b0%5d=AZVm5MZUR5b0lr8wSKc2XFlTokOJsIywAbiTB3yMeo09zCGCP2A0Diovtpw8AgHYGiQZwEJzVmRO4u5y3NVlusG4a1ImvwEalGodHD39fC5QIWn-ZSvbWLHTYGwXU7N6UXuIHovhOZ5zFW1zneVlK3O36hTakvjhx0hqrcIYjvn2lw&__tn__=kK-y-R
http://crdm.cz/clanky/aktuality/sve-nahe-foto-ma-620-tisic-mladych-lidi-i-to-vyplynulo-z-reprezentativniho-setreni-online-sexualita-mladych/?fbclid=IwAR2bGY_aFzZWxopgmm3ZrWdtqtVu1TLW8k9bIHKH7XG4QCod2iRzdlu78gw
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Další informace 
 

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

 

 

 

Průvodce samotestováním  

 

http://www.radambuk.cz/
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://koronavirus.mzcr.cz/epidemiologickou-situaci-bude-nove-znazornovat-system-hodnoceni-pes/
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https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-
testovanim-ve-firmach--259808/ 
 
Seznam-antigenních-testů-pro-které-vydalo-ministerstvo-výjimku-podle-§-4-
odst.-8-nařízení-vlády-č.-56_2015-Sb..pdf (463,75 KB) 
https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-
vyjimku/ 

 
Kde seženu formulář k vykázání počtu provedených testů vůči zdravotní pojišťovně? 
Na webech zdravotních pojišťoven budou zveřejněny všechny potřebné informace a formuláře včetně FAQ. Na 
webu pojišťoven (a MPO) je formulář, kde firmy uvidí, jaké údaje po nich budou pojišťovny k testování 
požadovat. Zároveň bude sloužit pro kontrolu pojišťovnami nebo hygienickou stanicí. Pojišťovny připravují 
interaktivní formuláře, které budou k dispozici v okamžiku, kdy bude moct požádat u uhrazení nákladů za 
testy, tj. od začátku dubna. 
(VZOR evidence ke stažení: Vzor přehledu o provedených testech) 
 
Jak za testy platit – má firma zaplatit ze svého a potom to nějak přeúčtovat zdravotní pojišťovně – prosím o 
konkrétní postup? 
Ano, pojišťovny vyplatí příspěvek zpětně. Viz průvodce bod č. 10. 
https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-
opatreni-proti-sireni-koronaviru/#kd-samotestovani 
https://www.businessinfo.cz/clanky/pruvodce-testovanim-ve-firmach-prostrednictvim-samotestovani-postup-
platny-od-1-3-2021/ 
 

 
 
 

Vláda prodloužila nouzový stav do 11.4.2021 i všechna dosud platná krizová opatření 
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-prodlouzila-nouzovy-stav-i-vsechna-dosud-platna-
krizova-opatreni-187460/  
 
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-
aktualne-plati-180234/#nouzovy_stav 
 
mimořádné opatření o testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací- 22.3.2021 
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-nestatnich-
neziskovych-organizaci.pdf 
 

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/ 
Vláda povolila pobyt v přírodě a sport v rámci okresu, ne jen v obci jako dosud. I v 
zastavěných částech obcí navíc budou moci být bez roušky sportující lidé, například 
běžci a cyklisté, pokud dodrží dvoumetrový rozestup od dalších lidí. Zákaz pohybu 
mezi okresy ale zůstává, stejně jako další dosavadní restrikce. Detaily v článku >> 
http://czch.tv/OV1gRC 
 

 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach--259808/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach--259808/
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Seznam-antigenn%C3%ADch-test%C5%AF-pro-kter%C3%A9-vydalo-ministerstvo-v%C3%BDjimku-podle-%C2%A7-4-odst.-8-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-vl%C3%A1dy-%C4%8D.-56_2015-Sb..pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Seznam-antigenn%C3%ADch-test%C5%AF-pro-kter%C3%A9-vydalo-ministerstvo-v%C3%BDjimku-podle-%C2%A7-4-odst.-8-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-vl%C3%A1dy-%C4%8D.-56_2015-Sb..pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Seznam-antigenn%C3%ADch-test%C5%AF-pro-kter%C3%A9-vydalo-ministerstvo-v%C3%BDjimku-podle-%C2%A7-4-odst.-8-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-vl%C3%A1dy-%C4%8D.-56_2015-Sb..pdf
https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/
https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/2021/2/Testovani-antigenni-test-COVID-19-pritomnost-SARS-COV_2.xlsx
https://www.businessinfo.cz/clanky/pruvodce-testovanim-ve-firmach-prostrednictvim-samotestovani-postup-platny-od-1-3-2021/
https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/#kd-samotestovani
https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/#kd-samotestovani
https://www.businessinfo.cz/clanky/pruvodce-testovanim-ve-firmach-prostrednictvim-samotestovani-postup-platny-od-1-3-2021/
https://www.businessinfo.cz/clanky/pruvodce-testovanim-ve-firmach-prostrednictvim-samotestovani-postup-platny-od-1-3-2021/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-prodlouzila-nouzovy-stav-i-vsechna-dosud-platna-krizova-opatreni-187460/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-prodlouzila-nouzovy-stav-i-vsechna-dosud-platna-krizova-opatreni-187460/
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#nouzovy_stav
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#nouzovy_stav
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-nestatnich-neziskovych-organizaci.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-nestatnich-neziskovych-organizaci.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-nestatnich-neziskovych-organizaci.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/
http://czch.tv/OV1gRC?fbclid=IwAR0vngR8eKf2Gk9aFJj97cIleRNfGJ7rx7wW6UgcWpDuLB0p-ORIaMQqvzk
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2021/01/vl%C3%A1da.png


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 4 - 2021 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 

23 
 

 
• 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 

 

MŠMT PŘEDSTAVILO DALŠÍ ÚPRAVY MATURITNÍCH ZKOUŠEK 

Praha, 10. března 2021 - Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes 
na tiskovém brífinku představil úpravy maturitních zkoušek. „Debata o maturitách 
probíhala kontinuálně, a to s učiteli, řediteli i školskými asociacemi. Snažili jsme se 
najít ten správný balanc maturitní zkoušky jako zkoušky certifikační, a to 
v návaznosti na vývoj epidemické situace. Zároveň jde o reakci na znovuzavedení 

pracovní povinnosti středoškoláků ze zdravotnických a sociálních oborů, které musel stát využít k posílení 
kapacit ve zdravotnictví v této velmi složité době. Patří jim za to obrovský dík,“ řekl ministr školství Robert Plaga. 
 
Oproti úpravám, které představilo ministerstvo školství v lednu, dochází k následujícím změnám: 
posun termínů didaktických testů na 24., 25. a 26. května 2021 
mimořádný termín pro ty, kteří se nebudou moci účastnit řádného termínu z důvodu karantény či 
onemocnění covid-19, se bude konat 7., 8. a 9. července 2021 
úřední uznání didaktických testů u žáků zdravotních a sociálních oborů, kteří mají pracovní povinnost nebo 
vypomáhají dobrovolně a odpracovali minimálně 160 hodin 
pro všechny žáky pak dobrovolná ústní zkouška z českého a cizího jazyka 
„Tímto vytváříme spolu s posunem termínu, kdy je možné dohnat praktickou výuku, dostatečný prostor, aby 
maturanti odcházeli ze střední školy vybaveni nejen certifikovaným minimem didaktických testů, ale také 
osvědčením odborné způsobilosti z příslušného oboru,“ vysvětluje ministr Robert Plaga s tím, že představené 
úpravy jsou konečné. „I když se situace vyvíjí, není vhodné nechávat studenty v nejistotě,“ doplnil ministr 
školství s tím, že legislativní úpravy pro úřední maturity, o kterých se vedly v posledních dnech debaty, by trvaly 
extrémně dlouho, což by u maturantů způsobilo ještě větší pocit nejistoty. 
Stále platí také další úpravy, které byly představeny již v lednu, a totiž že u didaktických testů bude navýšen čas 
na jejich vypracování o 10 minut u českého a cizího jazyka a o 15 minut u matematiky. Konkrétně tak budou mít 
žáci na vypracování DT z ČJ 85 minut, z cizího jazyka 110 minut a matematiky 135 minut. U výběrové zkoušky 
Matematika rozšiřující zůstává čas nezměněn. Didaktický test tvoří minimum garantované státem a je možné se 
na něj připravit distančně, a to například pomocí vzorových testů na webu CERMATu či v aplikaci České školní 
inspekce, kde si mohou žáci didaktické testy procvičovat. V nejbližších dnech bude představena také další 
podpora ze strany Národního pedagogického institutu ČR. V rámci profilové části maturity byly také zrušeny 
písemné (slohové) práce. 
Dále platí, že v profilové školní části zkoušky bude ředitelům škol umožněno, aby upravili formu zkoušek, včetně 
praktických, s přihlédnutím k situaci na konkrétní škole či v konkrétních oborech s prodloužením termínu na 
praktickou zkoušku až do 27. srpna. 
U závěrečných zkoušek na středních školách platí to, co bylo představeno v lednu, a totiž, že termín jejich 
realizace je prodloužen do konce srpna 2021. Ke stejnému posunu termínů dochází i u absolutorií na vyšších 
odborných školách a konzervatořích. 
Co se týče jednotných přijímacích zkoušek, ty se nově budou konat v termínech od 3. května 2021. 
Detailní přehled naleznete na webu EDU.CZ. 
 
