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Informační centrum pro mládež České Budějovice 
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Telefon: 775 644 101, 
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Milí přátelé,  
 
připravili jsme pro Vás prázdninové vydání elektronického Klapíkova zpravodaje s informacemi a 
nápady pro práci s dětmi a mládeží. Přejeme všem dětem a vedoucím tábory plné sluníčka a radosti 
prožité ve zdraví.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Česká rada dětí a mládeže -za foto děkujeme Foto Havlín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alter.cz/pracovni-listy 

 

Pomoc dětem ze zasažených oblastí Moravy 

Za Rady dětí a mládeže vyzýváme členské a spřátelené organizace k pomoci Hodonínsku postiženému 
tornádem. Možnost je přijmout bezplatně děti z postižených rodin na letní tábor, vydat se jako 
vedoucí či instruktor na tábory, které organizují přímo v místě, darovat krev - kdekoliv, zaslat finanční 
dar na některý ze sbírkových fondů - Diakonie, Diecéze, ČČK a další... Zřejmě se časem objeví další 
možnosti - každopádně je důležité projevit solidaritu - kdo rychle dává, 2x dává.. Nabídku na volná 
místa na táboře zdarma shromažďuje za Jihočeský kraj RADAMBUK , nabídky posílejte na 
kancelar@radambuk.cz předáme na ČRDM a Jihomoravskou krajskou radu dětí a mládeže. Děkujeme 
těm, kteří již pomoc nabídli. 

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/crdm.cz/?__cft__%5b0%5d=AZVqQ4Anv29wHBKJ3kKnqXiowNO8CTC0cLNFYLTYr8rMseSrl2OyhE0vTy44xBRXJHS5-4LWSH8AONzhLp5eRrxoM5Hob0kFkVx4NXK8YSzXXkys6oTWrGWbppCsFRdKzkua8IGOwp2K9NZ_KqIxMkWHTch6B0H951oqIIaFj-qy7A&__tn__=kC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/FotoHavlin?__cft__%5b0%5d=AZVqQ4Anv29wHBKJ3kKnqXiowNO8CTC0cLNFYLTYr8rMseSrl2OyhE0vTy44xBRXJHS5-4LWSH8AONzhLp5eRrxoM5Hob0kFkVx4NXK8YSzXXkys6oTWrGWbppCsFRdKzkua8IGOwp2K9NZ_KqIxMkWHTch6B0H951oqIIaFj-qy7A&__tn__=-%5dK-y-R
https://alter.cz/pracovni-listy
https://www.facebook.com/honza.burda.trebic?__cft__%5b0%5d=AZV9wN6-AhH261nFgkHoiGc273nmXDyW5TdqtNyHeq9GDrpuIHnImFgOwf08XCthoYJ9caRYwAmi09nx89mry-X1pr20ofM-hl0w9rOrdXjunu_jSBFEzlWKmo15sVZs2CLK2IAEG1gWZ8zWBod6Ph2YRYz7T1KMAk6z6m4lPG1mQQ&__tn__=-%5dK-y-R
mailto:kancelar@radambuk.cz
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Informace o činnosti RADAMBUKu 

21. ROČNÍK BAMBIFEST - 10. - 11. 9. 2021 

 
Pódiová vystoupení na BAMBIFESTu  

Pro širokou veřejnost bude připraven bohatý program ve 
stáncích, ale také na pódiu, které bude centrem veškerého 
dění. Těšit se můžete na vystoupení dětských tanečních, 
hudebních, divadelních a pěveckých souborů, ale také na 
divadelní představení a hudební koncerty. 
Rádi bychom pozvali co nejvíce souborů tanečních, hudebních, 
recitačních, dramatických, sportovních aj., které svým 
vystoupením obohatí, zpestří a oživí program celé akce. Jako v 

předchozích letech bude opět zajištěno zastřešené stabilní podium (délka 8 m, hloubka 6 m, výška 80 
cm) a profesionální zvukařské vybavení. Nejde o perfektní umělecký výkon, ale o to představit se 
široké veřejnosti. Pro mnohé účinkující se většinou jedná o první vystoupení na pódiu před diváky. 
Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění přihlášky s konkrétním popisem vystoupení a zaslání nejpozději 
do 3.9.2021 na e-mail kancelar@radambuk.cz.  
V případě zájmu o prezentaci na pódiu - pódiové vystoupení vyplňte přihlášku 

http://budejovice.bambifest.cz/program-podiovych-vystoupeni 

Divadlo na BAMBIFESTu 

Sobota 11. 9.2021 v 15,00 hodin-  Povídání o pejskovi a 

kočičce - Marešova divadelní společnost MAREDIV -

 http://marediv.cz/divadelni-predstaveni/povidani-o-pejskovi-

a-kocicce/  

  

 

Prezentace ve stánku na BAMBIFESTu 

Zveme organizace pracující s dětmi a mládeží k účasti na akci 
BAMBIFEST 10.-11.9.2021. Tato tradiční akce je místem pro 
prezentaci Vaší organizace, můžete zde rozdávat přihlášky do 
kroužků, oddílů….a ukázat veřejnosti, co vlastně pro děti a 
mládež připravujete, prezentovat svou činnost.  
Veškeré informace o akci naleznete na webu 
http://budejovice.bambifest.cz/   
 
Pokud Vás naše nabídka zaujala a máte zájem o prezentaci ve 

stánku, vyplňte přihlášku do 1.9.2021 Prihlaska-prezentace-ve-stanku-bambifest-2021. Přihlášky 
zašlete na e-mail kancelar@radambuk.cz. Podmínkou pro prezentaci ve stánku je, aby byla aktivní - 
tedy nejlépe aby umožnila dětem, nebo účastníkům se zapojit do činnosti. Tato činnost by měla co 
nejlépe odrážet náplň programu vaší organizace. Vaše prezentace pak bude z pohledu celé akce 
vnímána jako jedno ze stanovišť, které bude zařazeno do velké hry pro děti. Děti v Infobodu obdrží 
herní kartu, projdou jednotlivé organizace ve stáncích a plní úkoly, za které dostanou razítko do 

http://www.radambuk.cz/
http://budejovice.bambifest.cz/program-podiovych-vystoupeni?fbclid=IwAR3kbneXaASH2WtMR7YZXuIxmU6lmHCVwlM4ghJa-PMDdn92YZkml3ugNzs
http://marediv.cz/divadelni-predstaveni/povidani-o-pejskovi-a-kocicce/
http://marediv.cz/divadelni-predstaveni/povidani-o-pejskovi-a-kocicce/
http://budejovice.bambifest.cz/
http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/prihlaska-prezentace-ve-stanku-bambifest-2021.docx
mailto:kancelar@radambuk.cz
http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/uvodni-330x240.jpg
http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/logo.png
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startovní karty. S vyplněnou startovní kartou se vrací do Infobodu, kde si vyberou drobnou odměnu. 
Karty postupují do losování o ceny na pódiu. 
Pojďme společně připravit dětem 2 dny plné her a zábavy. Těšíme se s Vámi na společnou akci.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
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Z kroniky akcí RADAMBUKu 
 

10. 5. – 6. 6 .2021 – Vikingové 
V rámci Klíčové aktivity Tandemové neformálního 
vzdělávání projektu OPVVV Pod Jednou střechou II 
jsme realizovali od 10 .5. do 6. 6. 2021 aktivitu Vikingové. 
10 dětí si zažilo na vlastní kůži život Vikingů, vyráběly 
vikingské stany, rozšířily si své znalosti z dějepisu, 
poznaly, vikingskou mytologii, kdo byli Vikingové, jaké 
bohy uctívali a jak žili. 

