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Květen 2020 

Milí přátelé,  
připravili jsme pro Vás květnové vydání elektronického Klapíkova zpravodaje. Ve zpravodaji Vám 
přinášíme novinky z RADAMBUKu, ICM Č.B., členských spolků RADAMBUKu, MŠMT, ČRDM a další 
informace, které by Vás mohly zaujmout. Přejeme Vám příjemné čtení, pevné zdraví a dobrou 
náladu. 
 

Informace z RADAMBUKu, z kroniky akcí… 
 
Soutěž Foto dvacítka do 15.6.2020 

Ku příležitosti dvacátého výročí 
RADAMBUKu, jsme pro vás 
připravili fotografickou soutěž o 
hodnotné ceny. 
 
Jak se zapojit? 
Je celkem 5 soutěžních kategorií, 
do kterých můžete poslat své 
soutěžní fotografie. 

1. Historie okolo vás 
2. Zájmová činnost 
3. Příroda 
4. Škola doma 
5. Kreativní výzva „vyfoť 

dvacítku“ 
 
Zájmová činnost – může se jednat 
o koníček, práci na zahradě, sport 
zkrátka cokoli, co vás baví. 
 
Kreativní výzva – Vyfoťte kreativní 
fotku, na které bude jakkoli 
vyobrazeno číslo 20. Může se 
jednat o stánku z knihy, číslo 
autobusu, hodiny. Kreativitě se 
meze nekladou. 
Do každé kategorie můžete zaslat 
jen JEDNU fotografii! 
Věkové kategorie 
Zapojit se můžete do následujících 
3 věkových kategorií: 

• Do 12 let 
• Do 18 let 
• Do 100 let 
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Kam zaslat fotografii? 
Své soutěžní fotografie zašlete na email icmcb@radambuk.cz 
Jak mohu vyhrát? 
Soutěž bude probíhat pomocí hlasování na Facebookových stránkách ICM České Budějovice.   
V každé soutěžní kategorii vyhrávají 4 fotografie s největším počtem liků. 
Do kdy soutěž probíhá? 
Soutěžit můžete od 1.5 do 15.6.2020 

 
Soutěž pro děti a jejich prarodiče 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ICM-%C4%8Cesk%C3%A9-Bud%C4%9Bjovice-501393039907717/
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Jak na to? 

1. Přihlas sebe a svou babičku nebo dědečka do projektu. Stačí napsat e-mail na 
adresu kancelar@radambuk.cz  , v němž uvedeš jméno, příjmení, věk svůj a svých 
prarodičů. Kromě toho napíšeš, proč si do projektu svého prarodiče přihlásil. 

2. Tvému prarodiči zašli nebo zatelefonuj témata, kterým se může věnovat a napsat 
krátké povídání. Spolu se zamyslete nad tím, co by se jim nejvíce líbilo a co bys Ty chtěl 
podrobněji vědět o svých prarodičích a vyberte téma (můžete jich zpracovat libovolný 
počet). 

3. Tvým úkolem bude "dohlížet", aby prarodiče na dané téma zavzpomínali a svoje 
vzpomínky a moudré rady dali na papír a předali je tím dětem do připravované 
publikace s názvem „Jak to bylo kdysi?“  

4. Příběh - zpracované téma pošlete prostřednictvím e-mailu k nám do kanceláře 
napsaný ve wordu nebo naskenovaný do 30.5.2020. Přivítáme i fotografie, kresby, 
návody, zkrátka vše, co nás mohou prarodiče naučit. Stanete se tak spolutvůrci 
československé publikace o mezigeneračním učení. Kdo bude autorem? Vy a prarodiče, 

kteří předají svoje vzpomínky a vědomost svým vnoučatům.  

Nejkrásnější příspěvky odměníme malým dárkem.  

Každý, kdo svého prarodiče zapojí do projektu, získá batůžek na 

přezůvky nebo tělocvik s logem RADAMBUKu.  

Na přihlášky a příběhy se těšíme na adrese kancelar@radambuk.cz do 30.5.2020!!! 

 

Témata pro babičku, dědečka na výběr 
1. Moje dětství  

- Takto jsme si hrávali 
- Toto byly naše hračky 
- Moje záliby včera a dnes 

2. Tradice 

- Velikonoční zvyky 
- Vánoční zvyky 

3. Škola 

- Moje studia 
- Předměty v naší škole 
- Oblíbený předmět 
- Můj první učitel/učitelka 
- Moji spolužáci 
- Třída a lavice 

4. Kariéra 

- Ukončil jsem školu a … 
- Moje první zaměstnání 

mailto:kancelar@radambuk.cz
mailto:kancelar@radambuk.cz
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- Zaměstnání, které mě nejvíc naplňovalo 
- Moji kolegové, kolegyně 

5. Rodina 

- Jak jsme se s dědečkem/babičkou seznámili 
- A byla svatba 
- Děti naše radost 
- Jak jsme vybírali jména pro naše děti 
- Nejkrásnější den v mém životě 

6. Moje město, obec 

- Jak jsme vybrali naše společné bydlení 
- Naši sousedi 
- Nejvýznamnější budova 
- Nejvýznamnější události v naší obci 

7. Vařím, vaříš, vaříme 

- Kdo mě naučil vařit 
- Nejoblíbenější recepty 
- Bylinky 

8. Zahrádka a dům 

- Jarní práce – co a kdy 
- Léto v zahrádce 
- Podzimní práce 
- Jak uskladnit ovoce a zeleninu 
- Bytové zahrádky 
- Pěstujeme květiny v bytě 
- Můj balkón, moje terasa 

9. Volné téma 

 

Milí přátelé, z důvodu epidemiologických opatření musíme přeložit BAMBIFEST 2020 na jiný termín. 

Pravděpodobný termín akce je 18. - 19.9.2020, budeme Vás informovat.  
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Sledujte RADAMBUK 

 

 

https://www.radambuk.cz/ 

 

http://www.icmcb.cz/ 

 

https://www.jihocesketabory.cz/ 

 

http://budejovice.bambifest.cz/ 

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

https://www.radambuk.cz/
http://www.icmcb.cz/
https://www.jihocesketabory.cz/
http://budejovice.bambifest.cz/
https://jihocesky.mladezkraji.cz/subdom/jihocesky/
https://www.youtube.com/user/radambuk
https://www.instagram.com/radambuk/
https://www.facebook.com/RADAMBUK/
https://www.facebook.com/radambuk.jiznicechy
https://www.facebook.com/radambukmajak/
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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 %. 
 

Rejstřík skutečných majitelů – zápis je povinností spolků !! 
O veřejném rejstříku určitě  víte všichni, je povinnost tam ukládat 
všechny dokumenty NNO i účetní závěrky. 
Rádi bychom Vás opakovaně upozornili na povinnost zápisu Vaší 
organizace do rejstříku Evidence skutečných majitelů.  Tato evidence 
je v souladu s novelou zákona 304/2013Sb. účinná od 1.1.2018. 

Termín pro zápis je nejdéle do 31.12.2020. 
• Zápis lze podat pouze elektronicky na formuláři stanoveném Ministerstvem spravedlnosti na 

https://issm.justice.cz 
• Od poplatku jsou osvobozeny NNO 

 
Výpis z této neveřejné části rejstříku bude od 2021 nutností pro žádost a čerpání dotací, často je již 
vyžadován. Proto Vám doporučujeme zajistit výše uvedenou zákonnou povinnost bez většího 
odkladu, pokud již zápis nebyl proveden. 
Zároveň tento výpis musí být k dispozici na vyžádání při kontrolách účetnictví. 
Informaci jsme Vám již posílali v roce 2018 https://www.radambuk.cz/zapis-skutecneho-majitele-do-
evidence/.  
 

 

 

 

https://dobromat.cz/podporim/radambuk
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat
http://dobromat.cz/
https://issm.justice.cz/
https://www.radambuk.cz/zapis-skutecneho-majitele-do-evidence/
https://www.radambuk.cz/zapis-skutecneho-majitele-do-evidence/
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Mládež kraji – kraj Jihočeský 

Dne 14.4.2020 rozhodla komise o podpoře podaných 
projektů Mládež kraji - kraj Jihočeský pro rok 2020, bylo 
podpořeno celkem 14 mládežnických projektů částkou 
200 000 Kč z dotace MŠMT. 