https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/03/text-zmen-maturit-2021-2022.pdf 
 

SHRNUTÍ AKTUALIT K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 
2020/2021 

http://www.radambuk.cz/
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://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi
https://www.msmt.cz/aplikace-csi-pomuze-pri-priprave-na-prijimaci-a-maturitni
https://www.msmt.cz/aplikace-csi-pomuze-pri-priprave-na-prijimaci-a-maturitni
https://www.edu.cz/hlavni-body-uprav-maturit-zaverecnych-zkousek-a-absolutorii-ve-skolnim-roce-2020-2021/
https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/03/text-zmen-maturit-2021-2022.pdf


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 4 - 2021 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 

24 
 

Na základě vydaných tří dodatků k opatřením obecné povahy ke konání přijímacích 
zkoušek představuje MŠMT přehled platných změn včetně těch, které byly nově 
upraveny v níže uvedeném shrnutí. 
 
Shrnuti aktualit k přijímacímu řízení 

Platné znění opatření obecné povahy 
Odkaz na zveřejněný dodatek k opatření obecné povahy – změna termínů přijímacího řízení 
Odkaz na zveřejněný dodatek k opatření obecné povahy – posun termínu talentových zkoušek 
Odkaz na zveřejněný dodatek k opatření obecné povahy – posun termínu pro vydání zápisového lístku 
 
 

VÝSLEDKY VÝZVY Č. 3 PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ NA ROK 2021 
MŠMT schválilo rozdělení finančních prostředků v oblasti PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ 2021 ve výzvě č. 3 pro 
nestátní neziskové organizace. 
K podpoře ve výše uvedené výzvě je navrženo 58 projektů v celkové částce 22 000 000 Kč.      
Výsledky_výzvy č. 3 
MŠMT upozorňuje, že materiál má povahu čistě informativního charakteru a nárok na dotaci vzniká příjemci 
až vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Všechny organizace, kterým byla schválena státní dotace pro rok 2021 s rozpočtem sníženým oproti 
požadavku, musí projít procesem „úpravy žádosti“. K tomuto kroku budou vyzváni v následujících dnech, 
včetně upřesňujících informací. 
Doporučujeme průběžně sledovat stav projektu v ISPROM. 
 

VÝZVA LETNÍ KEMPY 2021 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu LETNÍ KEMPY 2021 k 
podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit zaměřených na snížení 
nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve 
školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 
19. 
Žádosti pro rok 2021 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému 

ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz. ISPROM bude otevřen pro vkládání žádostí v úterý 6. dubna 2021 
ve 12 hodin. 
Žádost musí být podána nejpozději do 30. dubna 2021. 
Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být žádost tento den již doručena na MŠMT! 
Aktuální znění výše uvedené výzvy naleznete zde:  
Výzva Letní kempy 2021.pdf 
  
Kontaktní osoby: 
Ing. Oldřich Komárek, tel.: 234 812 725, oldrich.komarek@msmt.cz 
Ing. Tereza Vlčková, tel.: 234 812 727, tereza.vlckova@msmt.cz  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.msmt.cz/file/55064/
https://www.msmt.cz/file/55065/
https://www.msmt.cz/ministerstvo/opatreni-obecne-povahy-zmena-terminu-prijimaciho-rizeni
https://www.msmt.cz/ministerstvo/opatreni-obecne-povahy-posun-terminu-talentovych-zkousek
https://www.msmt.cz/ministerstvo/opatreni-obecne-povahy-posun-terminu-pro-vydani-zapisoveho
https://www.msmt.cz/file/55080_1_1/
https://isprom.msmt.cz/
https://www.msmt.cz/file/55117_1_1/
mailto:oldrich.komarek@msmt.cz
mailto:tereza.vlckova@msmt.cz
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Kdy, jak a kdo se musí zúčastnit Sčítání lidu 2021 

 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/scitani-lidu-

2021-otazky-a-odpovedi-

prehledne.A210322_130614_domaci_knn? 

 

 

 
 

6 důvodů, proč se děti doma nechtějí svěřit 
Autor: Linka Bezpečí  

Přemýšleli jste jako rodiče někdy nad tím, jak to mají vaše děti se 
svěřováním se vám? Znáte ten pocit důvěry, kdy za vámi vaše dítě 
přišlo a chtělo si promluvit o nějaké své záležitosti? 
 
Otevírá své nitro, je plné očekávání, napětí i obav, jak na to 
zareagujeme. V tu chvíli jsme pro něj možná ti nejdůležitější. 
Jak hořké pak někdy bývá poznání, že to vůbec nejsme my, rodiče, 

komu se jde naše dítě svěřit. Může nám to být líto, naštvat nás to, mrzet… Možná hledáme, kde je chyba, co se 
stalo se vzájemnou důvěrou? 
Důvodů je samozřejmě celá řada, ale možná vás překvapí, že za tím není jen obava dětí z trestu nebo výměna 
rodiče za vrstevníky. 
Během své téměř dvacetileté práce na Lince bezpečí jsem od dětí slyšela a četla spoustu důvodů, proč něco 
nejde říct rodičům. Nabízím vám 6 nejčastějších z pohledu dětí – společným jmenovatelem je pro všechny 
obava. 
1. Obava z trestu 
Děti se bojí říct něco, za co očekávají (více či méně přiměřený a zasloužený) trest. U nás se na to chtějí 
připravit, vymyslet plán, jak to sdělit, jak zmírnit trest či následky svého pochybení, jak se omluvit. 
2. Nepochopení 
Děti se bojí, že rodiče nepochopí, co prožívají. Bojí se odmítnutí, zlehčování potíží, jejich neřešení. Mají strach, 
že když už si jednou řeknou o pomoc a nedostanou ji, nebudou ji mít kde jinde hledat. (Často např. 
u psychických potíží). 
3. Nevhodná reakce na situaci 
Děti se bojí, že budou zklamané z reakcí rodiče (souvisí i s předchozím bodem), která nebude odpovídat jejich 
představám a potřebám – rodič buď neudělá nic, nebo bude naopak jednat přehnaně aktivně (např. 
při posmívání spolužáků – „to si musíš vyřešit sám, jsi chlap“, nebo naopak „okamžitě přestoupíš na jinou 
školu“.) 
4. Zklamání rodiče 
Děti se bojí, že zklamou své rodiče. V některých případech (např. když někomu pod nátlakem poslaly 
choulostivou fotku) mě napadá, jak statečné, ale hlavně zoufalé, takové děti musejí být. Než by si řekly 
o podporu a pomoc při řešení problému, raději mlčí a tváří se, že je vše v pořádku, i když ve skutečnosti se 
strašně trápí. Mnohé zmiňují i myšlenky na sebevraždu. 
5. Rodiče se budou trápit 
Mnoho dětí upozaďuje své potřeby pomoci, pochopení, podpory, jen aby – dle svého mínění – chránilo rodiče. 
Některé děti (např. z těch, kterým někdo ublížil nebo si samy ubližují), se nechtějí svěřit, protože si myslí, že by 
se kvůli tomu jejich rodiče trápili. 

http://www.radambuk.cz/
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/scitani-lidu-2021-otazky-a-odpovedi-prehledne.A210322_130614_domaci_knn?
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/scitani-lidu-2021-otazky-a-odpovedi-prehledne.A210322_130614_domaci_knn?
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/scitani-lidu-2021-otazky-a-odpovedi-prehledne.A210322_130614_domaci_knn?
https://www.linkabezpeci.cz/
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6. Nepřidělávat starosti 
Děti často nechtějí zatěžovat své rodiče. Vnímají, že oni mají svých starostí dost – v práci, s partnerem, se 
sourozencem, s financemi, se zdravím… Děti mají pocit, že nemohou ještě obtěžovat se svými potížemi. 

Dá to někdy spoustu práce děti přesvědčit, že si zaslouží pomoc a podporu rodičů, 
že je normální si o to říct. Protože když to neřeknou, rodiče mnohdy nemůžou 
vědět, že jejich pomoc potřebují… a většina z nás by svým dětem určitě pomoc 
chtěla… 
https://www.linkabezpeci.cz/ 

 
Březové lístky 

Představujeme vám nový e-shop, díky kterému bude objednávání Březových lístků a 
dalšího sortimentu hračka 
http://eshop.brezovylistek.cz/ 

 

 

Jak vybrat krosnu - ATOM 

Tři super videa od Asociace TOM 1412 & TOM 1419 

Otrokovice. 