 

24. 6. 2020 – Turnaj v Laser game 
 

Projekt se konal v lese za sídlištěm Máj v Českých 
Budějovicích ve čtvrtek 24. 6. 2021 od 16 do 20 
hodin. Celkem se projektu zúčastnilo 20 účastníků 
ve věku 12 - 25 let a 5 organizátorů. Děti a mládež 
strávily aktivní odpoledne v přírodě plné pohybu, 
ale i poučení, které je čekalo při jednotlivých 
dovednostních a vědomostních branných 
disciplínách (turnaj v Laser game, střelba ze 
vzduchovky, orientace v přírodě s busolou, mapové 
značky , slacklining, střelba z luků), naučily se 
týmové spolupráci a získaly tak dovednosti z branně 

– bezpečnostní problematiky. Na závěr akce byli vyhlášení vítězové a odměněni vstupenkami do 
laserové Fun Space arény a dalšími drobnými odměnami. Projekt podpořilo Ministerstvo obrany 
České republiky.  
 

7. 6. – 30. 6 .2021 – Vikingové 2 
 
V rámci Klíčové aktivity Tandemové neformálního 
vzdělávání projektu OPVVV Pod Jednou střechou II 
jsme realizovali od 7. 6. do 30 .6. 2021 aktivitu Vikingové 
2. 10 dětí si zažilo na vlastní kůži život Vikingů, vyráběly 
vikingskou výzbroj - meče, helmy a štíty. Rozšířily si své 
znalosti z dějepisu, poznaly, kdo byli Vikingové a jak žili. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
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1. 7. 2021 - Projektový den Uzlování 5 
Projektový den Uzlování 5 se konal 1. 7. 2021 v Českých 
Budějovicích. Na úvod lektor udělal mezi dětmi průzkum, jestli 
znají nějaké uzle a umějí je uvázat. Většina o nich už slyšela, ale 
uvázat je neuměla. Následovala prezentace, kdy dětem odborník 
ukázal předem uvázané ukázkové uzly a diskuze, kdy děti měly za 
úkol ve skupinách přemýšlet o tom, který uzel můžeme, kdy použít. 
Pak už přišla na řadu praxe a praktické vázání uzlů. Děti uzlování 
bavilo a ke konci projektového dne těchto 6 základních uzlů 
zvládly. Na závěr přišla soutěž v uzlování mezi oběma týmy, které 
družstvo nejrychleji uváže všech 6 uzlů. Projektového dne se 
zúčastnilo 7 dětí.  

 
 
 
 

Pojištění odpovědnosti 
dobrovolníků nad rámec pojištění odpovědnosti , kteří nejsou členy spolku  
 Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob. 
Jedná se o osoby, které nejsou zahrnuty v pojištění odpovědnosti organizace, nejsou Vašimi členy, ale 
pomáhají Vám příležitostně na akci, táboře, kuchaři, zdravotníci….. Pojištění odpovědnosti 
dobrovolníků je zpoplatněno částkou 48 Kč na osobu za kalendářní rok. K pojištění se lze připojit 
kdykoliv během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění dobrovolníků je nutné mít 
sjednáno pojištění odpovědnosti organizace. 
 
Pokud máte o pojištění zájem, prosím o zaslání vyplněného dokumentu v příloze a zaslání ve formátu 
word na email. Pojištění Vám sjednám, fakturu Vám pošlou z ČRDM. 
pojisteni-odpovednosti-nad-ramec-dobrovolnici-2021 
 

Web jihocesketabory.cz  

Web www.jihocesketabory.cz je připraven pro vkládání táborů na rok 
2021. V nabídce se zobrazují pouze tábory, které se budou konat v 
roce 2021. 
Můžete vkládat své základny, tábory na rok 2021 nebo tábory 2020 

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

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2021/05/pojisteni-odpovednosti-nad-ramec-dobrovolnici-2021.docx
http://www.jihocesketabory.cz/
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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/ 
 

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/ 

 

 

Nápady pro tvoření s dětmi  

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

https://www.radambuk.cz/tvoreni-s-detmi-na-leto/ 

 

 
Sledujte RADAMBUK 

https://www.radambuk.cz/ 

http://www.icmcb.cz/ 

https://www.jihocesketabory.cz/ 

http://budejovice.bambifest.cz/ 

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

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

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

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

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

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

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/category/databaze-her/
https://www.radambuk.cz/napady-na-schuzky-o-line-schuzky/
https://www.radambuk.cz/asociace-turistickych-oddilu-mladeze-co-delat-na-online-schuzkach-vyzkousejte-treba-tyto-aktivity/
https://www.radambuk.cz/asociace-turistickych-oddilu-mladeze-co-delat-na-online-schuzkach-vyzkousejte-treba-tyto-aktivity/
https://www.radambuk.cz/napady-na-vypravy-do-prirody-kam-s-detmi/
https://www.radambuk.cz/napady-pro-deti-tvoreni/
https://www.radambuk.cz/tvoreni-s-detmi-na-leto/
https://www.radambuk.cz/
http://www.icmcb.cz/
https://www.jihocesketabory.cz/
http://budejovice.bambifest.cz/
https://jihocesky.mladezkraji.cz/subdom/jihocesky/
https://www.youtube.com/user/radambuk
https://www.instagram.com/radambuk/
https://www.facebook.com/RADAMBUK/
https://www.facebook.com/radambuk.jiznicechy
https://www.facebook.com/radambukmajak/
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https://dobromat.cz/podporim/radambuk 

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

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

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

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

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

můžete nakoupit 

• Obchod vyplatí z nákupu Dobromatu příspěvek 

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

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

Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 
3. 6. 2021- webinář Jak a kdy mluvit s dětmi o sexu a citech (nejen na táboře) 

V podvečer 3. 6. 2021 pořádala ČRDM online webinář 
týkající se otázek se sexuální tématikou, na které často 
nevíme při práci s dětmi a mládeží odpovědi. Webináře 
se zúčastnily 2 vedoucí z členských organizací 
RADAMBUKu. 
 