  

1. Charitativní jarmark pro dětskou onkologii - Charitativní jarmark vánočních a adventních 
výrobků.Výtěžek bude věnován spolku HAIMA z.s. pro děts. onkologii Nemocnice Č.B. 
2. Dobrodružství s Vikingy - Zážitková akce, kdy se děti a mládež seznámí se severskou mytologií a 
životem Vikingů.  
3. Halloween- Víkendová akce, kdy se děti a mládež seznámí s původem a zvyky svátku Halloween.  
4. Rafťáci - Splutí řeky Vltavy, kdy se účastníci naučí vodácké dovednosti a zásady bezpečného 
chování na vodě.  
5. Zálesáckou stezkou - Cílem víkendové akce je, aby se děti naučily různé zálesácké dovednosti a jak 
se chovat se v přírodě.  
6. Divadlo Praha- Návštěva Prahy, památek a divadelního představení.  
7. Vodní hrátky - Výlet do  aquaparku pro děti a mládež.  
8. Pohádková stezka- Pohádková stezka lesem pro děti se stanovišti, kde děti budou plnit 
úkoly.Tématem budou zvířátka. 
9. Léto se zvířaty- 2 zábavné soutěžní akce na téma příroda, živočichové a výtvarná dílna. 
10. Staň se na den informatikem- Workshopový den pro žáky a studenty středních škol JčK na 
aktuální témata z oblasti informatiky.  
11. Zábavné dny v Řepici- Akce pro děti a mládež o letních prázdninách v obci Řepice - rafty, Laser 
aréna… 
12. Kde se všude skrývá matematika-  Worskhopový den pro žáky  základních škola a víceletých 
gymnázií s cílem příblížení matematiky  zábavnou formou. 
13. Netradiční den- Den pro děti v Kájově u Českého Krumlova plný netradičního sportu a 
netradičních her.  
14. Koloběžky - Koloběžkové závody pro děti a mládež 

 

Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 

Kurz 15. – 17. 5. 2020 a 29.-31.5.2020 – Zdravotník 
zotavovacích akcí 

 
Pokud se nezmění 

epidemiologická situace v ČR, 

bude možné kurz 

v termínu 15.-17.5.2020 Uspořádat za 

zvýšených hygienických opatření. Nebude možné 

přespání v klubovně. 2. část by byla 

v termínu 29.-31.5.2020.Prosíme Vás o 

sdělení, zda se kurzu zúčastníte. 
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Ti, kteří se zúčastní a nemají zaplacený účastnický poplatek, prosíme obratem o 

zaplacení. Kurz začíná v pátek 15.5.2020 v 17 hodin v klubovně RADAMBUK. Prosíme o 

dochvilnost!! O podrobném rozvrhu přednášek Vás budou informovat lektoři kurzu. 

Vezměte s sebou: roušky, sportovní oblečení, zápisník, tužku, přezůvky, vlastní stravu, 

vyplněný formulář v příloze – Prohlášení o bezúhonnosti a Souhlas se zpracováním 

osobních údajů a nově také čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění MŠMT. 

Instruktor vodní turistiky 

Místo konání: Vltava 
Termíny: 11. 14.6.2020  
Cena kurzu:  členské spolky 
RADAMBUK  dle počtu přihlášených BP sport 
poskytne slevu  

ostatní účastníci   3 200 Kč 
(cena zahrnuje ubytování v kempu, účastnický poplatek 
a zapůjčení lodí, vest, pádel a sudů).   
 
 

Přihlášky na webu: 
Červnový termín: https://www.radambuk.cz/akce/11-14-6-2020-instruktor-vodni-turistiky/ 
 
V kurzu pro instruktory vodní turistiky poskytneme účastníkům mnoho možností k získání kvalitních 
znalostí a dovedností k vedení vodáckých kurzů. Kurzy instruktora vodní turistiky probíhají jako 
školení o prodlouženém víkendu a jsou pro ně vybírány různé terény od snadno sjízdných po 
náročné. 
Výstup z kurzu  
Po úspěšném absolvování účastníci obdrží licenci: Instruktor vodní turistiky (platnost licence je 
časově neomezená). Získané osvědčení lze využít pro komerční, školská a zájmová zařízení. 
Vzdělávací středisko Mgr. Lukáš Binter - BP SPORT je držitelem akreditace MŠMT. S licencí Instruktor 
vodní turistiky lze vyučovat po dovršení 18 let a využití ve věku 15 – 17 let se podléhá zvláštním 
pravidlům, která jsou vysvětlena v dalších informacích níže.  
Výuka vodní turistiky je speciálním oborem v tomto sportu, kde samostatná výkonnost jezdce není na 
prvním místě. Budoucí instruktor musí znát techniku vodního sportu, metodu výuky a didaktiku (to 
vše se naučí na kurzu). Kurz si klade za cíl naučit účastníky vyučovat kanoistiku, kajak, rafting. Z 
hlediska výkonnosti v jízdě na vodních plavidlech, musí být zdatný do té míry, aby byl schopen svým 
budoucím žákům ukázat určité manévry na klidnější vodě. Předvést je musí pomalu a v nízké 
rychlosti, tak aby je žáci z hlediska techniky co nejlépe pochopili. To znamená, že instruktor vodní 
turistiky nemusí být jezdcem, který zvládá velmi náročné vodní terény. 
Obsah kurzu 
Výstroj a výzbroj (typy lodí a pádel, údržba), historie a vývoj, disciplíny, bezpečnost, jihočeské řeky a 
orientace v kilometráži vodních toků. Praktická část- praktická výuka vodáckých disciplín probíhá na 
klidné vodě, na jezech a dalších vodních terénech. Pro náročné také na vodním kanále. 
Přihlášky Vyplněnou přihlášku zašlete do 1.5.2020 na e-mail kancelar@radambuk.cz. 
 
 

https://www.radambuk.cz/akce/11-14-6-2020-instruktor-vodni-turistiky/
mailto:kancelar@radambuk.cz
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Kurz Instruktor, rádce oddílu č. 3 - 2020 
 

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. 
 

Termín: 13. – 14. 6. 2020  

Sobota 8 – 20 hodin 
Neděle 8 – 18 hodin  
Místo: klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, Č.B. 
Věk účastníků: od 15 let. 
 
S sebou: zápisník, tužka, přezůvky, strava vlastní (přestávka na oběd 12,00 – 13,00 hod., k dispozici 
varná konvice, mikrovlnná trouba). Podepsaný souhlas rodičů s účastí v kurzu. 
V případě zájmu je možné zdarma přespání v klubovně, karimatku a spací pytel vlastní.  
 
Cena kurzu:   Členské spolky RADAMBUK   600 Kč 
   Ostatní účastníci   800 Kč 
 
Přihlášky odešlete elektronicky na webu: https://www.radambuk.cz/akce/13-14-6-2020-kurz-
instruktor-radce-oddilu-c-3-2020/ 
Počet míst v kurzu je omezený!!! 
 

Informační centrum pro mládež České Budějovice 
Vstupenky Jihočeské divadlo 
S ohledem na obtížnost predikce vývoje coronavirové 
pandemie a s přihlédnutím k vyhlášeným opatřením Vlády ČR, která s 
touto pandemií souvisí, přistoupilo Jihočeské divadlo k následujícímu 
opatření. 
Všechna představení plánovaná pro sezónu 2020 před Otáčivým 
hledištěm v Českém Krumlově se ruší. Toto opatření bylo projednáno a 
schváleno Radou města České Budějovice dne 6. 4. 2020. Zároveň bylo 
projednáno a schváleno, že této situace bude využito k bezodkladnému 

zahájení nutných oprav Otáčivého hlediště tak, aby nebyl ohrožen divadelní provoz v roce 2021. 
Vracení vstupného bude zahájeno po ukončení mimořádných opatření a zahájení provozu pokladny 
Jihočeského divadla. O tomto termínu Vás budeme včas informovat. O navrácení vstupného lze 
zažádat i písemnou formou. Sledujte aktuální informace na našich webových stránkách a sociálních 
sítích. 
Vzniklé situace mimořádně litujeme a věříme, že všem našim divákům budeme moci zprostředkovat 
silné divadelní zážitky na některé z našich scén v Českých Budějovicích nebo v roce 2021 před 
Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově. 