Videa dětem a rodičům dětí odpoví na nejčastější 
otázky na vybavení. 
https://www.youtube.com/watch?v=tQZUaU72Ky8 
https://www.youtube.com/watch?v=IyfONIWX1Ao 
https://www.youtube.com/watch?v=dqXFD8OZkMg 
 

https://www.facebook.com/groups/1065679960457419/ 

ČT – edu Co všechno se děje na jaře? 

Všechno, co jste chtěli vědět o jaru, máte zde na 

jednom místě. Ukážeme vám, co se děje v říši 

hmyzu, ptáků i rostlin. Také máme pár tipů na to, 

jak si jaro přinesete domů, a podíváme se, jak ho 

slavili naši předkové. I oni měli, stejně jako 

příroda, na jaře spoustu práce. 

https://edu.ceskatelevize.cz/vybrane-

kapitoly/jaro-je-tady  

 

 

 

 

Dostaňte děti ven 

http://www.radambuk.cz/
https://www.linkabezpeci.cz/
https://www.facebook.com/brezovelistky/?__cft__%5b0%5d=AZVcby_TKW465bB9u2jipmRi1vQeCbm0q8x1CSKZp3tupkU8b3GGiBYLkqUkawQh0WXXeqDaSsZhBWulSD0z8TAvSLOEewvd2Hgv3Ru4sZfSzY45ot0r4_KEV1oG3xwAdfKpWieKy9PcMpK_ZI6JazphEOfoQzVcUz8ot0DaioyQnA&__tn__=-UC%2CP-y-R
http://eshop.brezovylistek.cz/?fbclid=IwAR1KmIRDd11SnJr1XKyRuu9WllI-jSxZ68352ywmDPETOJuh8zP78g4WiP0
https://www.facebook.com/TOMICIOTROKOVICE/?__cft__%5b0%5d=AZW0rfhS-oSxFVPQ5yqho5h2CjTLAgF8PPrh1z2yzKWOMI3jK_5hT35fzbNW5oyI67TPeqIF1YCiSClYkfwc-Qb0FZAm20zzA2Q1uJ2-AJRu3a0J8MpFgBmZEH7DpEbm0sILfo49x6tYnzaXEWIxgByDjQH2HZdjoKw7F3hWw1ep8AiyhzkQgQktGsY9wJJZJa8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/TOMICIOTROKOVICE/?__cft__%5b0%5d=AZW0rfhS-oSxFVPQ5yqho5h2CjTLAgF8PPrh1z2yzKWOMI3jK_5hT35fzbNW5oyI67TPeqIF1YCiSClYkfwc-Qb0FZAm20zzA2Q1uJ2-AJRu3a0J8MpFgBmZEH7DpEbm0sILfo49x6tYnzaXEWIxgByDjQH2HZdjoKw7F3hWw1ep8AiyhzkQgQktGsY9wJJZJa8&__tn__=kK-R
https://www.youtube.com/watch?v=tQZUaU72Ky8&fbclid=IwAR1EdidhzWgFw7fEdKzeUtgquzjoYQ6tTGwPXzZE2ejud6xDD41BrmhlRr0
https://www.youtube.com/watch?v=IyfONIWX1Ao&fbclid=IwAR1EdidhzWgFw7fEdKzeUtgquzjoYQ6tTGwPXzZE2ejud6xDD41BrmhlRr0
https://www.youtube.com/watch?v=dqXFD8OZkMg&fbclid=IwAR0zSB965aUCheI8ugRUPYihLkaoH8rEbkR0JMV-aQl-YmcohA-cKeuVHyY
https://www.facebook.com/groups/1065679960457419/
https://edu.ceskatelevize.cz/vybrane-kapitoly/jaro-je-tady
https://edu.ceskatelevize.cz/vybrane-kapitoly/jaro-je-tady
http://www.adam.cz/img/201708290349_linka-bezpeci-logo-640x360.jpg
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Vlivem pandemie se zhoršuje psychické zdraví 
dospělých i dětí. Jako významnou prevenci duševního 
zdraví u dětí můžou fungovat tři zásadní věci – pobyt 
v přírodě, pocit sounáležitosti a dostatek příležitostí 
ke hře. V tom všem nás momentální podmínky velmi 
omezují, a proto inciativa Dostaňte děti ven vytvořila 
prostor, který dětem a rodinám nabízí aktivity, jež 
splňují ta nejpřísnější pandemická opatření, a je tedy 
možné je využít, i když se vnější svět obrací vzhůru 
nohama. Bojovky v lese nebo doma po pokoji, 
šifrovací závody, zábavné naučné stezky po okolí, 
sportovní aktivity, cokoli dalšího, co dětem zpříjemní 
čas a dopřeje jim živou NEvirtuální zábavu s rodinou.  
Více 
 
 

 

 

 

 

 

 

Která šiška má nejvíce semen a jakou sovu vídáte v pohádkách? Poznávat les mohou 
děti i z domova – Lesy ČR 
https://pozitivni-zpravy.cz/ktera-siska-ma-nejvice-semen-a-jaka-sova-si-zahrala-v-popelce-tento-web-
zprijemni-domaci-
vzdelavani/?fbclid=IwAR3GFYVAtdbjh51OndGazmxLQPy1pDg81Wjfwgak3VfNpPmoBbXpReBHpmk 

Od přírody se máme stále co učit. Státní 
podnik Lesy ČR proto připravil rozsáhlý 
edukativní program Z domova do lesa, který 
zpříjemní domácí vzdělávání žákům, 
učitelům i rodičům. Všechny materiály jsou 
ke stažení zdarma a jejich nabídka se 
postupně rozrůstá. 
 
Ilustrované pracovní listy a edukační videa 
doplňují testy, které ověří nově nabyté 
znalosti. Nechybí ani osmisměrky, puzzle, 
pexesa, omalovánky či pohádky. Na své si 
tak přijdou všechny věkové kategorie. 
Materiály slouží učitelům při distanční 
výuce, v dětech podpoří zájem o přírodu 
kolem nás a rozšíří obzory i mnohým 
rodičům. 

Hlavním tématem je les a jeho obnova. Program tak děti učí o stromech i lesní zvěři, stejně jako o možných 
hrozbách a všem, co je v tomto dokonalém ekosystému potřeba chránit. „V této obtížné době chceme pomoci 

http://www.radambuk.cz/
https://www.dostantedetiven.cz/
https://pozitivni-zpravy.cz/ktera-siska-ma-nejvice-semen-a-jaka-sova-si-zahrala-v-popelce-tento-web-zprijemni-domaci-vzdelavani/?fbclid=IwAR3GFYVAtdbjh51OndGazmxLQPy1pDg81Wjfwgak3VfNpPmoBbXpReBHpmk
https://pozitivni-zpravy.cz/ktera-siska-ma-nejvice-semen-a-jaka-sova-si-zahrala-v-popelce-tento-web-zprijemni-domaci-vzdelavani/?fbclid=IwAR3GFYVAtdbjh51OndGazmxLQPy1pDg81Wjfwgak3VfNpPmoBbXpReBHpmk
https://pozitivni-zpravy.cz/ktera-siska-ma-nejvice-semen-a-jaka-sova-si-zahrala-v-popelce-tento-web-zprijemni-domaci-vzdelavani/?fbclid=IwAR3GFYVAtdbjh51OndGazmxLQPy1pDg81Wjfwgak3VfNpPmoBbXpReBHpmk
https://lesycr.cz/rady-a-osveta/edukativni-program-z-domova-do-lesa/
https://lesycr.cz/rady-a-osveta/edukativni-program-z-domova-do-lesa/
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žákům, rodičům i pedagogům a zprostředkovat jim přijatelnou formou informace přesahující školní osnovy. Tedy 
i o tom, že jsme svědky rozsáhlé obnovy českých a moravských lesů, které sázíme, chráníme a děláme vše pro 
to, abychom v nich zadrželi vodu,“ dodal generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček. 
 
 

Sledujte s námi hnízdění čápů bílých! 
Autor: Česká společnost ornitologická |  

Na svatého Řehoře, čápi letí přes moře, 
praví stará pranostika. Skutečnost je ale 
trošku jiná. 
 
Svatý Řehoř má svátek 12. března. Někteří 
čápi ale již přilétli dříve, pravděpodobně 
jedinci zimující ve střední nebo jižní Evropě. 
A ti ostatní se začnou objevovat 
v následujících dnech. 
Právě tyto dny jsou klíčové pro zaznamenání 
co nejpřesnějších údajů o příletu čápů. 
Momentálně sice můžeme sledovat pouze 

hnízda v nejbližším okolí (kvůli omezení pohybu občanů kvůli opatření proti koronavirové pandemii, pozn. red.), 
ale i taková pozorování mají velký smysl, tím větší, čím jsou pravidelnější. Obzvláště nyní, kdy se dobrovolníci, 
kteří obvykle mapují větší počet hnízd, k mnoha hnízdům třeba nedostanou. 
 