 
 
 

 
 

5. – 6. 6. 2021 – kurz Vedoucí dětského kolektivu 
Na víkend 5. - 6. 6. 2021 připravil RADAMBUK vzdělávací 
kurz Vedoucí dětského kolektivu. Kurz úspěšně 
absolvovalo písemným testem 28 vedoucích z dětských a 
mládežnických spolků, kteří byli seznámeni s pravidly 
BOZP, zásadami 1. pomoci, získali základní znalosti  z 
oblasti pedagogiky a psychologie, načerpali inspiraci pro 
přípravu a organizaci her a seznámili se s právními 
předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí. 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://dobromat.cz/podporim/radambuk
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat#_blank
http://dobromat.cz/
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5. – 6. 6. 2021 – kurz Instruktor, rádce, oddílu č. 2 
5. - 6. 6. 2021 pořádal RADAMBUK vzdělávací kurz pro 
instruktory a rádce oddílů. Kurz úspěšně absolvovalo 35 
instruktorů, kteří složili úspěšně písemnou zkoušku. Lektoři 
vzdělávacího střediska MAJÁK připravili pro účastníky 
přednášky z pedagogiky a psychologie, 1. pomoci, 
hospodaření, základy práva, systém práce v oddíle, 
bezpečnost a požární ochrana, hygiena atd. Na vlastní kůži si 
mohli účastníci vyzkoušet metodiky zážitkové pedagogiky a 
načerpat inspiraci v hrách, které si zahráli.  
 

 

11. - 13. 6. 2021 – kurz Hlavní vedoucí dětského tábora 
RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 
získala od MŠMT 20. listopadu 2019 Certifikát k odborné 
přípravě hlavních vedoucích dětských táborů s platností na 
léta 2019 – 2023. O víkendu 11. - 13. 6. 2021 zorganizoval 
RADAMBUK- Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. kurz 
Hlavní vedoucí dětských táborů. Účastníkům lektoři předali 
vědomosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce 
Hlavní vedoucí na dětských táborech. Vzdělávací program 
byl zaměřen na rozvoj kompetencí nezbytných pro pořádání 
a vedení dětských táborů, s využitím metod interaktivní a 
prožitkové pedagogiky tak, aby absolvent dovedl cíleně 

získané poznatky a dovednosti aplikovat v  praxi. Celkový rozsah kurzu byl 24 hodin výuky. Po 
úspěšných písemných testech obdrželo 17 účastníků kurzu osvědčení k vykonávání této funkce. 
Účastníci kurzu byli nejen z členských spolků RADAMBUK, ale i z dalších organizací, které pořádají 
dětské tábory.  
 

10. - 11. 6. 2021 – kurz Instruktor vodní turistiky 
 

RADAMBUK zorganizoval ve spolupráci se vzdělávacím střediskem BP 
Sport kurz Instruktor vodní turistiky. Kurzu se zúčastnilo 9 vedoucích a 
instruktorů ze spolku Děti Řepice a Devatenáctka. V termínu 10 .- 13. 6. 
2021 získali pracovníci s dětmi a mládeží znalosti a dovednosti k vedení 
vodáckých kurzů. Kurz se konal na řece Vltava a v Českém Vrbném 
v Českých Budějovicích.  

 

28. – 30. 5. 2021 a 18.– 20. 6. 2021- Kurz Zdravotník zotavovacích akcí 
Během dvou víkendů absolvovalo 16 vedoucích z dětských 
organizací kurz Zdravotník zotavovacích akcí, který pro 
RADAMBUK připravila akreditovaná vzdělávací instituce 
PRESA s.r.o. Kurz byl založen na praktické průpravě 
založené na simulacích reálných situací. Úspěšní absolventi 
mohou vykonávat funkci Zdravotník zotavovacích akcí na 
dětských táborech, školách v přírodě a hromadných akcích 
pro veřejnost.  
 
 
 

  

http://www.radambuk.cz/
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Projekt Mládež kraji – kraj Jihočeský – MŠMT - JčK 

Projekty Mládež kraji – kraj Jihočeský v roce 2021 – 7. ročník projektu 
odstartoval 

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  
 

14. 5. - 19. 6. 2021 - Jak voní práce se dřevem 
 
V rámci projektu Mládež kraji jsme uspořádali pro děti a mládež v měsících květen a červen 2021 
workshopy práce se dřevem. Účastníci si vyzkoušeli práci dřevorubce, řezbáře, truhláře, naučili se 
pracovat s nožem sekerou, různými pilami, dláty a dalšími nástroji. Součástí workshopů bylo poučení 
o bezpečnosti práce s nářadím a poskytnutí první pomoci v případě úrazu. Děti a mládež si vyzkoušely 
řemesla, které si běžně ve městě nemají možnost vyzkoušet. Worskshopů se zúčastnilo 25 dětí a 
mládeže a připravilo ho 8 dobrovolníků. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://jihocesky.mladezkraji.cz/
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Informace z členských organizací 
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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/
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 z důvodu nemoci pracovníka neprodáváme.   

 
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/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
http://www.knihobudka.cz/
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Evropská komise zve na online fórum Day of Action 

https://www.adam.cz/evro
pska-komise-zve-na-online-
forum-day-of-action/ 
 
 
  

http://www.radambuk.cz/
https://www.adam.cz/evropska-komise-zve-na-online-forum-day-of-action/
https://www.adam.cz/evropska-komise-zve-na-online-forum-day-of-action/
https://www.adam.cz/evropska-komise-zve-na-online-forum-day-of-action/
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Informace z ČRDM 

 

 

Fakescape – hry na letní tábory 

https://www.fakescape.cz/fakescape-hry 
 
Nabídka vzdělávacího programu na letní tábory. Jedná se o program zvyšování mediální gramotnosti 
a kritické myšlení pro děti připravený z dílny Fakescape.  
 
V zásadě se jedná o dva workshopy mediální gramotnosti - jedná se o hry s únikovými prvky, které 
za normálních okolností realizujeme na základních a středních školách. Základoškolská 
(„Dezinfombies") je vhodná pro žáky druhého stupně ZŠ (od 11 let). Středoškolská („Zachraňte 
prázdniny!") je pak spíše pro studenty středních škol, ze zkušenosti ale víme, že ji zvládnou i šikovní 
osmáci a deváťáci, a nenudí se u ní ani dospělí. V obou hrách se studenti učí vyhledávat a ověřovat 
informace, pracovat s textem, rozpoznávat manipulace na fotkách a kriticky přemýšlet o tom, co vidí 
v médiích. Díky našim hrám se studenti dozvídají o složitém tématu zábavnou formou.  
 