https://www.radambuk.cz/akce/13-14-6-2020-kurz-instruktor-radce-oddilu-c-3-2020/
https://www.radambuk.cz/akce/13-14-6-2020-kurz-instruktor-radce-oddilu-c-3-2020/
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Co se týká zakoupených vstupenek a eVstupenek na Otáčivé hlediště v Českém Krumlově, vstupné 
bude vracet výhradně Jihočeské divadlo. 
Zakoupené eVstupenky prostřednictvím CBsystemu, na základě zaslání žádosti s kopií eVstupenek na 
e-mail: pokladna@jihoceskedivadlo.cz , 
vstupenky zakoupené na prodejních místech – na pokladně Jihočeského divadla (pravděpodobně od 
4.5.2020), tel.: 386 356 925.   
https://www.jihoceskedivadlo.cz/divadlo/aktualne?qid=1788 

 
Vstupenky CB systém 
Vážení zákazníci, 
na základě mimořádných opatření nařízených vládou a 
uzavřením prodejních míst (včetně Turistického 
informačního centra v Českých Budějovicích), můžete 

vstupenky za zrušená představení, které jste zakoupili na prodejních místech (netýká se 
eVstupenek), vracet i elektronicky. Vrácení proběhne na základě scanu vstupenek a zaslání čísla 
účtu na e-mailovou adresu cbsystem@c-budejovice.cz. 
Upozorňujeme, že vstupné bude vráceno zákazníkovi pouze jednou! V případě, že by zákazník zaslal 
vstupenky elektronicky a zároveň je chtěl vrátit na prodejním místě, platí ta varianta, která bude 
v systému provedena jako první. 
Pokud jste si zakoupili eVstupenku, jste o možnosti vrácení vstupného kontaktováni automaticky 
organizací, pod kterou představení patří. I nadále platí, že vstupenky na představení Jihočeského 
divadla lze vracet až den po nekonání plánovaného představení – více v tiskovém prohlášení 
Jihočeského divadla na www.jihoceskedivadlo.cz. 
Zrušená představení: 
4.3.      A je to v pytli! (Divadlo U Kapličky) 
11.3.    7 žen na krku (Divadlo U Kapličky) 
12.3.    Underground Comedy v Borovanech   
12.3.    Dan Bárta a Robert Balzar trio (DK Metropol) 
13.3.    Parkán (KD Borovany) 
13.3.    Je to na bednu (KC Panorama Hluboká n. Vl.) 
14.3.    Je to na bednu (KC Panorama Hluboká n. Vl.) 
14.3.    Erik Truffaz Quartet (Nové Hrady) 
15.3.    O princzně Sněhurce (Divadlo U Kapličky) 
15.3.    Poslední zvonění (KD Vltava České Budějovice) – nový termín je 7.6.2020, vstupenky zůstávají 
v platnosti 
18.3.    Když se zhasne (Divadlo U Kapličky) 
19.3.    Večery S koncerty (Divadlo U Kapličky) 
20.3.    Walda Gang + Alkehol (KD Vltava) 
20.3.    Poslední doutník (KC Panorama Hluboká n. Vl.) 
21.3.    Poslední doutník (KC Panorama Hluboká n. Vl.) 
22.3.    Ze života vodníků (Malá scéna DK Metropol) 
22.3.    Princové jsou na draka (KD Borovany) 
22.3.    Princezna Lada (Divadlo U Kapličky) 
26.3.    Beethowen 5. Osudová (DK Metropol) 
27.3.    Je to na bednu (KC Panorama Hluboká n. Vl.) 
27.3.    Strašidlo Cantervillské (Divadlo U Kapličky) 

mailto:pokladna@jihoceskedivadlo.cz
https://www.jihoceskedivadlo.cz/divadlo/aktualne?qid=1788
mailto:cbsystem@c-budejovice.cz
http://www.jihoceskedivadlo.cz/
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28.3.    Hvězdy swingu (Malá scéna DK Metropol) – nový termín je 4.10.2020, vstupenky zůstávají v 
platnosti 
29.3.    Zlatovláska (Divadlo U Kapličky) 
3.4.      Ještě jednou profesore (Divadlo U Kapličky) 
9.4.      Housle tří generací (DK Metropol) 
+ všechna představení Jihočeského divadla, více informací na jejich webových 
stránkách: https://www.jihoceskedivadlo.cz/ 
https://www.cbsystem.cz/cs/component/content/article/8-aktuality/22-postup-vraceni-
vstupneho?Itemid=112 

 

Vstupenky Ticketportal 

Vážení zákazníci, 
 v souvislosti s mimořádnou situací ve všech evropských zemích, 
která je daná šířením koronaviru, vyhlásila Bezpečnostní rada státu 
dne 12. března 2020 stav nouze a s tím spojený zákaz konání všech 
akcí s účastí nad 30 osob. Toto rozhodnutí je plošné, týká se tisíců 

akcí a platí do odvolání. 
 Ticketportal, který je pověřen organizátory akcí k prodeji vstupenek na danou akci, se musí řídit 
jejich pokyny vyplývajícími z uzavřené smlouvy. Proto ohledně dalšího postupu musíme vyčkat na 
závazné pokyny organizátorů akcí. Na organizátory akcí jsme se již také obrátili a čekáme na jejich 
odpověď. 
Vzhledem k rozsahu opatření, o kterém rozhodla Bezpečnostní rada státu, není v našich silách 
odpovídat na Vaše dotazy jednotlivě. 
Ponechte si prosím platné vstupenky u sebe, sledujte webové 
stránky www.ticketportal.cz. Informace k jednotlivým představením budeme dle vývoje situace 
zveřejňovat podle data konání níže v této zprávě. 
Všichni zúčastnění si přejí, aby se akce uskutečnila v náhradním termínu. Zajistit ho ale nelze 
obratem. Dříve zakoupené vstupenky zůstanou v platnosti. 
Věříme, že pochopíte mimořádnost dané situace a vyčkáte na další informace. 
Váš Ticketportal 
Zde budeme postupně doplňovat seznamy akcí k jednotlivým dnům. Pokud si chcete ověřit stav akce, na 
kterou máte zakoupeny vstupenky, klikněte vždy níže na datum, které odpovídá datu konání Vámi 
zakoupené akce. https://www.ticketportal.cz/Article/6234?target=2  
UPOZORNĚNÍ! Vracení vstupného ze zrušených akcí i z akcí přesunutých, kde Vám nebude vyhovovat 
nový termín, se uskuteční až po zrušení nouzového stavu. O přesném datu zahájení refundací Vás 
budeme informovat, jakmile budeme tento termín znát. Týká se to nejen vstupenek zakoupených online, 
ale taktéž vstupenek zakoupených na prodejních místech, přes službu Twisto, přes zaměstnanecké 
benefity a na fakturu.  

 

 

 

https://www.jihoceskedivadlo.cz/
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.ticketportal.cz/
https://www.ticketportal.cz/Article/6234?target=2
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Informace z členských spolků RADAMBUKu 

 

PIONÝR, Z. S. - JIHOČESKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE PIONÝRA 

pořádá 

 

Letní příměstský tábor 

Tuláci 2020 

od 13.7.2020 do 17.7.2020 

od 10.8.2020 do 14.8.2020 
pro děti od 6 let 

Cena:  1.200 Kč - zahrnuje pojištění, jídlo,   

                          program, vedoucí s akreditací MŠMT 

Místo:  Divadlo U Kapličky, Husova 622/45  

Program: každý den od 8.00 do 16.00 hodin 

Stravování: zabezpečen teplý oběd, pití 

Zaměření: TULÁCI    -   toulání po kraji, hry, návštěva keramické dílny, návštěva   

                           zvířátek, návštěva Hopsária,   

Informace: telefon: 777 793 668     

                           email: kancelar@jihocesky-pionyr.cz         

Přihlášky:  v kanceláři RADAMBUK – vlevo po vstupu do budovy Divadla U 

Kapličky 

                                  
FUN SPACE aréna 

 
 
 
 
 

mailto:kancelar@jihocesky-pionyr.cz
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FUN SPACE ARÉNA  
Urban game - Tajemství města 
Urban game je nová outdoorová zábava principem podobná únikové hře. Skupina hráčů na začátku 
obdrží základní instrukce a batoh se zakódovanými zipy. Cílem hry je v časovém limitu otevřít všechny 
kapsy a vyřešit sérii šifer a úkolů spjatých s nejznámějšími místy Českých Budějovic. Hráči se ponoří 
do příběhu tajemného vypravěče a zábavnou formou proniknou do bohaté historie města. Připravte 
se na zajímavostmi a hádankami nabitou procházku centrem Českých Budějovic, na jejíž konci na vás 
čeká velké překvapení! Hra se odehrává na veřejně přístupných místech, celoročně, za jakéhokoli 
počasí a dostupná je i pro více skupin najednou. 
Doba trvaní hry (časový limit): 3-4 hodiny Počet osob v týmu: 2-6 lidí 
Rezervace po předchozí telefonické domluvě. Volejte na +420 704 269 830 
http://www.funspace.cz/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.funspace.cz/
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Informace z ČRDM 