Máte-li v okolí čapí hnízdo, sledujte, co se na něm děje a svá pozorování zadejte na web čapích hnízd. I když 
čápa neuvidíte, najděte hnízdo na mapě a uveďte „čáp nepozorován“. Jen tak budeme vědět, že hnízdo bylo 
kontrolováno a čáp na něm ještě nebyl. 

Jak ukazuje mapa hnízd čápů bílých na www.birdlife.cz/capi, již 42 hnízd (pozn.: 
údaj k datu 12. 3. 2021) je obsazeno. Kdy obsadí zbývající hnízda? Kolik párů přiletí 
a kolik vyvedou mláďat? Odpovědi na tyto otázky zjišťuje Česká společnost 
ornitologická s pomocí veřejnosti. 
„V programu občanské vědy Čapí hnízda sledujeme průběh hnízdění čápů již 
od roku 2014. Loni se zapojilo neuvěřitelných 699 spolupracovníků,“ uvádí Gabriela 
Dobruská z České společnosti ornitologické, koordinátor programu Čapí hnízda. 

Zvýšený zájem spojuje s omezením cestování v loňském roce. „Více lidí zůstávalo v Česku a své výlety oživovali 
pozorováním čápů,“ domnívá se Dobruská. 
Ornitologové doufají, že i v letošním roce lidé zařadí pozorování čápů do svých výletů a pomohou tak 
monitorovat průběh hnízdění. Momentálně je sice možné sledovat pouze hnízda v nejbližším okolí, ale i taková 
pozorování mají velký smysl. Obzvláště nyní, kdy se dobrovolníci, kteří obvykle mapují větší počet hnízd, 
k mnoha hnízdům nedostanou. 
Podívejte se do mapy, jestli není hnízdo čápů i ve vašem okolí a zaznamenejte, jestli „váš“ čáp už 
přiletěl... www.birdlife.cz/capi 
 
Více o čápech se dozvíte také ve videu: https://youtu.be/-H5RONzPTU4 
www.birdlife.cz 
 

http://www.radambuk.cz/
http://www.birdlife.cz/capi
http://www.birdlife.cz/capi
https://youtu.be/-H5RONzPTU4
http://www.birdlife.cz/
http://www.adam.cz/img/202103141652_mapa-birdlife-cz--capi-3-2021.jpg
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Nenech to býtAby se nikdo nebál ozvat 
Dejte ostatním možnost se na vás bez obav obrátit, když něco neklape. Dejte jim NNTB – anonymní 
oznamovací kanál, který jim je vždy po ruce. Pro zaměstnance firem i studenty škol. 
 

zMůžeme víc 
#zmuzesvic 
Víte vy sami o něčem, co dělá radost vám a vašemu okolí? Podělte se o tom s ostatními! Vaše tipy pomohou 
zase někomu dalšímu. Napište nám buď na info@zmuzesvic.cz nebo použijte formulář níže. Vaše tipy zde 
uveřejníme. Děkujeme! 
https://www.zmuzesvic.cz/#o-iniciative 
Body proti bezmoci 
Sestavili jsme šest bodů, zdánlivých drobností, které může každý z nás okamžitě aplikovat a pomoci si tak proti 
bezmoci a hrozící apatii. Kladou důraz na ověřené věci - lidskou vřelost, kontakt a sounáležitost. 
 

 
Žijeme v situaci dlouhodobého a konstantního stresu. To znamená, že se s ním, ať vědomě či mimoděk, 
musíme stále vyrovnávat. Jak pěstovat odolnost podle uznávané novozélandské psycholožky Dr. Lucy Hone? 
Počítejte s těžkostmi - patří k životu 
Vědomí, že složité okamžiky jsou součástí lidské existence, a bytí na tomto světě je základní podmínkou 
k tomu, abychom mohli dobře žít a dělat dobré věci. Odolní lidé neřeší, proč se těžké věci dějí zrovna jim. 
Pokud se ve vnějším světě objeví známka diskomfortu, podstatné je v klidu se podívat dovnitř a identifikovat 
s čím a proti čemu bojuji. Pravé bojiště je totiž uvnitř. Rozpoznat, co mě trápí a štve, je prvním krokem ke 
zvládnutí situace. 
Pečlivě si vybírejte, na co zaměříte svou pozornost 
Není dobré plýtvat pozorností. Důležité je zaměřit se jen na to, co je možné reálně změnit, co je dobré a co 
funguje. Nikdy totiž není špatně úplně všechno... Najděte věci, za které jste vděčni, zaměřte pozornost na to, 
co přispívá k vašemu vnitřnímu klidu. Jednou z dobrých možností jsou postupy z biosyntézy, meditace atd. To, 
co není možné ze své pozice změnit, je potřeba přijmout nebo ještě lépe - nevěnovat tomu pozornost. 
Věnujte energii jen věcem, které za to stojí 
Lidstvo se epizodicky dostává do těžkých situací. Každá taková situace nám ale dává více příležitostí poznat 
sebe sama a to, co nám prospívá. Nejsme rušeni vnějšími možnostmi, a tak si můžeme vědomě klást otázku: 

http://www.radambuk.cz/
mailto:info@zmuzesvic.cz
https://www.zmuzesvic.cz/#o-iniciative
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Kdo jsem já? Co je pro mě smysluplné? Co mě nabíjí? To nás může hodně naučit o tom, jak funguje naše tělo, 
odhalit naše citlivá místa. Pak můžeme lépe hledat možnosti pro změnu. 
 

 
Podle vojenského psychologa Daniela Štrobla je potřeba se na krizi adaptovat a zároveň neztratit kontakt 
s normalitou. Vhodnou formou může být vytvoření rituálů - jednoduchých činností, které nám pomohou 
ohraničit krizový stav. Pro zdravotníky nebo vojáky to je rituál nošení uniformy. Pokud ji mají na sobě, jsou 
myslí a činy zdravotníky/vojáky a dělají práci, která odpovídá jejich profesi. S civilními šaty se opět vracejí do 
“normálního” světa, ke své rodině či zájmům. 
Jednoduché rituály a činnosti spojené se současnou krizí si může do svého každodenního života zavést každý. 
Každý z nás se například jinak chová, obléká a stravuje během dovolené a jinak v průběhu roku. Vánoce pro 
většinu z nás končí tím, když odstrojíme stromeček. Právě tyto jednoduché, opakované a mnohdy intuitivní 
činnosti nám dávají povědomí o řádu a hranicích. Jak na to? 
Vytvořte si viditelnou připomínku “nestandardního stavu” - rituál 
Může to být cokoliv - nechat si narůst plnovous, zapálit svíčku, zasadit na balkoně borovici a pečovat o její růst, 
navlékání korálků za každý den. Důležité je, že nám zvolený rituál pomůže ohraničit začátek a konec 
nestandardního stavu a bude nám připomínat, že normální období opět přijde. 
Rituál bude souviset jen se situací krize, ukončíte ho, jakmile situace pomine 
Zaveďte si rituál jako zhmotnění současného stavu. Ukončíte ho v momentě, kdy se situace vrátí do 
přijatelného stavu - plnovous oholíte, svíčku schováte, borovici zasadíte do lesa, zůstane vám šňůra korálků. 
Období adaptace je nutné ukončit, v opačném případě hrozí nástup problémů jako jsou úzkosti, fobie či 
nespavost. 
 

  
Není pochyb o tom, že díky pořádnému objetí se cítíme lépe. Četné studie ukázaly, že objímání je důležité pro 
náš imunitní systém, zdraví, srdce a celkovou pohodu. Proč je důležité nezapomínat objímat své blízké? 
Objímání posiluje imunitní systém 
Několik objetí denně zvyšuje odolnost proti virové infekci horních cest dýchacích až o 32 %, jak zjistil tým Dr. 
Sheldona Cohena z University v Pittsburghu již v roce 2016. 
Objímání podporuje emocionální pohodu 
Nesexuální fyzický dotek, jako je objímání, je prostředkem k vyjádření empatie, péče a ujištění. Toto 
jednoduché vyjádření náklonnosti a starosti o druhého významně chrání proti patogenním účinkům stresu. 
Objímání zvyšuje sebevědomí 
Objímání posiluje schopnost dávat a přijímat lásku, a tím zvyšuje sebeúctu a pocit kompetence. 
Objímání uvolňuje oxytocin 
Oxytocin je známý jako hormon lásky, protože je spojen se základními prvky vztahů jako je oddanost, citové 
pouto a důvěra. Při objímání se oxytocin uvolňuje přirozeně. 
Objímání zmírňuje bolest 
Dr. Fahad Basheer, autor knihy The Science of Emotions, říká, že objímání může pomoci snížit bolest - fyzickou 
i psychickou. 
Objetí vám může pomoci cítit se při mluvení na veřejnosti sebejistě 
The Journal of Behavioral Medicine provedl studii, která dospěla k závěru, že 20sekundové objetí partnera 
před veřejným projevem může snížit srdeční frekvenci, což vede k většímu klidu. 
Objímání zlepšuje sportovní výkon 
Článek v The New York Times citoval studii, která zjistila, že pokud jde o týmové sporty, dobré týmy se 
navzájem přátelsky dotýkaly častěji než týmy neúspěšné. 

http://www.radambuk.cz/
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Objetí pomáhá v boji proti pocitu izolace 
V současné době jsme díky technologiím všichni propojenější než kdykoli předtím - bohužel však ne fyzicky. 
Objetí dokáže zmírnit pocit opuštění a izolace. 
 