Workshopy trvají v základu cca 45 minut, nabízíme ale také dvouhodinové programy (na 90 minut). 
Jeden workshop je vždy vhodný ideálně pro skupinu kolem 30 lidí (méně nevadí, více je pak na další 
domluvě). Veškeré informace o obou hrách jsou na našem webu a zasílám je také v příloze. Pro 
workshop potřebujeme, aby žáci měli u sebe chytré telefony nebo tablety s připojením k internetu. 
Pokud by na táboře internet nebyl, je třeba se domluvit s lektorem, aby zařídit hotspot na připojení. 
Fajn je také počítač (lektor si ale může přivézt vlastní), projektor a reproduktory kvůli prezentaci - 
zvládneme to ale i bez nich.  
 
Cena jednoho 45 minutového workshopu je 1 000 Kč, každý další pak účtujeme za 500 Kč.  
U dvouhodinových programů je cena jednoho workshopu 1500 Kč, každá další 1000 Kč.  
 
V případě zájmu o náš program je možné mě kontaktovat na e-mail husovska@fakescape.cz nebo na 
tel. čísle 732 263 356.  
 
O Fakescape  
Jsme studentský spolek, který vznikl na katedře politologie Masarykovy univerzity v Brně. Už nás 
nebavilo poslouchat, že si Češi neumí ověřovat informace a že studenti neví, jak poznat manipulace 
nebo falešné zprávy. Z hodin společenských věd a českého jazyka na středních školách víme, že ne 
vždy se učitelé věnují mediální gramotnosti a studenti pak často opouští školu bez těchto základních 
znalostí. Proto jsme si na podzim roku 2018 řekli, že chceme udělat něco pro to, aby studenty 
středních škol nikdo nevodil za nos. Nechtěli jsme jim ale o tom jen vyprávět a říkat jim, co mají dělat. 
Chtěli jsme, aby si prakticky a hravou formou vyzkoušeli, jaké to je, odhalovat dezinformátory, 
uniknout fake news a nenechat se od někoho napálit. Proto jsme vymysleli únikovou hru, kterou 
mohou učitelé ozvláštnit své hodiny a především jim pomůže při vyučování mediální gramotnosti.  
 
Hana Husovská 
Koordinátorka pro SŠ 
+420 732 263 356 
husovska@fakescape.cz 
www.fakescape.cz 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.fakescape.cz/fakescape-hry
https://www.fakescape.cz/fakescape-hry
mailto:husovska@fakescape.cz
mailto:husovska@fakescape.cz
https://fakescape.cz/
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Jak a kdy mluvit s dětmi o sexu a citech (nejen na táboře) - webinář ČRDM 
Vzdělávačky České rady dětí a mládeže 
představují v rámci své činnosti webinář 
zaměřený na vnímání sexuality dítěte a 
odpovídá na dotazy. Obsah webináře uvádí do 
problematiky komplexně zpracované v 
akreditovaném vzdělávacím programu. Lektor: 
Dr. des. Mgr. Aleš Svoboda, MA (sexuální 
poradce a pedagog) 
https://www.youtube.com/watch?v=dFSLqo0w
e_w 

 

Pěšky do školy 2021: ROZEJDI SE S NUDOU! 
Organizace Pěšky městem na 16 –22. září 2021 vyhlašuje 4. ročník akce Pěšky do školy. Ta bude 
součástí Evropského týdne mobility. Akce je připravena pro mateřské a základní školy a také pro nižší 
stupeň víceletých gymnázií celé České republiky. Součástí akce je soutěž o třídu, která nejvíc chodí, a 
výzva pro rodiče. Pěšky do školy letos nabídne rodinám a školám vzpruhu po dlouhém období 
distanční výuky. Registrace již odstartovala. 
Více 
 

VZPoura úrazům pro letní tábory – rezervujte si besedu 
VZPoura úrazům je bezplatný edukační projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny pro letní tábory. 
Jedná se o projekt zaměřený na prevenci dětských úrazů, jenž je postavený na skutečných příbězích 
ambasadorů projektu, kteří jsou sami po úrazu upoutáni na invalidní vozík nebo se s následky 
těžkého zranění celoživotně potýkají. 
Ambasadoři za Vámi rádi přijedou přímo na místo konání letního tábora a dětem neotřelou a 
interaktivní formou problematiku úrazů přiblíží. Upozorní je na konkrétní rizika a naučí je, jak jim 
předcházet. Zároveň se děti mohou těšit na celou řadu zábavných aktivit jako např. soutěž o dárky či 
prezentace adrenalinových sportů pro hendikepované. Na webových stránkách www.vzpoura-
urazum.cz je možné si edukační setkání s našimi ambasadory objednat prostřednictvím 
jednoduchého formuláře. 
Více 
 

INEX-SDA nabízí stáže 
Dvě stáže v PR sekci: 
https://www.inexsda.cz/novinky/aktuality/staz-v-pr-sekci/ 
 
Stáž ve vzdělávací sekci: 
https://www.inexsda.cz/novinky/aktuality/staz-ve-vzdelavaci-sekci/ 
 
Stáž v dobrovolnické sekci: 
https://www.inexsda.cz/novinky/aktuality/staz-v-dobrovolnicke-sekci/ 
 

Akce plné zážitků na Prázdninách s Brontosaurem  
Pomáhat můžete přírodě a památkám – sázet stromy, kosit louky, starat se o ohrožená zvířata nebo 
stavět hradní zeď. Získáte cenné zkušenosti do života z učení zážitkem. Poznáte spoustu nových 
přátel.  
Vybírat můžete z desítek akcí. Zde 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=dFSLqo0we_w
https://www.youtube.com/watch?v=dFSLqo0we_w
https://www.adam.cz/pesky-do-skoly-2021-rozejdi-se-s-nudou/
https://www.vzpoura-urazum.cz/
https://www.vzpoura-urazum.cz/
https://www.vzpoura-urazum.cz/
https://www.inexsda.cz/novinky/aktuality/staz-v-pr-sekci/
https://www.inexsda.cz/novinky/aktuality/staz-ve-vzdelavaci-sekci/
https://www.inexsda.cz/novinky/aktuality/staz-v-dobrovolnicke-sekci/
https://brontosaurus.cz/dobrovolnicke-akce/
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Vyšla Archa č. 4/2021, ta s evropským přesahem 

„S evropským přesahem“ zní ústřední téma aktuálního čísla časopisu 
Archa, čtvrtého z letošních šesti a posledního předprázdninového. 
Obsahově je docela pestré, což je pochopitelně dáno především 
rozmanitostí neziskových organizací, jež redakci svými příspěvky 
obeslaly. Posuďte sami: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
Asociace debatních klubů, Poskaláček, Mladí chovatelé zvířat, 
Asociace turistických oddílů mládeže, Pionýr, Junák – český skaut a 
další. 
Zde si můžete rozkliknout elektronickou „listovací“ verzi. 
 