Letní tábory 
3.5.2020 

BABIŠ: LETNÍ TÁBORY pro děti by se mohly 
konat OD 1. ČERVENCE 
České televizi to dnes řekl premiér: "Já to 
prosazuji, protože chápu, že rodiče budou rádi, 
když děti půjdou z domu na letní tábor." Dodal, 
že záležet bude samozřejmě na epidemiologické 
situaci. Jasno podle něj bude do konce tohoto 
měsíce. 
Podobně mluvil už v pátek epidemiolog Rastislav 
Maďar, který vede skupinu pro uvolňování 
opatření. Pokud by epidemiologická situace 
vydržela, bylo by podle něj též možné začít 
s tábory hned začátkem léta. Zhoršení 

epidemiologické situace by ale podle Maďara mohlo například znamenat nutnost rozdělit větší tábory 
na menší a podobně. "Ale to zase může být organizačně komplikované. Takže my nastavíme základní 
pravidla a pokud vzhledem k epidemiologické situaci bude možné je splnit, tak tábory budou," uvedl 
v pátek Maďar. 
FOTO: Marie Maňule Konečná 

 

Tábory – Téma týdne ve Zprávičkách na Česká televize 

Celý týden děti psaly do pořadu Zprávičky svoje pocity, myšlenky, naděje i obavy na téma letošních 
táborů. Počet odpovědí svědčí o tom, že dětem tábory hodně leží na srdci... 

Taky se natáčelo u SH ČMS v Borovanech 
nebo v Deštné, kde se tábory konají 30 let. 
Štáb pořadu nechyběl ani u jednání 
expertního týmu Česká rada dětí a mládeže a 
lékařů o návrzích hygienických doporučení 
pro letní tábory 2020. „Výsledkem budou 
možná opatření, jejichž doslovná 
implementace je závislá na aktuální 
epidemiologické situaci a proporčně 
odpovídá velikosti akce. Následně nás čeká 
konzultace s epidemiologem a hlavní 

hygieničkou ČR,“ řekl předseda ČRDM Aleš Sedláček. 
V delším rozhovoru promlouvá předseda ČRDM k dětem na Instagramu Zpráviček, který sleduje 
hodně dětí. 
https://www.instagram.com/st…/highlights/17883046309574752/… 
Reportáž ve Zprávičkách si můžete pustit zde: 
https://www.ceskatelevize.cz/…/10265744641-…/220411000160501 

 