 

 
Kontakt a dotyk jsou základní lidské komunikační prostředky. Ať už hovoříme o vztahu rodič-dítě, mezi přáteli 
či partnery. Způsobem kontaktu vyjadřujeme důvěru, spojení a blízkost. S menšími přestávkami lidé po celém 
světě už rok praktikují tzv. sociální distancování. 
Podle mnoha psychologů nás nedostatek fyzického kontaktu ovlivňuje víc, než si uvědomujeme. 
Pozitivní dotek ovlivňuje více věcí 
Pozitivní dotek aktivuje v našem organismu nervy, které ovlivňují imunitní systém, regulují trávení a pomáhají 
dobrému spánku. 
Dotek a sociální podpora může snížit riziko onemocnění 
V roce 2014 provedli vědci z  Carnegie Mellon University studii, zda dotek a sociální podpora může snížit 
náchylnost lidí k virovému onemocnění. Studie se zúčastnilo 404 lidí. Vyplynulo z ní, že lidé, kteří mají větší 
sociální podporu, mají menší riziko onemocnění. 
Co ale dělat v době, kdy není bezpečné ani zodpovědné dotýkat se lidí, se kterými přímo nežijeme? 

• Objímejte a pohlaďte častěji své děti, svého partnera. 
• Máte domácího mazlíčka? Mazlete se s ním častěji! 
• Nemáte domácího mazlíčka? Půjčte si pejska od sousedů nebo pomozte starším sousedům 

s venčením. A než ho vrátíte, pořádně se s ním pomazlete. 
• A co když žijete sami? Volejte si častěji s přáteli, mějte se rádi, zachumlejte se do měkoučké deky nebo 

svetru, odpočívejte a dopřejte svému tělu laskavou péči a hýčkání. 
 

 
Usmívejte se 
Když máme radost, smějeme se. Pokud se začnete usmívat, vaše tělo vyplaví endorfiny, které vás zpětně 
odmění radostí. A naopak: už vám někdy svěšená ramena a zamračené čelo zvedly náladu? 
Zaměřte se v komunikaci na věci, které fungují 
Zaměřte se na věci, co se povedly, a na ty, které vám nebo vašim blízkým pomohly zvládnout dřívější krize. 
Hledejte nové způsoby, jak můžete se svými blízkými komunikovat. Kdy naposledy jste poslali někomu pohled 
nebo krátké video, které ukazuje, jaké humorné situace nám přináší např. práce z domova (šéf na telefonu, 
oběd na sporáku, děti nutně něco potřebují…). 
Pěstujte humor a zvědavost 
Humor, zvědavost a tvořivost přispívají k dobré duševní i tělesné pohodě. Pečujte o ně vědomě! Zazpívejte si 
třeba doma karaoke :-) 
Zapojte děti do rozhodování 
Umožněte dětem mít nad situací alespoň částečnou kontrolu - nepříjemná rozhodnutí pro ně dělejte 
předvídatelná, dejte jim čas se se situací vyrovnat. Dávejte jim možnost volby v oblastech, kde je to možné. 
(Např.: Na co bys měl chuť dneska k večeři? Napíšeš si úkol teď nebo po večeři?) Snížíte tak jejich úzkost. 
Mluvme spolu s dětmi z očí do očí - hovor bez kontaktu zvyšuje frustraci a podráždění. 
 

 
Postoj k bezvýchodnosti situace zásadně mění hodnota prožitku v momentě, kdy uděláme něco pro druhé. I 
v této době lze dělat spoustu věcí - drobností, které stojí za to následovat. Inspirujte se tím, co se děje kolem 
vás, co dělají lidé pro druhé, pro svou komunitu. 

http://www.radambuk.cz/
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ŠIFRY PRO CHYTRÉ DĚTI A JEJICH HRAVÉ UČITELE  

 

SEDM ŠIFER ZCELA ZDARMA  
Učitelé! Hledáte inspiraci? Zpestření pro vaše online hodiny? Tu správnou startovací 
aktivitu nebo neobvyklý domácí úkol? 
Vedoucí dětských oddílů! Pojďte si udělat šifrovací schůzku. Nebo připravte v blízkém 
parku hru, při které se nepotkáte. 
Rodiče! Jsme v tom s vámi. Rozdejte šifry a vypijte si kávu. 
Stáhněte si balíček sedmi šifer vybraných z naší databanky. A řekněte o nich všem 
chytrým dětem a hravým dospělákům. 
  

  

 

 

ŠIFROVACÍ HRY PRO ŠKOLY I NEZISKOVKY 
Proměňte vaše online hodiny nebo oddílové schůzky v malé dobrodružství. 
Cryptomania hry na doma jsou nyní k dispozici všem školám a neziskovým organizacím za 
velice příjemné ceny (až se 40% slevou).  
  

  

 

 

CHCI SEDM ŠIFER ZDARMA  

NABÍDKA PRO ŠKOLY A NEZISKOVKY  

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjQ3ODkxNTAwNjg5Nzg5OTc1JmM9bDlsMSZlPTQ3MjE4NzA3JmI9NTU1NjAwOTU4JmQ9ZzRsNGg5Zg==.4FoqTArM4tFSCiE1VnLR5eV6McueWLBJkHmuCJjCeQ0
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjQ3ODkxNTAwNjg5Nzg5OTc1JmM9bDlsMSZlPTQ3MjE4NzA3JmI9NTU1NjAwOTcwJmQ9bTZlMGc5ZA==.Lo1EbqBQSu0KwLfYSNAMnXcs8aqthunZ2EWLqLb4Qqw
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjQ3ODkxNTAwNjg5Nzg5OTc1JmM9bDlsMSZlPTQ3MjE4NzA3JmI9NTU1NjAwOTU4JmQ9ZzRsNGg5Zg==.4FoqTArM4tFSCiE1VnLR5eV6McueWLBJkHmuCJjCeQ0
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjQ3ODkxNTAwNjg5Nzg5OTc1JmM9bDlsMSZlPTQ3MjE4NzA3JmI9NTU1NjAwOTcwJmQ9bTZlMGc5ZA==.Lo1EbqBQSu0KwLfYSNAMnXcs8aqthunZ2EWLqLb4Qqw
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjQ3ODkxNTAwNjg5Nzg5OTc1JmM9bDlsMSZlPTQ3MjE4NzA3JmI9NTU1NjAwOTU4JmQ9ZzRsNGg5Zg==.4FoqTArM4tFSCiE1VnLR5eV6McueWLBJkHmuCJjCeQ0
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjQ3ODkxNTAwNjg5Nzg5OTc1JmM9bDlsMSZlPTQ3MjE4NzA3JmI9NTU1NjAwOTcwJmQ9bTZlMGc5ZA==.Lo1EbqBQSu0KwLfYSNAMnXcs8aqthunZ2EWLqLb4Qqw
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Alza - Nadace a neziskové organizace 

 

https://www.alza.cz/nadace-a-neziskove-
organizace/18874969.htm?fbclid=IwAR3ro_NcUQOvmCQ7uumgn8j-
qlajZhDtn3aK62fhHz4Ttb8K43Nk4z2_Sog#f&stock=ok&cst=null&cud=1&pg=1&prod= 
 
Spolupracujeme s nejdůvěryhodnějšími nadacemi, které připravily charitativní projekty - na podporu 
dětí, osob s postižením, pomoc seniorům, samoživitelům, potřebným během pandemie koronaviru 
COVID-19 i projekty vzdělávací nebo antikorupční. Příspěvek můžete i darovat - stačí 
vytisknout dárkový certifikát, vyplnit a věnovat jako dárek. Certifikát posíláme dárcům 
automaticky e-mailem. Lze také stáhnout v detailu každého dobročinného projektu. Potvrzení o 
přijetí daru obdržíte e-mailem na konci ledna následujícího roku.  
Jak celé Souhvězdí pomoci funguje a jak si mezi projekty vybrat? 
Charita má smysl 
Charita, neziskové organizace a dobročinné nadace poskytují pomoc těm, kteří ji potřebují. I proto 
vzniklo Souhvězdí pomoci. I proto jsme v roce 2019 opět přispěli na Nadační fond pro předčasně 
narozené děti a nově na Nadaci Dobrý anděl v celkové výši 1 000 000 korun. Jak platforma 
Souhvězdí pomoci funguje a jak si mezi projekty vyberete? 
Ověřené neziskové organizace a nadace 
Spojili jsme se s spolehlivými dobročinnými organizacemi, které nominovaly jednotlivé projekty. 
Nadace, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, patří mezi respektované, důvěryhodné a 
transparentní. Máte tak jistotu, že celý váš příspěvek se dostane skutečně tam, kam má - na 
konkrétní pomoc v nouzi a dobročinnost. 
Jak přispět na charitu v 6 krocích 
Alza vytvořila platformu s konkrétními dobročinnými projekty, kde propojuje potřebné s vámi, 
potenciálními dárci, našimi zákazníky. 