 
 
 
 
 

Aktuálně k táborům 
I přes drobné nejasnosti vypadají vstřícně: 
1. počty osob na táborech nebudou regulovány 
2. rozestupy mezi turnusy budou minimálně 4 hodiny 
3. na táborech do 50 osob mohou děti vařit 
4. před táborem bude nutné doložit negativní test na covid 
(zatím nevíme, zda antigenní či PCR) 
5. omezení kontaktů s okolím (hrady, návštěvní dny, 
koupaliště) zůstává 
6. příměstské tábory se řeší jen pomocí obecných nařízení 
pro spolkovou činnost 
7. roušky na táborech nebudou 
Podmínky podrobně: 

https://koronavirus.mzcr.cz/hygienicko-protiepidemicka-opatreni-letni-detske-rekreace-2021/ 
 
 

Celostátní skautská nabídka, jak před tábory účastníky otestovat kvalitními 
certifikovanými PCR testy 

Junák - český skaut ve spolupráci s KLOKTEJ.TO připravil 
pohodlné a šetrné řešení otestování dětí před odjezdem 
na tábor. Využít tuto možnost nabízí skauti všem 
organizátorům táborů. 
PCR testy pro celý tábor můžete objednat on-line a 
přijdou vám obratem. Nebudou vás nic stát, jejich úhrada 
proběhne z veřejných rozpočtů v rámci nároku na 2 PCR 
testy zdarma měsíčně. Jejich vyhodnocení pak můžete 
jednoduše obdržet jako souhrnný seznam výsledků. 
Podrobnosti: https://zpravodajstvi.skaut.cz/.../celostatni-
skautska.../ 
 
 
 

 

http://www.radambuk.cz/
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https://www.facebook.com/skaut/?__cft__%5b0%5d=AZVef4fZa1xby0VVHMdiFog7b_eKiH0Qo-YL7FJrw02dt8MCjAoxBJ_HTgU69hGZINUaPyJXL7-O32CU-NYm2b3HVAE2BTNlYWjxi_9XtW3uhpVGURD7OwAvkWqZtZ0f0YJ1QKKmS0Il0AkOMGwbooWuifsKa-K1EXBPks9LZBuoYw&__tn__=kK-y-R
https://zpravodajstvi.skaut.cz/2021/06/celostatni-skautska-nabidka-jak-pred-tabory-ucastniky-otestovat-kvalitnimi-certifikovanymi-pcr-testy/?fbclid=IwAR1lL9Yaw4e8ftW0rFBzMUnkLeF87khimZE9B7ud0KVxykWMN0RjwjGQEcs
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Vláda schválila úpravu testování na dětských táborech, s platností od 26.6.  
O rozhodnutí informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. 
Podle dohody ministerstva zdravotnictví se zástupci České rady 
dětí a mládeže (ČRDM) se nebudou muset děti, které se před 
odjezdem prokážou negativním PCR testem, na táborech testovat 
každých sedm dní. Pro vyhnutí se opakovanému testování přitom 
nebude nutné, aby se PCR testem prokázali všichni účastníci 
tábora, jak minulé pondělí schválila vláda. Přetestování bude po 
sedmi dnech povinné jen u dětí, které před odjezdem 
podstoupily antigenní test nebo samotest na místě. 
 

Co platí? 
Před nástupem na letní tábor mají povinnost děti splnit jednu z podmínek OTN (očkování-test-
nemoc): 

PCR test starý max. 7 dní, 

antigenní test starý max. 3 dny (přetestování každých 7 dní), 

samotest provedený na místě (přetestování každých 7 dní), 

potvrzení o testu ze školy(přetestování každých 7 dní), 
 
  

http://www.radambuk.cz/
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Další informace 

 
Mimořádná a ochranná opatření – co aktuálně platí 
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-
_-co-aktualne-plati-180234/ 

 
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 
 -Vzory potvrzení při cestování ze zahraničí 

  -Aktuální informace MZČR a informační linka ke koronaviru 1221  -COVID PORTÁL -

 Informační portál ministerstva vnitra  -Dobrovolné očkování proti onemocnění covid-19

 -Centrální rezervační systém (testování, očkování)  -Očkování proti onemocnění covid-19 

v Jihočeském kraji a bezplatná telefonická linka  -COVIDLAB - sebereportování - jsem covid-
19 pozitivní a chci nahlásit své kontakty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/
https://www.khscb.cz/view.php?cisloclanku=2020080012
https://covid.gov.cz/
https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22240720&doctype=ART
https://koronavirus.mzcr.cz/
https://covid.gov.cz/
https://covid.gov.cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/
https://crs.uzis.cz/
https://www.kraj-jihocesky.cz/ockovani-proti-covid-19-v-jihoceskem-kraji
https://www.kraj-jihocesky.cz/ockovani-proti-covid-19-v-jihoceskem-kraji
https://covidlab.cz/
https://covidlab.cz/
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Pohodlné testování před odjezdem dětí na tábor České Budějovice Senovážné 
náměstí 

Laboratoře Aeskulab zřídily asi 27 míst, kde můžete otestovat děti PCR 
testem před odjezdem na tábor, odpadá pak nutnost přetestovávat, 
vše je zdarma.  

Rezervace.aeskulab.cz/tabory nebo 800 737 307- samoodběry stěr z úst 

České Budějovice 
Senovážné náměstí 231/7 
Provozní doba pro odběr COVID: 
Po: 11:18-14:45 
Út: 11:18-14:45 
St: 11:18-13:00 
Čt: 11:18-14:45 
Pá: 11:18-13:00 
https://rezervace.aeskulab.cz/vysetreni/covid-19-pcr-vysetreni-pritomnosti-koronaviru-sars-
cov-21 - lze zvolit vyšetření pomocí tamponu 
 