https://www.facebook.com/crdm.cz/?__xts__%5B0%5D=68.ARDF8yfHHtMJhIMbvNdV9xTwgElPx9uX8edlOO3ULYcyG5W0REWYXyqJj8q5dezXdzFL98cNYi2fw7a_vacnYl4ou4BnkmkSg52_TAXLHbP5aH4E1EskZxXsxBGqWx5rd1d0zdn8ljTNR8_TqTnbTAK7jybhzNMx3duRImQ_f6q4pHbdpFcCi16FwfTA-vmPJZcQFh6blMl0a_IbyxfAt60wnnafUsbSWyY7legKZhTR4EblMywhrdjTQ0qVzAamSsZ7J2g65nGN-8c3rQcAlShj1clc57A-Xl-nu9UcSvmpZdJzXLM9oArk_WJNbzWSLTdSrL2sQQDUfOWfk2vjSBv42w&__xts__%5B1%5D=68.ARAf5lVNIT2QQqTXdJamss-WKoXgCg3LUEkLhzb29zpByZYpXNoDTOLarfK2xOcDgkuCqnLP2aKTIU0eArnDF0E_m1_S8JKx8YRY46y_30da_UDfUjSPO-jGrTCX-wjl2-o84nGcDpHgky-9DyFoYw50EAG7QGlaKkLCERK7l9tlHXRYIazIRg25onerieYODesia5NtH3iToRwok8tfi44SJt1KZ47PSUUn3gS1RI3gdpWfkERjTnRRFp-D1lg7R9Ssc2Y6aW-ymJPmzjbkDw78LawRYUbZ9DU-W6NHbkDW3Hpv4dmwHLoFlWgcbzXWWQWM-SIc-NlSIXUtjLRSVIIwhQ&__tn__=kC-R&eid=ARDXwxHOq-Dq7pYFJq0ly0fUh4Z5VqUIyIhq4YxK1J-XgaGa73xXpYpnX1I1HnhwZVrDmWiFopy8SO-i&hc_ref=ARSOs0GwtgbwYxxNLBoLg31V-ZEZ-IQyFKnRTHeZWXHYGWReGNht1_1m0Kl42aX84kU&fref=nf
https://www.facebook.com/marie.m.konecna?__tn__=K-R&eid=ARAL2AmFBqgDhsg6DU9sZSWQS3vwcR8pTzcpz9m2RhdMUCj65TXENba79MK5kU3ORanFEqCNp2VdRK_E&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAf5lVNIT2QQqTXdJamss-WKoXgCg3LUEkLhzb29zpByZYpXNoDTOLarfK2xOcDgkuCqnLP2aKTIU0eArnDF0E_m1_S8JKx8YRY46y_30da_UDfUjSPO-jGrTCX-wjl2-o84nGcDpHgky-9DyFoYw50EAG7QGlaKkLCERK7l9tlHXRYIazIRg25onerieYODesia5NtH3iToRwok8tfi44SJt1KZ47PSUUn3gS1RI3gdpWfkERjTnRRFp-D1lg7R9Ssc2Y6aW-ymJPmzjbkDw78LawRYUbZ9DU-W6NHbkDW3Hpv4dmwHLoFlWgcbzXWWQWM-SIc-NlSIXUtjLRSVIIwhQ
https://www.facebook.com/crdm.cz/photos/a.167145479995252/3155453361164434/?type=3&eid=ARCDQMmLfNVSfoYwY6QBOIzZBb_PghEXTpROYGgSxJl4e1kug3sKSTUcJMMbXvjudHeIb48od-bFjOXZ&__xts__%5B0%5D=68.ARAf5lVNIT2QQqTXdJamss-WKoXgCg3LUEkLhzb29zpByZYpXNoDTOLarfK2xOcDgkuCqnLP2aKTIU0eArnDF0E_m1_S8JKx8YRY46y_30da_UDfUjSPO-jGrTCX-wjl2-o84nGcDpHgky-9DyFoYw50EAG7QGlaKkLCERK7l9tlHXRYIazIRg25onerieYODesia5NtH3iToRwok8tfi44SJt1KZ47PSUUn3gS1RI3gdpWfkERjTnRRFp-D1lg7R9Ssc2Y6aW-ymJPmzjbkDw78LawRYUbZ9DU-W6NHbkDW3Hpv4dmwHLoFlWgcbzXWWQWM-SIc-NlSIXUtjLRSVIIwhQ&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/crdm.cz/photos/a.167145479995252/3155453361164434/?type=3&eid=ARCDQMmLfNVSfoYwY6QBOIzZBb_PghEXTpROYGgSxJl4e1kug3sKSTUcJMMbXvjudHeIb48od-bFjOXZ&__xts__%5B0%5D=68.ARAf5lVNIT2QQqTXdJamss-WKoXgCg3LUEkLhzb29zpByZYpXNoDTOLarfK2xOcDgkuCqnLP2aKTIU0eArnDF0E_m1_S8JKx8YRY46y_30da_UDfUjSPO-jGrTCX-wjl2-o84nGcDpHgky-9DyFoYw50EAG7QGlaKkLCERK7l9tlHXRYIazIRg25onerieYODesia5NtH3iToRwok8tfi44SJt1KZ47PSUUn3gS1RI3gdpWfkERjTnRRFp-D1lg7R9Ssc2Y6aW-ymJPmzjbkDw78LawRYUbZ9DU-W6NHbkDW3Hpv4dmwHLoFlWgcbzXWWQWM-SIc-NlSIXUtjLRSVIIwhQ&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/ceskatelevize/?__xts__%5B0%5D=68.ARDF8yfHHtMJhIMbvNdV9xTwgElPx9uX8edlOO3ULYcyG5W0REWYXyqJj8q5dezXdzFL98cNYi2fw7a_vacnYl4ou4BnkmkSg52_TAXLHbP5aH4E1EskZxXsxBGqWx5rd1d0zdn8ljTNR8_TqTnbTAK7jybhzNMx3duRImQ_f6q4pHbdpFcCi16FwfTA-vmPJZcQFh6blMl0a_IbyxfAt60wnnafUsbSWyY7legKZhTR4EblMywhrdjTQ0qVzAamSsZ7J2g65nGN-8c3rQcAlShj1clc57A-Xl-nu9UcSvmpZdJzXLM9oArk_WJNbzWSLTdSrL2sQQDUfOWfk2vjSBv42w&__xts__%5B1%5D=68.ARAdwmsvEYHMWlkV4eM17RhqJX8HTWj9PtviHG3gE39FPJWyo83SW2JSK91Bk5aGVt5mpa1ORHtjrXYJPv0ihKphoVN-0U0uqhGjv3PwoQ1dDwowENmJlCJ2HKoQ0APOpgmQ8_GisrGEzvOuL50kpId8gfwoyi3F6Ia-67KOVlfa2DcfXUPqckvhtsCk1g4qcSyvPe8tOwjkGux5_Ip8C08D5NtPVALfpQeCZY-G42EPfSOQvI8npl09AENeCkuL1fykNkpX_-UZngK1vO-lgKpOKRYpfKHXH1BJRA6uC0OEa-20gyKFeBZTZvUimDwjvXttsyhTeraPAudYxPiheGv4AQ&__tn__=K-R&eid=ARBjgOR8dMYn60JGIEBz4gNr_0AOUN2VdGeI6rKVvfXthnYKXqyXabn6ad7zZvCAe8iO-T5VvUZZ363L&fref=mentions
https://www.facebook.com/zpravicky/?__xts__%5B0%5D=68.ARDF8yfHHtMJhIMbvNdV9xTwgElPx9uX8edlOO3ULYcyG5W0REWYXyqJj8q5dezXdzFL98cNYi2fw7a_vacnYl4ou4BnkmkSg52_TAXLHbP5aH4E1EskZxXsxBGqWx5rd1d0zdn8ljTNR8_TqTnbTAK7jybhzNMx3duRImQ_f6q4pHbdpFcCi16FwfTA-vmPJZcQFh6blMl0a_IbyxfAt60wnnafUsbSWyY7legKZhTR4EblMywhrdjTQ0qVzAamSsZ7J2g65nGN-8c3rQcAlShj1clc57A-Xl-nu9UcSvmpZdJzXLM9oArk_WJNbzWSLTdSrL2sQQDUfOWfk2vjSBv42w&__xts__%5B1%5D=68.ARAdwmsvEYHMWlkV4eM17RhqJX8HTWj9PtviHG3gE39FPJWyo83SW2JSK91Bk5aGVt5mpa1ORHtjrXYJPv0ihKphoVN-0U0uqhGjv3PwoQ1dDwowENmJlCJ2HKoQ0APOpgmQ8_GisrGEzvOuL50kpId8gfwoyi3F6Ia-67KOVlfa2DcfXUPqckvhtsCk1g4qcSyvPe8tOwjkGux5_Ip8C08D5NtPVALfpQeCZY-G42EPfSOQvI8npl09AENeCkuL1fykNkpX_-UZngK1vO-lgKpOKRYpfKHXH1BJRA6uC0OEa-20gyKFeBZTZvUimDwjvXttsyhTeraPAudYxPiheGv4AQ&__tn__=K-R&eid=ARCq8VqbMgAXQfPnhWnmeSn4_3IuhmqpqbIXByu6-smW1QIU50Uf3ftS2NRImUc1ufiUoaRvvHyKRsN2&fref=mentions
https://www.facebook.com/sdruzenihasicu/?__xts__%5B0%5D=68.ARDF8yfHHtMJhIMbvNdV9xTwgElPx9uX8edlOO3ULYcyG5W0REWYXyqJj8q5dezXdzFL98cNYi2fw7a_vacnYl4ou4BnkmkSg52_TAXLHbP5aH4E1EskZxXsxBGqWx5rd1d0zdn8ljTNR8_TqTnbTAK7jybhzNMx3duRImQ_f6q4pHbdpFcCi16FwfTA-vmPJZcQFh6blMl0a_IbyxfAt60wnnafUsbSWyY7legKZhTR4EblMywhrdjTQ0qVzAamSsZ7J2g65nGN-8c3rQcAlShj1clc57A-Xl-nu9UcSvmpZdJzXLM9oArk_WJNbzWSLTdSrL2sQQDUfOWfk2vjSBv42w&__xts__%5B1%5D=68.ARAdwmsvEYHMWlkV4eM17RhqJX8HTWj9PtviHG3gE39FPJWyo83SW2JSK91Bk5aGVt5mpa1ORHtjrXYJPv0ihKphoVN-0U0uqhGjv3PwoQ1dDwowENmJlCJ2HKoQ0APOpgmQ8_GisrGEzvOuL50kpId8gfwoyi3F6Ia-67KOVlfa2DcfXUPqckvhtsCk1g4qcSyvPe8tOwjkGux5_Ip8C08D5NtPVALfpQeCZY-G42EPfSOQvI8npl09AENeCkuL1fykNkpX_-UZngK1vO-lgKpOKRYpfKHXH1BJRA6uC0OEa-20gyKFeBZTZvUimDwjvXttsyhTeraPAudYxPiheGv4AQ&__tn__=K-R&eid=ARDxD6OM5zwV-olqzh5Mf6qrzoqdIEFO61xogenazB-sDfHDlNvf8mbRn7w_ODpVJGk-OU5TOU-r3rnj&fref=mentions
https://www.facebook.com/crdm.cz/?__xts__%5B0%5D=68.ARDF8yfHHtMJhIMbvNdV9xTwgElPx9uX8edlOO3ULYcyG5W0REWYXyqJj8q5dezXdzFL98cNYi2fw7a_vacnYl4ou4BnkmkSg52_TAXLHbP5aH4E1EskZxXsxBGqWx5rd1d0zdn8ljTNR8_TqTnbTAK7jybhzNMx3duRImQ_f6q4pHbdpFcCi16FwfTA-vmPJZcQFh6blMl0a_IbyxfAt60wnnafUsbSWyY7legKZhTR4EblMywhrdjTQ0qVzAamSsZ7J2g65nGN-8c3rQcAlShj1clc57A-Xl-nu9UcSvmpZdJzXLM9oArk_WJNbzWSLTdSrL2sQQDUfOWfk2vjSBv42w&__xts__%5B1%5D=68.ARAdwmsvEYHMWlkV4eM17RhqJX8HTWj9PtviHG3gE39FPJWyo83SW2JSK91Bk5aGVt5mpa1ORHtjrXYJPv0ihKphoVN-0U0uqhGjv3PwoQ1dDwowENmJlCJ2HKoQ0APOpgmQ8_GisrGEzvOuL50kpId8gfwoyi3F6Ia-67KOVlfa2DcfXUPqckvhtsCk1g4qcSyvPe8tOwjkGux5_Ip8C08D5NtPVALfpQeCZY-G42EPfSOQvI8npl09AENeCkuL1fykNkpX_-UZngK1vO-lgKpOKRYpfKHXH1BJRA6uC0OEa-20gyKFeBZTZvUimDwjvXttsyhTeraPAudYxPiheGv4AQ&__tn__=K-R&eid=ARCAoRPjJgpSiuu0gPhDTb0cy8H7Fwtuz950YVG1cNooADvoYjmoYj15Thwac9oC6j0dbGJM9hkGwJeI&fref=mentions
https://www.facebook.com/ales.sedlacek.14?__tn__=K-R&eid=ARCOeev7TqvoBLLobnFPga6f05pAcprSe7Iv5Doa6kWI-o83iOEGoDd-Hn2VpY-_cT7FlDtUUVH20tjL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAdwmsvEYHMWlkV4eM17RhqJX8HTWj9PtviHG3gE39FPJWyo83SW2JSK91Bk5aGVt5mpa1ORHtjrXYJPv0ihKphoVN-0U0uqhGjv3PwoQ1dDwowENmJlCJ2HKoQ0APOpgmQ8_GisrGEzvOuL50kpId8gfwoyi3F6Ia-67KOVlfa2DcfXUPqckvhtsCk1g4qcSyvPe8tOwjkGux5_Ip8C08D5NtPVALfpQeCZY-G42EPfSOQvI8npl09AENeCkuL1fykNkpX_-UZngK1vO-lgKpOKRYpfKHXH1BJRA6uC0OEa-20gyKFeBZTZvUimDwjvXttsyhTeraPAudYxPiheGv4AQ
https://www.instagram.com/stories/highlights/17883046309574752/?hl=cs&fbclid=IwAR0mZsWFrv6O0wT11IkvDsvzXNViJEDtyXy-yzIxJjrBO9aFbD3BFL6-SUc
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/220411000160501?fbclid=IwAR1Crb6L0dPy-PN6LYE_LbFtw3D1jzlXlx6CfSRwxlfx-57ssCEckGJ-SrM
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Česká rada dětí a mládeže nevidí důvod pro posun táborů až na srpen. 
Otevřeným dopisem jsme proto vyzvali zástupce vlády k otevřené a 
konstruktivní debatě. 
Ministr školství Robert Plaga ve středu 15. 4. 2020 na tiskové konferenci Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy sdělil, že si dovede letní tábory představit až ve druhé půlce prázdnin. 
Plán vlády na postupné rozvolňování opatření zveřejněný jen o den dříve však hovořil o povolení 
zotavovacích akcí pro děti již od 8. června. Aktivním a rychlým způsobem jsme se rozhodli 
nepřehlednou situaci řešit. Společně se Sdružením pracovníků domů dětí a mládeže v České 
republice, dalšími pořadateli táborů a Sdružením místních samospráv České republiky jsme 
kontaktovali Ústřední krizový štáb, hlavní hygieničku i ministra školství a informovali je, že chceme 
o celé problematice jednat. 
Dopis ČRDM představitelům ministerstev, vlády a Ústředního krizového štábu ve formátu PDF 
najdete ZDE. 
DĚKUJEME všem, kteří se pod dopis rovněž podepsali, a projevili nám důvěru a podporu. 
Děkujeme i všem médiím, která nás podpořila. 137 mediálních výstupů, ve kterých jsme se 
v souvislosti s aktuálním děním kolem táborů objevili za poslední dva dny, je silnou a taky důležitou 
podporou na cestě za úspěšným výsledkem naší iniciativy. Děkujeme za ni, především ČTK.  
 