1. Vyberte si konkrétní projekt, který chcete podpořit. 
2. Nastavte si částku v násobcích 100 korun, kterou chcete přispět. Jednorázově můžete 

přispět až 100 tisíc korun. Pokud byste chtěli víc, stačí odeslat další objednávku. 
3. Vložte vybraný projekt, stejně jako klasické zboží, do košíku, zvolte metodu platby a 

dokončete svou objednávku tak, jak jste zvyklí. 
4. Emailem s poděkováním Vám dorazí kromě faktury i dárkový certifikát v PDF. Stačí ho 

vytisknout, vyplnit a darovat. 
5. 100 % vašich darovaných peněz bude převedeno na zvolený projekt. 
6. Do konce ledna příštího roku obdržíte potvrzení o poskytnutí finančního daru pro daňové 

účely. 
Online fundraising – charita přes pohodlnou platformu 
Vyberte si fundrasing projekt blízký vašemu srdci. Můžete vybírat podle lokality, konkrétní osoby či 
tématu. Přispět je možné částkou v násobcích 100 korun až do 100 tisíc korun. Výši darované částky 
si zvolíte pomocí nastavení počtu kusů v detailu produktu. Platbu lze uhradit všemi v Alze dostupnými 
platebními metodami od platby kartou, převodem nebo kryptoměnou. Po zaplacení obratem 
obdržíte e-mail s klasickým platebním dokladem. Pokud byste rádi darovali víc než 100 tisíc korun, 
jednoduše vytvořte další objednávku. V mobilní aplikaci iOS změníte počet kusů v košíku, v aplikaci 
Android lze nyní přispět pouze 100 Kč a pro další příspěvky nákup opakovat. 

http://www.radambuk.cz/
https://www.alza.cz/nadace-a-neziskove-organizace/18874969.htm?fbclid=IwAR3ro_NcUQOvmCQ7uumgn8j-qlajZhDtn3aK62fhHz4Ttb8K43Nk4z2_Sog#f&stock=ok&cst=null&cud=1&pg=1&prod=
https://www.alza.cz/nadace-a-neziskove-organizace/18874969.htm?fbclid=IwAR3ro_NcUQOvmCQ7uumgn8j-qlajZhDtn3aK62fhHz4Ttb8K43Nk4z2_Sog#f&stock=ok&cst=null&cud=1&pg=1&prod=
https://www.alza.cz/nadace-a-neziskove-organizace/18874969.htm?fbclid=IwAR3ro_NcUQOvmCQ7uumgn8j-qlajZhDtn3aK62fhHz4Ttb8K43Nk4z2_Sog#f&stock=ok&cst=null&cud=1&pg=1&prod=
https://cdn.alza.cz/Foto/LegendFoto/EN/pdf/alza-2020/certifikat_souhvezdi_pomoci_A4.pdf
https://www.alza.cz/nadace-a-neziskove-organizace/18874969.htm?fbclid=IwAR3ro_NcUQOvmCQ7uumgn8j-qlajZhDtn3aK62fhHz4Ttb8K43Nk4z2_Sog
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Dárkový certifikát 
Dobro můžete i darovat. Po odeslání objednávky s příspěvkem vám dorazí automatický email s 
poděkováním a dárkovým PDF certifikátem. Ten stačí stáhnout, vytisknout na domácí tiskárně, 
vyplnit klasickým perem, vložit do obálky A4 a darovat svým blízkým. Nebo si dárkový 
poukaz stáhněte přímo tady! 
Příspěvek pro charitu lze odečíst z daní 
Koncem ledna / začátkem února následujícího roku obdržíte elektronicky potvrzení o poskytnutí 
finančního daru pro daňové účely. To si můžete uplatnit jako náklad a snížit základ daně z příjmu, 
pokud splňujete podmínky dané zákonem o dani z příjmu (§ 15 odst. 1 a §20 odst. 8 zákona č. 
586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů v platném znění). Alza.cz technicky zajišťuje rozesílání 
potvrzení o přijetí daru vystavených jménem organizací, které jsou do platformy Souhvězdí pomoci 
zařazeny.   

Potvrzení o přijetí daru 
Aby finanční úřad uznal dar neziskové organizaci pro snížení daňového základu, je třeba dodržet 
podmínky dané zákonem o dani z příjmu (§ 15 odst. 1 a §20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., zákona o 
daních z příjmů v platném znění). Pokud jste jako dárce fyzická osoba (zaměstnanec nebo OSVČ) 
bezúplatná plnění budou uznatelná, pokud jejich hodnota tvoří alespoň 2 % ze základu daně anebo 
činí alespoň 1 000  Kč. Záleží na úhrnné výši bezúplatných plnění, tedy součtu za celý předcházející 
kalendářní rok, a na výši daňového základu.V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % základu daně. Vztahuje 
se na vás ustanovení § 15, odst. (1) Zákona o daních z příjmu. Pokud jste jako dárce právnická osoba, 
můžete si uplatnit dar od částky 2 000 Kč, zároveň pak maximálně do výše 10 % základu daně 
sníženého podle §34 Zákona o daních z příjmu. Sčítají všechna bezúplatná plnění za daný 
předcházející kalendářní rok. Každý jednotlivý dar však musí být alespoň v hodnotě 2 000 Kč, k 
uplatnění darů dochází na základě předaných potvrzení o přijetí daru. Na právnické osoby se 
vztahuje § 20 odst (8) Zákona o daních z příjmu. 
Pro uznání potvrzení finančním úřadem musí být údaje na potvrzení o přijetí daru úplné a správné. 
Proto si na svém Alza účtu, ověřte správnost osobních údajů: 

• Jméno a příjmení. 
• Adresa trvalého bydliště = fakturační adresa. 
• U firem je nutné vyplnit IČ a sídlo = fakturační adresu. 

i 
Údaje do potvrzení o přijetí daru si můžete upravit v registraci. V případě, že vám do konce 
ledna/začátku února potvrzení nedorazí emailem, obraťte se na zákaznickou linku Alza.cz a potvrzení 
pro vás zajistíme. Alza.cz zajišťuje rozeslání potvrzení technicky, potvrzení jsou vystaveny jménem 
organizací, které jsou součástí Souhvězdí pomoci. 
Jste nezisková organizace a rádi byste se zapojili? 
V první fázi jsme oslovili dobročinné organizace, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Proto 
zaručujeme 100% transparentnost a důvěryhodnost všech projektů. Chtěli byste se zapojit? Dejte 
nám o sobě vědět.  

 

 

 

 
  

http://www.radambuk.cz/
https://cdn.alza.cz/Foto/LegendFoto/EN/pdf/alza-2020/certifikat_souhvezdi_pomoci_A4.pdf
https://cdn.alza.cz/Foto/LegendFoto/EN/pdf/alza-2020/certifikat_souhvezdi_pomoci_A4.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_x7CdZ2LO-1m8FJJyGPDXv8fFoDrF4BxYqHSOYBpLR1RCCA/viewform
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Tvoření s dětmi 

 

https://takjderok.cz/jaro/sedmikrasky-zapichy-do-
kvetinace/?fbclid=IwAR2fWvGx_Po9rGjV5J4zanPcw-ntzrusulb51VJDDdYELuhW8AVAwPXqzRQ 

 

 
https://www.dovadenik.cz/post/jak-na-to-panáččci-travňáčci 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://takjderok.cz/jaro/sedmikrasky-zapichy-do-kvetinace/?fbclid=IwAR2fWvGx_Po9rGjV5J4zanPcw-ntzrusulb51VJDDdYELuhW8AVAwPXqzRQ
https://takjderok.cz/jaro/sedmikrasky-zapichy-do-kvetinace/?fbclid=IwAR2fWvGx_Po9rGjV5J4zanPcw-ntzrusulb51VJDDdYELuhW8AVAwPXqzRQ
https://www.dovadenik.cz/post/jak-na-to-panáččci-travňáčci
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Inspirace na jarní tvoření: Využijte kamínky a odřezky z kmene stromu! 