 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-1--

cervence-2021-189550/ 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://rezervace.aeskulab.cz/tabory?fbclid=IwAR1nPkiUqOepPwwmwb5MC45gW5LDPr044XR-Qt5mQE20U-ws7c2uldbIcGE
https://rezervace.aeskulab.cz/vysetreni/covid-19-pcr-vysetreni-pritomnosti-koronaviru-sars-cov-21
https://rezervace.aeskulab.cz/vysetreni/covid-19-pcr-vysetreni-pritomnosti-koronaviru-sars-cov-21
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-1--cervence-2021-189550/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-1--cervence-2021-189550/
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LETNI KEMPY 2021 – SEZNAM PODPOŘENÝCH ŽADATELŮ- MŠMT 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje seznam žadatelů 
podpořených k 11. 6. 2021 v rámci Výzvy LETNÍ KEMPY 2021. V první části 
jsou zveřejňováni příjemci dotace podpoření v rámci původní alokace 
uvedené ve výzvě (100 mil. Kč). Informace o přidělených dotacích jsou 
zveřejňovány až po ukončení dotačních řízení a vyplacení prostředků na účty 
žadatelů.  
MŠMT vyhlásilo výzvu LETNÍ KEMPY 2021 jako jeden z nástrojů snižování 

negativních dopadů pandemie COVID-19 na děti od 6 do 15 let, které ve školním roce 2020/2021 
plnily povinnou školní docházku. Účelem poskytnuté dotace v rámci výzvy je zejména podpořit 
opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci, propojovat formální a 
neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být 
ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku, podpořit duševní pohodu a duševní 
zdraví dětí, obnovit pracovní a studijní návyky dětí, podpořit zájem dětí o vzdělávání apod. Při 
organizaci letního kempu je doporučována spolupráce se školami a sportovními organizacemi 
pracujícími s dětmi a mládeží. Letní kempy podpořené z dotace jsou pro účastníky zcela zdarma. 
Seznam podpořených žadatelů najdete ZDE. 
 
VYÚČTOVÁNÍ LETNÍ KEMPY 2021 
Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití poskytnutých rozpočtových prostředků státního 
rozpočtu v souladu s rozhodnutím o poskytnuté dotaci. 
Vyúčtování dotace Letní kempy 2021.xlsx 
Manuál pro vyúčtování LK 2021.pdf 
 

S Enviroskopem po jižních Čechách – nabídka na léto 
 
Krajská síť environmentálních center Krasec připravila pro 
zájemce terénní poznávací hry spojené s hledáním „pokladu“ 
v osmi zvláště chráněných územích, v krásné jihočeské 
přírodě. Konkrétně jde o naučné stezky Sudslavický okruh, 
Řežabinec a Řežabinecké tůně, Veselské pískovny, Třeboň – 
Hrádeček, Po hrázích Vrbenských rybníků, Třísov – Dívčí 
kámen - Holubov, Vyšenské kopce a Terčino údolí. Hry na 
oživených stezkách jsou příležitostí pro rodinné výlety do 
přírody, pro výpravy oddílů dětí a mládeže při volnočasových 

aktivitách, jsou vhodné i pro děti mladšího školního věku, pokud jim pomůže někdo dospělý. Kromě 
individuálních výletů je možné v letním období využít i komentované vycházky s odbornými průvodci. 
Více informací na www.krasec.cz/ozivene-stezky a www.enviroskop.cz . 
Enviroskop je v roce 2021 podpořen z krajského rozpočtu prostřednictvím sítě Krasec. 
https://www.kraj-jihocesky.cz/s-enviroskopem-po-jiznich-cechach-nabidka-na-leto 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.msmt.cz/file/55647/download/
https://www.msmt.cz/file/55649/
https://www.msmt.cz/file/55648/
https://www.krasec.cz/ozivene-stezky
http://www.enviroskop.cz/?home
https://www.kraj-jihocesky.cz/s-enviroskopem-po-jiznich-cechach-nabidka-na-leto
https://www.kraj-jihocesky.cz/sites/default/files/2021-06/stezka.png


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 7-8 - 2021 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 

25 
 

 
 

 

http://www.radambuk.cz/


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 7-8 - 2021 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 

26 
 

 
Projekt Rodinné pasy 

Rodinné pasy vznikly jako projekt  na podporu rodin s dětmi. 
Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování 
slev a dalších výhod rodinám s dětmi do osmnácti let věku. 
 
Rodinné pasy jsou aktivitou jednotlivých krajů. V současné době 
projekt funguje v Jihomoravském kraji, v Kraji Vysočina, v 
Olomouckém kraji, Pardubickém kraji, Ústeckém kraji, 
Jihočeském kraji, Královéhradeckém kraji a městě Kroměříži. 
Zapojení do projektu je pro rodiny zdarma. Na základě 
registrace je rodinám (i neúplným tzn. také nesezdaným 
partnerům a jejich dětem, samoživitelům, osobám mající dítě v 

péči) vystavena karta Rodinné pasy. Podmínkou je  trvalé bydliště v zapojeném kraji nebo městě a 
alespoň jedno dítě v rodině do věku 18 let. 
Držitelé Rodinných pasů mohou využívat slevy nejen na území celé České republiky, ale i vybraných 
subjektů v Dolním Rakousku nebo na Slovensku. Projekt využívá vlastní sítě RP. 
http://info.rodinnepasy.cz/  

http://www.radambuk.cz/
http://info.rodinnepasy.cz/
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Instruktorský slabikář  
Aktualizovaná metodická příručka pro všechny, kdo organizují 
kurzy zážitkové pedagogiky 
Hanuš Radek, Haková Jana ... 
Zabýváte se zážitkovou pedagogikou? Děláte projekty v 
neformálním či zájmovém vzdělávání? Působíte jako 
instruktor, lektor, vedoucí dětského oddílu, pracovník 
ekocentra, pedagog volného času? Pracujete jako učitel, 
který hledá účinné přístupy rozvoje svých žáků a studentů? V 
tom případě bude tato kniha neocenitelnou pomůckou pro 
vaši práci. 

Naučí vás metodické postupy, jak tvořit kurzy — od záměru, témat a cíle až po závěrečnou reflexi 
programů. Ukáže vám, jak vytvářet a uvádět zajímavé hry. Zjistíte, jak lze rozvíjet člověka pomocí her 
a programů. Poznáte, jak budovat odolnost, vytrvalost, odpovědnost, odvahu u účastníků, jak řešit 
reflexi programů. Nechybí ani kapitola o pobytu v přírodě a zimním putování a táboření. 
Předností knihy je mimo jiné velmi zajímavý a pro práci instruktora praktický formát, který je navíc 
doplněn okouzlující grafikou a fotografiemi. 
https://www.grada.cz/instruktorsky-slabikar-(1)-
12463/?fbclid=IwAR0U86pEQ1r9_mxOqHv8y_JY4ladbKvWsG1LUDu9lv5GQDwWUHDr2eL2R6w 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.grada.cz/autor/defaultauthor/?authorid=4445
https://www.grada.cz/autor/defaultauthor/?authorid=9095
javascript:void(0)
https://www.grada.cz/instruktorsky-slabikar-(1)-12463/?fbclid=IwAR0U86pEQ1r9_mxOqHv8y_JY4ladbKvWsG1LUDu9lv5GQDwWUHDr2eL2R6w
https://www.grada.cz/instruktorsky-slabikar-(1)-12463/?fbclid=IwAR0U86pEQ1r9_mxOqHv8y_JY4ladbKvWsG1LUDu9lv5GQDwWUHDr2eL2R6w
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Možná právě chystáte táborovou lékárničku a hodil by se 
vám pomocník Zkuste balíček Lékárnička levou zadní 
https://www.paux.cz/index.../pro-ucitele/individualni-
kurzy/A tipy na úplně základní lékárničku jsou v obrázcích  
 