Máme reakci na náš společný otevřený dopis, je nadějná 
Ministr školství Robert Plaga dnes na schůzi Senátu odpovídal při interpelacích na dotaz senátorky 
Renáty Chmelové, která ho vybídla k tomu, aby se jasně vyjádřil na téma letních táborů 2020.  
Pan ministr ve své odpovědi upřesnil, že jím avizovaný začátek letních táborů se netýkal dětských 
táborů, ale letních doškolovacích kempů, a ve výsledku se tak jedná jen o zkreslenou interpretaci.  
Jak to tedy bude s tradičními tábory?  
Odpověď ministra školství při interpelacích se shoduje s vyjádřením koordinátora epidemiologického 
týmu ministerstva zdravotnictví Rastislava Maďara, které dnes obdržela Kancelář České rady dětí a 
mládeže. Citujeme z ní: 
„Do poloviny května se nebudeme vůbec schopni bavit v reálných obrysech, jestli vůbec tábory 
budou– ať už červenec, srpen nebo jindy. Jsme stále na velmi tenkém ledě. Teď je ještě na jakékoliv 
jednání příliš brzy. Bude-li se to vyvíjet dobře v dalších týdnech, domluvíme se určitě rychle a 
konstruktivně na dalších plánech, nejen za MZ ČR ale i s MŠMT, s panem ministrem Plagou a jeho 
týmem,“ píše pan Maďar. 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/220411058330415
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/220411058330415
http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.spddm.org/
http://www.spddm.org/
https://www.smscr.cz/
http://crdm.cz/download/dokumenty/CRDM-dopis-letni-tabory-2020.pdf
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„Mohu Vás ujistit, že pokud to aspoň trochu půjde, budu se klonit k umožnění táborů už v červenci, 
alespoň z pohledu homogenních skupin do 50 osob, např. skautů apod.“, doplňuje koordinátor 
epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví. 
Toto stanovisko samozřejmě chápeme a respektujeme – a jsme připraveni se v prvním možném 
termínu  bavit o nastavení táborů, tak aby si je děti užily, a zároveň jsme pro ně dokázali vytvořit 
takové podmínky, aby se riziko přenosu viru na táborech minimalizovalo. 

 
Poskytování ubytování v nouzovém stavu a souvislosti týkající se epidemie  
Česká rada dětí a mládeže připravila krátkou metodiku týkající se dopadů nouzového stavu na provoz 
organizací dětí a mládeže v oblasti poskytování nebo užívání ubytovacích služeb s názvem  
Poskytování ubytování v nouzovém stavu a souvislosti týkající se epidemie COVID-19. 

 
Vyhlašujeme další ročník programu Mladých delegátů do OSN. Kdo utvoří 
novou dvojici delegátů? 
Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy hledají na základě World Programme of Action for Youth (A/RES/50/81) 
zájemce pro účast v pátém ročníku Programu Mladých delegátů do OSN/ UN Youth Delegates 
Programme. 
Cílem programu je reprezentace české mládeže na půdě OSN, zastupování zájmů české mládeže na 
globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a 
Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží. 
Více informací najdete na webu delegátů 

 
Čtvrtá letošní Archa se těší na Vaše příspěvky. Téma? Jak nevyhořet 
Téma čísla 4/2020 časopisu Archa je dvouslovné: Jak nevyhořet. Co se za ním skrývá? Jako (skoro) 
vždy – záleží na úhlu pohledu. Tak třeba: vedoucí je jako skála, která se nemůže nikdy ani zachvět. 
Nebo ano…? Další možnost: jak se udržet fit – i pro ty druhé… Siločáry skupinové podpory… Kurzy a 
(nejen) letní školy... Možná Vás napadne nějaká spojitost s koronakrizí, a možná ještě jiné, další 
souvislosti. Buď jak buď, čtvrté letošní Arše by Vaše zkušenosti, názory, recepty a postřehy na dané 
téma slušely. Příspěvek přitom nemusí být ani příliš dlouhý, stačí klidně tři odstavce, k tomu pár 
snímků (v rozlišení vhodném pro tisk, tedy FOTKY CO NEJVĚTŠÍ) – a je to… Zašlete prosím svůj 
příspěvek na e-mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to do uzávěrky 8. května. 

 
Jak na online oddílovky? Meet Google Vám pomůže 
V dnešní koronavirové době, kdy se nemůžeme v oddílech osobně potkávat, přicházejí více než kdy 
jindy na řadu různé online nástroje pro virtuální činnost oddílů. Tomíci přinášejí jednu z možností, jak 
takové online oddílovky konat. 
https://www.a-tom.cz/clanek/19302-jak-na-online-oddilovky-meet-google-vam-pomuze 

 
JAK MOTIVOVAT DÍTĚ k učení/k pomoci v domácnosti/ke čtení/ke 
sportování… BEZ BOJE A ZBYTEČNÝCH HÁDEK? 
Pokud od svého dítěte teď častěji než často slýcháváte věty typu: „Mně se nechce…, mě to neba…, 
mě to nezajímá…,“ tak to třeba zkuste jinak než „po zlém“. Inspiraci jsme našli u Asociace turistických 

http://crdm.cz/download/publikace/CRDM-ubytovani-nouzovy-stav-covid.pdf
https://mladiosn.cz/vyberove-rizeni/
mailto:archa@crdm.cz
https://www.a-tom.cz/clanek/19302-jak-na-online-oddilovky-meet-google-vam-pomuze


RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 
Informační centrum pro mládež České Budějovice 

Husova třída 622/45, České Budějovice 

tel: 775 644 101, e-mail: kancelar@radambuk.cz 

 

KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 5 - 2020 

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

21 

oddílů mládeže, v tomícké rodině Lucky a Zdeňka Šmídových. Motivace je hnacím motorem, který je 
třeba držet stále nastartovaný, aby Vaše dítě zůstalo zapálené... 
https://www.facebook.com/crdm.cz/photos/a.167145479995252/3079101132132991/?type=3&the
ater 

 
Co dělají dětské a mládežnické spolky v době koronaviru a co na to svět 
kolem nás? 