https://primainspirace.cz/2021/03/15/inspirace-na-jarni-tvoreni-vyuzijte-kaminky-a-odrezky-z-
kmene-stromu/?fbclid=IwAR1KmIRDd11SnJr1XKyRuu9WllI-jSxZ68352ywmDPETOJuh8zP78g4WiP0 

 

 

https://takjderok.cz/jaro/papirove-
tulipany/?fbclid=IwAR1nkrxVmFtyot8SVOi8o664YuFOdOwfBJD2ibTYGNoKR3jhVAsn2BWdTEE 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://primainspirace.cz/2021/03/15/inspirace-na-jarni-tvoreni-vyuzijte-kaminky-a-odrezky-z-kmene-stromu/?fbclid=IwAR1KmIRDd11SnJr1XKyRuu9WllI-jSxZ68352ywmDPETOJuh8zP78g4WiP0
https://primainspirace.cz/2021/03/15/inspirace-na-jarni-tvoreni-vyuzijte-kaminky-a-odrezky-z-kmene-stromu/?fbclid=IwAR1KmIRDd11SnJr1XKyRuu9WllI-jSxZ68352ywmDPETOJuh8zP78g4WiP0
https://takjderok.cz/jaro/papirove-tulipany/?fbclid=IwAR1nkrxVmFtyot8SVOi8o664YuFOdOwfBJD2ibTYGNoKR3jhVAsn2BWdTEE
https://takjderok.cz/jaro/papirove-tulipany/?fbclid=IwAR1nkrxVmFtyot8SVOi8o664YuFOdOwfBJD2ibTYGNoKR3jhVAsn2BWdTEE
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Tvoření pro děti: Využijte víčka od PET lahví a vytvořte z nich krásné dekorace 

a zábavné aktivity 

https://primainspirace.cz/2021/03/01/tvoreni-pro-deti-vyuzijte-vicka-od-pet-lahvi-a-vytvorte-z-nich-
krasne-dekorace-a-zabavne-

aktivity/?fbclid=IwAR08oHlqCpSZkGSBW8kff8ro1zsOBNeuj1hlUnvNa8eKmgFZkYJ3Ra-gBoU

 
 
 

Kouzlo studeného porcelánu: Velikonoční ornamenty ze škrobu a jedlé sody! 
https://primainspirace.cz/2021/03/27/kouzlo-studeneho-porcelanu-velikonocni-ornamenty-ze-

skrobu-a-jedle-sody/?fbclid=IwAR3eAjHC1SDvHqZdI-
ds8qQd6KHZnPOq3pYo7P8K9zC0riTIsbsDYtuw3J0 

 

http://www.radambuk.cz/
https://primainspirace.cz/2021/03/27/kouzlo-studeneho-porcelanu-velikonocni-ornamenty-ze-skrobu-a-jedle-sody/?fbclid=IwAR3eAjHC1SDvHqZdI-ds8qQd6KHZnPOq3pYo7P8K9zC0riTIsbsDYtuw3J0
https://primainspirace.cz/2021/03/27/kouzlo-studeneho-porcelanu-velikonocni-ornamenty-ze-skrobu-a-jedle-sody/?fbclid=IwAR3eAjHC1SDvHqZdI-ds8qQd6KHZnPOq3pYo7P8K9zC0riTIsbsDYtuw3J0
https://primainspirace.cz/2021/03/27/kouzlo-studeneho-porcelanu-velikonocni-ornamenty-ze-skrobu-a-jedle-sody/?fbclid=IwAR3eAjHC1SDvHqZdI-ds8qQd6KHZnPOq3pYo7P8K9zC0riTIsbsDYtuw3J0
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Zajíčkové košíčky na velikonoční nadílku - návod na šití + šablona ke stažení 

 
https://ctyrmatka.blogspot.com/2020/04/zajickove-kosicky-na-

velikonocni.html?m=0&fbclid=IwAR1_jXwlxpv8AHvfjwlssULH7FYEAviepZL8NCUvTLpe7nt4I40fGZ2CBs
k 

 
Přírodní barvení vajíček 

https://www.dovadenik.cz/post/p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD-barven%C3%AD-
vaj%C3%AD%C4%8Dek?fbclid=IwAR12N6xg-jyq_OozYNspK6-

MYpf5wLrgo1dNppJ5GiM9ej9_p50cYC7tnxI 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://ctyrmatka.blogspot.com/2020/04/zajickove-kosicky-na-velikonocni.html?m=0&fbclid=IwAR1_jXwlxpv8AHvfjwlssULH7FYEAviepZL8NCUvTLpe7nt4I40fGZ2CBsk
https://ctyrmatka.blogspot.com/2020/04/zajickove-kosicky-na-velikonocni.html?m=0&fbclid=IwAR1_jXwlxpv8AHvfjwlssULH7FYEAviepZL8NCUvTLpe7nt4I40fGZ2CBsk
https://ctyrmatka.blogspot.com/2020/04/zajickove-kosicky-na-velikonocni.html?m=0&fbclid=IwAR1_jXwlxpv8AHvfjwlssULH7FYEAviepZL8NCUvTLpe7nt4I40fGZ2CBsk
https://www.dovadenik.cz/post/p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD-barven%C3%AD-vaj%C3%AD%C4%8Dek?fbclid=IwAR12N6xg-jyq_OozYNspK6-MYpf5wLrgo1dNppJ5GiM9ej9_p50cYC7tnxI
https://www.dovadenik.cz/post/p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD-barven%C3%AD-vaj%C3%AD%C4%8Dek?fbclid=IwAR12N6xg-jyq_OozYNspK6-MYpf5wLrgo1dNppJ5GiM9ej9_p50cYC7tnxI
https://www.dovadenik.cz/post/p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD-barven%C3%AD-vaj%C3%AD%C4%8Dek?fbclid=IwAR12N6xg-jyq_OozYNspK6-MYpf5wLrgo1dNppJ5GiM9ej9_p50cYC7tnxI
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Veselé velikonoční recepty 

https://www.dovadenik.cz/post/vesel%C3%A9-velikono%C4%8Dn%C3%AD-
recepty?fbclid=IwAR3eAjHC1SDvHqZdI-ds8qQd6KHZnPOq3pYo7P8K9zC0riTIsbsDYtuw3J0 

 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.dovadenik.cz/post/vesel%C3%A9-velikono%C4%8Dn%C3%AD-recepty?fbclid=IwAR3eAjHC1SDvHqZdI-ds8qQd6KHZnPOq3pYo7P8K9zC0riTIsbsDYtuw3J0
https://www.dovadenik.cz/post/vesel%C3%A9-velikono%C4%8Dn%C3%AD-recepty?fbclid=IwAR3eAjHC1SDvHqZdI-ds8qQd6KHZnPOq3pYo7P8K9zC0riTIsbsDYtuw3J0
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https://takjderok.cz/jaro/velikonocni-vajicka-zdobena-
latkou/?fbclid=IwAR0c6nWLdR6zMbbFlZf3XuJGYBlrLPzzfiYLzTBQp4W07R8as1OdLGe_eHM 

 

 
https://takjderok.cz/jaro/zdobime-velikonocni-

vajicka/?fbclid=IwAR2PoAbH6a7OF4134ZLrrGvylJMi7XFWywFejGKTT_5sagS6tCmKH5HLhfU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://takjderok.cz/jaro/velikonocni-vajicka-zdobena-latkou/?fbclid=IwAR0c6nWLdR6zMbbFlZf3XuJGYBlrLPzzfiYLzTBQp4W07R8as1OdLGe_eHM
https://takjderok.cz/jaro/velikonocni-vajicka-zdobena-latkou/?fbclid=IwAR0c6nWLdR6zMbbFlZf3XuJGYBlrLPzzfiYLzTBQp4W07R8as1OdLGe_eHM
https://takjderok.cz/jaro/zdobime-velikonocni-vajicka/?fbclid=IwAR2PoAbH6a7OF4134ZLrrGvylJMi7XFWywFejGKTT_5sagS6tCmKH5HLhfU
https://takjderok.cz/jaro/zdobime-velikonocni-vajicka/?fbclid=IwAR2PoAbH6a7OF4134ZLrrGvylJMi7XFWywFejGKTT_5sagS6tCmKH5HLhfU
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Hry s dětmi  
Která je která? Poznáte s dětmi jarní květiny? 