Možná by se vám na tábory mohla hodit Karta obtíží dítěte. 
Teda aspoň vašim zdravotníkům. Můžou si tam od rodičů 
nechat vyplnit nejen projevy, ale i adekvátní první pomoc a 
případně léky, co mají podat. 
https://www.paux.cz/index.php/inspiromat/ 
 
 
 
 

 
 

 
Řada lidí přestane být v pátek 9. července považována za 
bezinfekční. Důvodem je změna v pravidlech uznávání 
očkování, kdy za bezinfekčního bude člověk považován až 
14 dní po druhé dávce vakcíny. 

Všichni ostatní (pokud nemají 6 měsíců od prodělání 
covidu) budou potřebovat negativní testy pro vstup do 
všech provozoven služeb včetně restaurací a hotelů, 
kulturních akcí, nemocnic a zařízení sociálních služeb. 

Z veřejného zdravotního pojištění mají lidé hrazený 
jeden antigenní test týdně a měsíčně navíc dva PCR testy. 
Negativní výsledek antigenního testu prokazuje 
bezinfekčnost na 72 hodin, PCR test na sedm dní od 
odběru. 

PODROBNOSTI k rozhodnutím vlády >> http://czch.tv/8kAPbE 
 
  

http://www.radambuk.cz/
https://www.paux.cz/index.php/pro-ucitele/individualni-kurzy/?fbclid=IwAR2BurFjwfY_RVe2YJ1jD9T--cHoiCBhbi_Cr2QA6wIdbpUoEAfQ5sftPTQ
https://www.paux.cz/index.php/pro-ucitele/individualni-kurzy/?fbclid=IwAR2BurFjwfY_RVe2YJ1jD9T--cHoiCBhbi_Cr2QA6wIdbpUoEAfQ5sftPTQ
https://www.paux.cz/index.php/inspiromat/?fbclid=IwAR3wD8htpFCQlQwunttQXz4BJqqjn21GGWX09lDmOJFwQqQmJssMjBfVEc0
http://czch.tv/8kAPbE?fbclid=IwAR2CF9QTU8bhhc_NzQJnSW1uKnYZD88ehSfR_ZYSAgjFU0vOXDDVL97N7KA
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Tvoření s dětmi 

   

https://www.hraveknihy.cz/hry-zdarma/hry/  

https://takjderok.cz/leto/had-nebo-
housenka/?fbclid=IwAR3cyeJjzE0vLCo6dTMWxMRA4B0hFpIuAFX9WJmz_oYYnBjK26RmkkDzLLk  

http://www.radambuk.cz/
https://www.hraveknihy.cz/hry-zdarma/hry/
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https://takjderok.cz/leto/pilne-vcelky/ 

http://krokotak.com/tag/mermaid/ 

 

http://www.radambuk.cz/
https://takjderok.cz/leto/pilne-vcelky/?fbclid=IwAR3PNLf2RK_y4JsvNDGP4OE-kGmLeiOR9NhaNYr52UMmypB_a3TD_R6zACo
http://krokotak.com/tag/mermaid/
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http://print.krokotak.com/q?q=summer 

 

http://krokotak.com/tag/shoe/ 

http://www.radambuk.cz/
http://print.krokotak.com/q?q=summer&fbclid=IwAR3K5yW6qMFdSl0lIglv5JFmnQBbUvrd095SzjIHhJKXhNzcyaUfS48fFa4
http://krokotak.com/tag/shoe/?fbclid=IwAR043cMLjgDtvwmmRMB1xJLawyXv07kNmV3EqjtutUxNenG9j5ObeJ_5ptM
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http://krokotak.com/tag/ice-cream/ 

 

 

https://takjderok.cz/leto/rybnik-plny-zab/?fbclid=IwAR0w4n9eh-
PIqrBZbuhN7RqS_P99ApjbB7BNKBuAx9Z5FS-YBI8-Vvtn7nA   

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
http://krokotak.com/tag/ice-cream/?fbclid=IwAR2Avet3AKBjQldxkLku7zUPkv5MFusUCvPplSXY10Kfcp5uyuSdJYEizm8
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http://krokotak.com/tag/fish/ 

 

 

3 D barvicí stránky zdarma  
http://krokotak.com/2021/07/3d-colouring-pages/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.radambuk.cz/
http://krokotak.com/tag/fish/?fbclid=IwAR3c20CcNNYmszd4xn7U0jLfmqL7di0GghlS6vsIiBJ9PPZqzMt7a5g2IBM
http://krokotak.com/2021/07/3d-colouring-pages/?fbclid=IwAR1FewW4Hx0vNEFF6jnYoTihQoO1wBGET0Sq4kun-0wtJkMR6plrjT5QagM
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Hry s dětmi 

 

http://www.radambuk.cz/
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Chodíš často do zoo? Zkus si příště vzít s sebou tuhle hledací hru se zvířátky a schválně kolik 
jich najdeš. 
Z hledání se mezi tebou a kamarády může stát i soutěž. Tak co, zkusíš to? 

https://www.kuncicka.cz/.../hledaci-hra-koho-jsem-potkal.../ 

http://www.radambuk.cz/
https://www.kuncicka.cz/hry/hledaci-hra-koho-jsem-potkal-v-zoo/?fbclid=IwAR2yHI5aCMQReijEWF8a90l1dUSclKNRGdO87FFMoiDuFhEbUsZ35xHmTiI
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https://www.kuncicka.cz/hry/morska-hledaci-hra-zdarma-pro-predskolaky-pocitame-do-
10ti/?fbclid=IwAR0eACszLmh6odC2tntmMrCv9pHEgfbenMY-eMEBpUDhBl9k4-wPAMgHvGo 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.kuncicka.cz/hry/morska-hledaci-hra-zdarma-pro-predskolaky-pocitame-do-10ti/?fbclid=IwAR0eACszLmh6odC2tntmMrCv9pHEgfbenMY-eMEBpUDhBl9k4-wPAMgHvGo
https://www.kuncicka.cz/hry/morska-hledaci-hra-zdarma-pro-predskolaky-pocitame-do-10ti/?fbclid=IwAR0eACszLmh6odC2tntmMrCv9pHEgfbenMY-eMEBpUDhBl9k4-wPAMgHvGo
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Mapa dobrodružství 
https://www.pkrdm.cz/akt
uality/mapa-
dobroduzstvi/?fbclid=IwAR
3UnlgWbD47NOws3SuR6Rl
1jxWHQoBzzdb5InnjoHCpA
IY8KxttjTyOw9c 