Nouzový stav v ČR postihl i chod dětských a mládežnických 
organizací. A i když některé z nich uvádějí, že je jejich činnost 
pozastavena, není to úplně pravda. Nekonají se pravidelné 
schůzky, výpravy, táboření, ale žijeme a snažíme se, aby to 
mělo smysl. JAK? Mnoha způsoby… 
Čtěte zde: http://www.adam.cz/clanek-2020040051-co-
delaji-detske-a-mla… 

 

 

 

 

Vyšla Archa číslo 3/2020 
Krokobraní, cyklobraní, pádlobraní – pékné téma Vás 
zaujalo, o čem svědčí pestrost příspěvků. Třetí letošní Archa 
má o čtyři stránky více – to aby se tam vešlo i to postatné, 
co dělají spolky v době koronaviru. 
Zde si můžete přečíst elektronickou podobu Archy 3/2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pomozte spolu s EDUin objevovat 
pozoruhodné osobnosti českého školství 
Nominujte dobré učitele na cenu Global Teacher Prize CR 

2020. Je to odborná cena pro pedagogy působící na základních a středních školách v České republice. 
Sleduje odbornost pedagogů, individuální přístup k žákům, vytváření a používání inovativních 
učebních metod a zapojení učitelů do mimoškolních aktivit a odborné komunity. Vítěz loňského 
ročníku Tomáš Chrobák postoupil do světového finále ceny Global Teacher Prize 2020. Nominujte 
dobré učitele do dalšího ročníku! 
http://www.ctenipomaha.cz/cs/Charity/globalteacherprize 

https://www.facebook.com/crdm.cz/photos/a.167145479995252/3079101132132991/?type=3&theater
https://www.facebook.com/crdm.cz/photos/a.167145479995252/3079101132132991/?type=3&theater
http://www.adam.cz/clanek-2020040051-co-delaji-detske-a-mladeznicke-spolky-v-dobe-koronaviru-a-co-na-to-svet-kolem-nas.html?fbclid=IwAR0bJ77mM58ZN05l97DpZagn6yJWEyNFqcNxrL33NzIRVdqzI-H_cKRZlDU
http://www.adam.cz/clanek-2020040051-co-delaji-detske-a-mladeznicke-spolky-v-dobe-koronaviru-a-co-na-to-svet-kolem-nas.html?fbclid=IwAR0bJ77mM58ZN05l97DpZagn6yJWEyNFqcNxrL33NzIRVdqzI-H_cKRZlDU
http://crdm.cz/archa/aktualni-cislo/
http://www.ctenipomaha.cz/cs/Charity/globalteacherprize
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Projekty ČRDM pro členské organizace 
 

Česká rada dětí a mládeže provozuje on-line poradnu, která 
poskytuje informace k legislativě organizací pracujících s dětmi 
a mládeží, spolkovému právu v novém občanském zákoníku 
(NOZ) a odpovídá i další dotazy, například ohledně pořádání 
dětských táborů. Vyhledávat lze v už položených dotazech, 
nebo můžete položit i vlastní dotaz. 

V poradně můžete nejen hledat odpovědi, ale také se ptát ale i diskutovat. Ne vždy je jedna odpověď 
správná a obecně přijímaný výklad se u mnohých novinek teprve vytváří. Můžete tak společně přispět 
k tomu, že legislativní prostředí bude pro neziskové organizace přijatelnější a bude více reflektovat 
dobrou praxi.Poradnu najdete na adrese http://poradna.crdm.cz 
 

Ocenění pro zástupce veřejné správy a samosprávy a podnikatele 
působící na místní a krajské úrovni za podporu mimoškolní práce s 
dětmi a mládeží. Kandidáta na cenu Přístav navrhují spolky jejichž 
náplní je práce s dětmi a mládeží, domy dětí a mládeže a školní 
družiny a kluby. Navrhovatelé musí být minimálně tři. Můžete 
navrhovat kandidáty na Cenu Přístav i z řad podnikatelů působících 
na místní a regionální úrovni. Cena Přístav může být udělena jak 

fyzickým, tak i právnickým osobám.Veškeré podrobnosti o Ceně Přístav najdete na 
webu http://pristav.crdm.cz/. 
 

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

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

Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže 
(European Youth Card) je to hned snazší. EYCA karty jsou 
mezinárodní identifikační a slevový průkaz pro mladé lidi ve 
věku 5 – 30 let, a to jak pro studenty, tak nestudenty. 
Zajímavé možnosti přináší využití karet EYCA v neziskových 
organizacích a ve školách. 

http://poradna.crdm.cz/
http://pristav.crdm.cz/
https://eso.skeleton.cz/
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Držitelů karet EYCA je v ČR nyní již více než 28 000 a mohou využívat přes 1 000 slev a výhod. V 
Evropě je Evropská karta mládeže nejrozšířenější slevovou kartou pro mladé – má více než 5 milionů 
držitelů, kteří mohou čerpat 60 000 slev ve 39 evropských zemích. Karta je široce využitelná pro 
aktivity v různých oblastech života, jako je cestování, kultura, doprava, ubytování, stravování, 
nakupování, sport, služby či vzdělávání. 
Karty EYCA se také dají využít jako studentský průkaz na školách (a to jak na vysokých a středních, tak 
i na základních) a také jako členská karta v neziskových organizacích. 
Kartu je také možné využít jako průkaz totožnosti pro děti mladší 15 let (a mít tak například 50 % 
slevu na dopravu po celé ČR).Kompletní informace o EYCA kartách najdete na www.eyca.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/ 
 
Předpoklady projektu: 
1. Zapojit se můžou jak samotné organizace, tak jejich organizační jednotky. 
2. V rámci projektu bude výběr z několika šablon, které budou přizpůsobeny (graficky i obsahově) 
oblasti práce s dětmi a mládeží. 
3. Součástí šablon budou i různá rozšíření na míru našim potřebám (např. fotogalerie čerpající fotky 
z Disku Google, kalendář čerpající z Kalendáře Google atp.). 
4. Web bude možné založit jak na doménách projektu (oddilovyweb.cz, mujoddil.cz, mujspolek.cz…), 
tak na doménách organizací (tomici.cz, skaut.cz, pathfinder.cz…). 
5. Web bude mít hosting zdarma. 
6. Weby budou postaveny na intuitivním Wordpressu a k dispozici budou návody, jak provádět 
úpravy tak, aby web mohl administrovat i ne tak zkušený uživatel PC. 
Konkrétní postup vývoje projektu můžete sledovat na webu projektu (weby.crdm.cz), který přináší 
všechny potřebné informace. Aktuálně je projekt ve stádiu vývoje. 
 
Postup, který Vás čeká, pokud se rozhodnete do projektu zapojit: 
1. Registrace na stránce projektu 
2. Registrace zamýšleného webu a žádost o přiřazení pod vybranou doménu. 
3. Autorizace ze strany administrátorů. 
4. Výběr webové šablony. 
5. Automatická instalace webové šablony. 
6. Úprava jednotlivých textů. 
7. Fungující web organizace nebo její organizační jednotky. 
Pokud se chcete zapojit do projektu i Vy nebo máte další dotazy, obraťte se na manažera projektu 
Jakuba Fraje na e-mailu jakub.fraj@crdm.cz. 

http://www.eyca.cz/
http://weby.crdm.cz/
http://crdm.cz/projekty/
http://oddilovyweb.cz/
http://mujoddil.cz/
http://mujspolek.cz/
http://tomici.cz/
http://skaut.cz/
http://pathfinder.cz/
http://weby.crdm.cz/
mailto:jakub.fraj@crdm.cz
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Další informace 
 

MŠMT VYDALO VYHLÁŠKU K HODNOCENÍ DRUHÉHO POLOLETÍ 2019/2020 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes vydalo vyhlášku  o 
hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 
2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při 
klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií 
koronaviru. Součástí vydané vyhlášky je také metodika s výkladem 
jednotlivých bodů. 
"Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela 

nestandardním způsobem, více než obvykle se prohlubují rozdíly v podmínkách, které mají žáci 
vytvořeny pro vzdělávání. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto situaci, na 
kterou nebylo možné se připravit, musí zohlednit. Z některých běžně užívaných postupů je tak třeba 
slevit a hodnotit žáky a studenty s dlouhodobou znalostí jejich výsledků ve škole. Stejně tak je třeba 
slevit z objemu učiva stanoveného v ŠVP. Není žádoucí, aby se hodnocení žáků zhoršilo oproti jejich 
obvyklým výsledkům z důvodu jejich složité rodinné situace nebo nižší schopnosti přípravy mimo 
kolektiv. V této složité situaci dětí i rodin doporučujeme vždy konat ve prospěch žáků. Hodnocení 
výchovných předmětů pak považujeme za zbytné. Přesto je možné hodnocení výsledků vzdělávání 
žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 ze strany školy spravedlivě provést, v tomto ohledu 
máme důvěru v odborné kompetence učitelů škol," píše se v úvodu metodiky k vyhlášce. 
V průvodním dopise k vyhlášce ministr školství Robert Plaga děkuje všem učitelům za jejich dosavadní 
práci a upozorňuje školy na další materiály, které mohou od ministerstva v následujících dnech 
očekávat. "Chtěl bych Vás informovat, že v návaznosti na výše uvedenou legislativu týkající se 
základních, středních a vyšších odborných škol připraví ministerstvo školství v příštích dnech ještě 
následující vyhlášky a metodiky: 