 
 

https://takjderok.cz/jaro/poznate-s-detmi-jarni-kvetiny/?fbclid=IwAR2mUi3AXBG04Vve96B-

NddRUYsJSLhou-nHc7ifv9LrQ_7nog0qVv25dsM  

 
Nevíte, co udělat za jarní program? Mrkněte na hotové online programy na 
toto období: 

Vynášení Morany - březen 
Nevýprava do ZOO (venkovní 
hra) - březen 
Velikonoční online výprava 
(rozpis) a průběh - duben 
Pálení čarodějnic – duben 
 
 
 

 
https://docs.google.com/document/d/1VyLq52nl7LF4_PKF8PCkqptxEYLlAMPFDroW0hb8dQg/edit?ts

=6050c879&fbclid=IwAR1Q1GNGiUyTX8Put6_LMFzhiNiruHuP8Ny4aVfQmudXHU_VHBW-tK9mrtI# 

 

http://www.radambuk.cz/
https://takjderok.cz/jaro/poznate-s-detmi-jarni-kvetiny/?fbclid=IwAR2mUi3AXBG04Vve96B-NddRUYsJSLhou-nHc7ifv9LrQ_7nog0qVv25dsM
https://takjderok.cz/jaro/poznate-s-detmi-jarni-kvetiny/?fbclid=IwAR2mUi3AXBG04Vve96B-NddRUYsJSLhou-nHc7ifv9LrQ_7nog0qVv25dsM
https://docs.google.com/document/d/1VyLq52nl7LF4_PKF8PCkqptxEYLlAMPFDroW0hb8dQg/edit?ts=6050c879&fbclid=IwAR1Q1GNGiUyTX8Put6_LMFzhiNiruHuP8Ny4aVfQmudXHU_VHBW-tK9mrtI
https://docs.google.com/document/d/1VyLq52nl7LF4_PKF8PCkqptxEYLlAMPFDroW0hb8dQg/edit?ts=6050c879&fbclid=IwAR1Q1GNGiUyTX8Put6_LMFzhiNiruHuP8Ny4aVfQmudXHU_VHBW-tK9mrtI
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WeLoveŠumava 
 

Hra Milujeme Šumavu v plné své kráse  
Procházet se Šumavou, odpovídat na otázky, sbírat krásné 
fotky Šumavy, vyhýbat se ochranáři a v cíli se pyšnit titulem 

král Šumavy  
Jedinečná možnost mít tuhle jedinečnou šumavskou hru doma 

 
A zasazení stromu na Šumavě je samozřejmostí  

Objednat a podpořit můžete na  
https://www.startovac.cz/proj.../deskova-hra-milujeme-

sumavu  
design od  
Soňa Juríková 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vážené pedagožky, vážení pedagogové, 
chcete ukázat svým žákům a studentům, jak rozmanitý je svět vajec? Chcete zpestřit výuku 

přírodovědy a biologie chytrou zábavou? 

Biologické centrum AV ČR Vás zve k návštěvě webových stránek 

https://hledani.monster/velikonoce/, kde jsme připravili na Velikonoce zábavnou popularizační akci 

pro veřejnost. 

Kromě fotografií vajec nejrůznějších druhů živočichů, tam najdete: 

- 10 zajímavostí o vejcích 

- anketa o nejkrásnější vejce (zveřejnění 31.3. v 10:00) 

- Velikonoční kvíz: Poznej, komu patří vajíčko (zveřejnění 31.3. v 10:00) 

- on-line hra: najdi 5 rozdílů (zveřejnění 1.4. v 10:00) 

- on-line hra: Najdi vejce ve fotce (zveřejnění 1.4. v 10:00) 
Pro obyvatele okresu České Budějovice jsme také připravili Biologickou vajíčkovou stezku v lokalitě 

Vrbenských rybníků, která bude přístupná od 2.4. do 2.5.2021. 

Daniela Procházková 

PR manažerka 

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/WeLoveSumava/?__cft__%5b0%5d=AZWBXMzf98W0OXYAeYhOvn9gRcIxnylIzEeGsg_9RKAu89JTYoBpxxge8Dw6UhOSEhDt09Ws-7jx9F_-Tnzjz2DfFldJQwm6tk1_oxzQwWj8cR1Z1ceWYQMCf3Vh7J_njrKHcNXPrOKlPWKXHPCrz4fDM20zz6csKH48GouxfW-Yng&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.startovac.cz/projekty/deskova-hra-milujeme-sumavu?fbclid=IwAR09FzaxMRxiBjjKNgZXwUQO5zQLCXx9lmAF2wv7FWfUo_UVkiSto3AC_sw
https://www.startovac.cz/projekty/deskova-hra-milujeme-sumavu?fbclid=IwAR09FzaxMRxiBjjKNgZXwUQO5zQLCXx9lmAF2wv7FWfUo_UVkiSto3AC_sw
https://www.facebook.com/sonajurik/?__cft__%5b0%5d=AZWBXMzf98W0OXYAeYhOvn9gRcIxnylIzEeGsg_9RKAu89JTYoBpxxge8Dw6UhOSEhDt09Ws-7jx9F_-Tnzjz2DfFldJQwm6tk1_oxzQwWj8cR1Z1ceWYQMCf3Vh7J_njrKHcNXPrOKlPWKXHPCrz4fDM20zz6csKH48GouxfW-Yng&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/sonajurik/?__cft__%5b0%5d=AZWBXMzf98W0OXYAeYhOvn9gRcIxnylIzEeGsg_9RKAu89JTYoBpxxge8Dw6UhOSEhDt09Ws-7jx9F_-Tnzjz2DfFldJQwm6tk1_oxzQwWj8cR1Z1ceWYQMCf3Vh7J_njrKHcNXPrOKlPWKXHPCrz4fDM20zz6csKH48GouxfW-Yng&__tn__=kK-y-R
https://hledani.monster/velikonoce/
https://hledani.monster/velikonoce/10-zajimavosti-o-vejcich/
https://hledani.monster/velikonoce/anketa/
https://hledani.monster/velikonoce/kviz/
https://hledani.monster/velikonoce/najdi-5-rozdilu/
https://hledani.monster/velikonoce/co-se-skryva-ve-fotce/
https://hledani.monster/velikonoce/lokace/
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Nabídka nápadů pro online schůzky se v současné době 
rovná tomu nejvzácnějšímu koření. V této době není možné 
chodit na schůzky, není možné jezdit na výpravy, co tedy 

můžeme s dětmi dělat? Na webu Ostrov nápadů najdete náměty na činnosti, které jsou vhodné pro 
nouzový program.  

 

HRAVÝ HERBÁŘ - je tu jaro a tedy mnoho příležitostí začít s dětmi pozorovat přírodu. S Hravým 

herbářem jim bude pomocníkem  
. 

4 měsíce plné aktivit 

4 kapitoly každý měsíc - Pátrej, Pečuj a žasni, 
Tvoř a hraj si, Ochutnávej - plné aktivit, které 
lákají děti každý měsíc ven a motivují je ke 
zkoumání i ochutnávání přírody. 

1 příběh, který děti i vás naladí na téma bylin 

17 pracovních listů k 17 jarním rostlinám 

22 obrázků rostlin s lákavými informacemi 
https://jdeteven.cz/cz/hravy-herbar... 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
http://ostrovnapadu.cz/
https://jdeteven.cz/cz/hravy-herbar?fbclid=IwAR2aZLFtAyzANdp5AqEf7opvCYe0O6MRQNZUoLwsOzJG1xyS8190bp3afnU
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http://www.ucitelkamslogopedicke.cz/material/dubnova-

vyzva/?fbclid=IwAR27RPZbHFSI4c2TR6UODBNmGPJq2wWXbyE8I3UvFrw4QSGUFTxBgYufhXs 
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http://www.ucitelkamslogopedicke.cz/material/dubnova-vyzva/?fbclid=IwAR27RPZbHFSI4c2TR6UODBNmGPJq2wWXbyE8I3UvFrw4QSGUFTxBgYufhXs
http://www.ucitelkamslogopedicke.cz/material/dubnova-vyzva/?fbclid=IwAR27RPZbHFSI4c2TR6UODBNmGPJq2wWXbyE8I3UvFrw4QSGUFTxBgYufhXs
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Dostaňte děti ven 
https://www.dostantedetiven.cz/?fbclid=IwAR0kG9MWOqcQ8lq8-L4YAbON4Z38HjEPGCpECPF6QZH-

MeObidixa6uPGL0  

Bojovky, hry a šifry pro děti 

Vytváříme zde prostor, kde bychom rádi 
dětem a rodinám nabízeli aktivity, které 
splňují ta nejpřísnější pandemická opatření 
a je tedy možné je využít, i když se vnější 
svět obrací vzhůru nohama. Může se 
jednat o bojovky v lese nebo doma po 
pokoji, šifrovací závody, zábavné naučné 
stezky po okolí, sportovní aktivity, cokoli 
dalšího, co dětem zpříjemní čas a dopřeje 
jim živou NEvirtuální zábavu s rodinou (a 
časem snad znovu i s přáteli, až to opatření 
dovolí). 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.dostantedetiven.cz/?fbclid=IwAR0kG9MWOqcQ8lq8-L4YAbON4Z38HjEPGCpECPF6QZH-MeObidixa6uPGL0
https://www.dostantedetiven.cz/?fbclid=IwAR0kG9MWOqcQ8lq8-L4YAbON4Z38HjEPGCpECPF6QZH-MeObidixa6uPGL0
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