 
 
 
 
 

 
Co je mapa dobrodružství?  
20 nápadů na léto na pohledu! Hodně? Málo? Pro někoho hračka, pro jiného dobrodružství. S námi 
ale i zábava. Pojď objevovat a soutěžit. Protože 2. září vylosujeme a vybereme 15 dobrodruhů, kteří 
získají boží bednu do nového školního roku! 
Postup je jednoduchý 
1. Pořiďte si mapu dobrodružství (stáhněte si ji nebo osobně vyzvedněte)  
- STÁHNOUT SOUBOR MŮŽETE ZDE. Stačí vám černobílá tiskárna a doporučujeme pevnější papír. 
 

  
1001 her s knížkou 

 

Brasseur, Philippe 

Láska ke knihám se v dětech dá probudit mnoha různými způsoby. 

Zdaleka to neobnáší jen předčítat nebo číst text. Jak to udělat? Hrou, 

kreslením, vymýšlením, mluvením, pantomimou, a to není zdaleka 

všechno. Bohatě ilustrovaná belgického autora přináší návody, 

- jak vytvořit prostředí, které podporuje chuť ke čtení, 

- jak vybrat vhodnou knihu, 

- jak čtení knihy oživit, 

- jak se v množství knih orientovat, 

- jak si hrát se slovy a ilustracemi z knihy, 

- jak si vymýšlet příběhy inspirované knihami 

- a jak s knihami malovat, vyrábět a vynalézat. 

Pojďte si hrát! Vytvořte „občanský průkaz“ své oblíbené knižní postavy, uspořádejte výstavu knih 

podle společné myšlenky či tématu ilustrace nebo namalujte podle knížky komiks. 

Kniha je zaměřená na podporu čtení a rozvoj čtenářství. Je určená rodičům, učitelům, vychovatelům – 

všem dospělým, kteří chtějí podporovat u dětí radost ze čtení a směrovat je ke čtenářství jako 

zábavné a objevné aktivitě. Vhodné pro děti od 2 do 8 let. 

Philippe Brasseur je nezávislý kreativec, ilustrátor, organizátor a šéfredaktor časopisů pro mládež, 

autor řady knih pro mládež. 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.pkrdm.cz/aktuality/mapa-dobroduzstvi/?fbclid=IwAR3UnlgWbD47NOws3SuR6Rl1jxWHQoBzzdb5InnjoHCpAIY8KxttjTyOw9c
https://www.pkrdm.cz/aktuality/mapa-dobroduzstvi/?fbclid=IwAR3UnlgWbD47NOws3SuR6Rl1jxWHQoBzzdb5InnjoHCpAIY8KxttjTyOw9c
https://www.pkrdm.cz/aktuality/mapa-dobroduzstvi/?fbclid=IwAR3UnlgWbD47NOws3SuR6Rl1jxWHQoBzzdb5InnjoHCpAIY8KxttjTyOw9c
https://www.pkrdm.cz/aktuality/mapa-dobroduzstvi/?fbclid=IwAR3UnlgWbD47NOws3SuR6Rl1jxWHQoBzzdb5InnjoHCpAIY8KxttjTyOw9c
https://www.pkrdm.cz/aktuality/mapa-dobroduzstvi/?fbclid=IwAR3UnlgWbD47NOws3SuR6Rl1jxWHQoBzzdb5InnjoHCpAIY8KxttjTyOw9c
https://www.pkrdm.cz/aktuality/mapa-dobroduzstvi/?fbclid=IwAR3UnlgWbD47NOws3SuR6Rl1jxWHQoBzzdb5InnjoHCpAIY8KxttjTyOw9c
https://www.pkrdm.cz/user/documents/upload/aktuality/mapa%20dobrodruzstvi%20skupovka.pdf
https://www.mravenec.cz/shop/588052-1001-her-s-knizkou
https://www.mravenec.cz/shop/images/products/auto/588052-0.jpg
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Motivační tříminutovky 
 

Paterson, Kathy 
 
Motivace a pozornost žáků a studentů během výuky nutně kolísá. 
Všimne-li si učitel, že jeho výklad nikdo neposlouchá, děti si 
vyťukávají textové zprávy, štěbetají, zasněně hledí z okna, usínají 
nebo dokonce spí, je čas na motivační tříminutovku, neboli 
životabudič. 
Tyto jednoduché a osvědčené aktivity a hry nevyžadují zvláštní 
přípravu a jsou časově nenáročné. Dávají příležitost učiteli i žákům či 
studentům udělat si malou přestávku, ale také rozproudit energii ve 
třídě nebo ji naopak zklidnit, zaujmout žáky a zvýšit jejich 
připravenost k učení. Hravost a jednoduchost motivačních 
tříminutovek velmi ocení i vedoucí nejrůznějších skupin dětí a 
dospívajících, stejně jako rodiče, kteří hledají nápady na 

narozeninový večírek. 
Kathy Paterson je učitelka se specializací na dramatickou výchovu. Je autorkou několika publikací pro 
učitele. 

 
Sbírka her pro táborový program 

 

Sestavil: Jindřich Kačer 

Tento soubor pomůže na táboře nebo výletě, když se objeví 
nečekaný volný časový prostor v programu. Najdete zde pravidla 
jednoduchých her, které můžete využít pro doplnění programu od 
několika minut po několik hodin. Je rozdělen podle prostředí, ve 
kterém lze hry hrát. Některé využijete v jídelně, některé na louce, v 
lese, po cestě nebo v noci. 
V kapitole Doplňkové programy jsou hry, které můžete opakovat 
denně nebo jen několikrát v průběhu tábora. 
Soubor her je určen vedoucím dětských organizací i učitelům škol v 
přírodě, je sestaven z doposud nevyužitých starších materiálů archivu 
našeho nakladatelství a doplněný o další zajímavé materiály z 
nabídky internetu (viz doporučené a použité zdroje). 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.mravenec.cz/shop/566005-motivacni-triminutovky
https://www.mravenec.cz/shop/122060-sbirka-her-pro-taborovy-program
https://www.mravenec.cz/shop/images/products/auto/566005-0.jpg
https://www.mravenec.cz/shop/images/products/auto/122060-0.jpg
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