• Soubor hygienických a bezpečnostních podmínek, za kterých bude možná účast student ve 
školách při výuce, a to formou „manuálu“ pro všechny segmenty vzdělávací soustavy, na které 
pracujeme spolu s epidemiology a ministerstvem zdravotnictví, a která bude zveřejněna na přelomu 

dubna a května. 
• Vyhlášky k maturitám a závěrečným 

zkouškám a jednotným přijímacím zkouškám, 
které budou ve sbírce do 10. května, které budou 
stanovat podmínky, za kterých budou moci žáci 
skládat výše uvedené zkoušky. Součástí bude 
také balíček podpory k výše uvedené metodice, 
který chceme rovněž představit 10. května," píše 
se v průvodním dopise ministra školství. 
Průvodní dopis ministra školství naleznete ZDE. 
Vyhlášku 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků 
vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního 
roku 2019/2020 naleznete ZDE. 
Metodiku k vyhlášce 211/2020 Sb. najdete ZDE. 
 
 

http://www.msmt.cz/file/52744_1_1/
http://www.msmt.cz/file/52751/
http://www.msmt.cz/file/52745_1_1/
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SOUBOR HYGIENICKÝCH POKYNŮ PRO MŠ, ZŠ A SŠ 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy avizovalo, že na přelomu dubna a května připraví 
soubor hygienických a bezpečnostních pokynů pro školy. Ministr školství Robert Plaga včera, v 
pátek 1. května, na tiskové konferenci oznámil, že resort materiály finalizoval a nyní budou 
distribuovány do škol a zřizovatelům. "Na materiálech jsme úzce spolupracovali s ministerstvem 
zdravotnictví a jeho pracovní skupinou pro řízení uvolňování karanténních opatření v čele 
s epidemiologem Rastislavem Maďarem. Primární pro nás byla proveditelnost. Jsem toho názoru, 
že se nám podařilo najít dobrý kompromis," řekl ministr školství na tiskové konferenci. 
Manuál pro mateřské školy naleznete ZDE, pro školy základní pak ZDE a školy střední a 
konzervatoře ZDE. 
Součástí materiálů je také čestné prohlášení, které je k vytištění ZDE. 
V příštím týdnu bude resort distribuovat ještě obdobné materiály pro vyšší odborné školy, základní 
umělecké školy, střediska volného času a školská poradenská zařízení. 
Více o harmonogramu uvolňování v oblasti školství se můžete dočíst ZDE.  
 
 

http://www.msmt.cz/file/52770_1_1/
http://www.msmt.cz/file/52773_1_1/
http://www.msmt.cz/file/52771_1_1/
http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/
http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi
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HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v posledních dnech intenzivně spolupracovalo 
s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology ohledně uvolňování mimořádných opatření v oblasti 
školství coby součásti celkového uvolňovacího scénáře. Návrat do škol v omezeném režimu se bude 
týkat zejména těch, kteří budou v letošním roce skládat státní, bakalářskou, maturitní, závěrečnou 
zkoušku či absolutorium. Do škol se pak budou moci na dobrovolné bázi vrátit také žáci prvních 
stupňů základních škol. Pro ostatní, včetně žáků některých speciálních škol, zůstanou školy do 
konce tohoto školního roku v převážném rozsahu uzavřeny. Harmonogram reflektuje současnou 
epidemiologickou situaci v ČR a je součástí uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví a 
vlády. V závislosti na vývoj epidemiologické situace může být aktualizován nebo doplněn. Do konce 
dubna bude zveřejněn manuál, v němž budou upřesněny hygienické a další podmínky v souvislosti 
s postupným otevíráním škol. Postupně budou také upřesňovány informace týkající se 
rekvalifikací, jazykového vzdělávání, letních táborů a neformálního vzdělávání (kroužků). 
U vysokých škol bude již od 20. dubna možná individuální aktivita v rámci studia posledního 
ročníku, a to vždy v maximálním počtu pěti studentů. Jedná se zejména o aktivity, které jsou 
nezbytné pro dokončení bakalářského, magisterského nebo doktorského studia. Knihovny a studovny 
pak budou otevřeny jen za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury.  
Studenti i akademici však musí dodržet řadu opatření. Osoby nesmí podléhat karanténě a nesmí 
vykazovat známky akutních zdravotních potíží odpovídající virové infekci jako je například horečka, 
kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu. U vstupu do zkušební místnosti proběhne povinná 
dezinfekce rukou a bude nařízeno nošení roušek. Studenti také podepíší prohlášení o bezinfekčnosti. 
Na výuku/zkoušku se studenti dostaví ve stanovený čas, tak aby se minimalizovalo riziko šíření 
případné infekce, a budou rozděleni do menších skupin o maximálně 5 osobách. Zhodnocení a 
vyhlášení výsledků zkoušky proběhne vždy po vyzkoušení jednoho studenta v daném časovém 
rozmezí. Po oznámení výsledků zkoušky student neprodleně opustí budovu. 
Od 27. dubna se výše uvedené týká i studentů ostatních ročníků vysokých škol. Opět však platí, že 
jde o přítomnost nejvýše 5 osob za účelem konzultací či zkoušení nebo klinické a praktické výuky a 
praxe. 

 
Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, 
konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné 
zkoušky a absolutoria. Do škol budou moci docházet také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na 
přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve 
skupinách v maximálním počtu 15 osob. 
Na vysoké školy se budou moci vrátit studenti všech ročníků vysokých škol, a to ve skupinách max. 
15 osob. Omezení počtu se nevztahuje na klinickou a praktickou výuku a praxi. 
Bude také možná osobní přítomnost ve škole při výuce na základních uměleckých školách, 
jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní 
výukou. Opět platí, že výuka může probíhat ve skupinách max. 15 osob. 
Obnovena bude k 11. květnu také činnost středisek volného času (skupiny max. 15 osob), prezenční 
výuka na školách při dětských domovech, výchovných a diagnostických ústavech a rovněž ve 
školách při zdravotnických zařízeních. Obnoví se také činnost školských poradenských zařízení. 

 
Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích 
aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových 
skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných 
příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.  
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• Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek 
navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici. 

• Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt 
skupin bude omezený. 

• Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou. 
• Tělesná výuka bude zakázána. 
• Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologickou 

situací a místními podmínkami, zejména pak možností oddělení jednotlivých skupin. 
• V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o 

jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak 
mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné. 
V červnu se budou realizovat samotné maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Možná bude 
realizace praktického vyučování (včetně odborného výcviku) a praktické přípravy ve středních a 
vyšších odborných školách za obdobných podmínek jako v případě školních skupin. Pokud to 
epidemiologická situace dovolí, počítá se také s možností konzultací či občasných vzdělávacích aktivit 
pro žáky 2. stupňů ZŠ a středních škol. 
V červnu se také předpokládá realizace jednotných i školních přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve 
středních školách. 

 

http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi 

 
 

http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi
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CVVZ 2020 

Dobrý den,  
 
chtěli bychom Vám a Vaší organizaci představit vzdělávací akci pro lidi, kteří pracují s dětmi a mládeží 

při volnočasových aktivitách. Celostátní 
vzájemná výměna zkušeností (CVVZ) se 
koná každoročně v různých městech České 
republiky, v letošním roce akce proběhne u 
nás v Českých Budějovicích o víkendu 13.-
15.11.2020.  
 
O CO JDE? 
 
CVVZ je určena všem zájemcům starším 15 
let. Účastní se jí členové Brontosaura, 
Junáka, České tábornické unie, Pionýra, 
DDM a dalších neziskových organizací 
věnujících se volnému času dětí. Program 

akce je sestavený z několika tématických okruhů: psychologie, pedagogika, organizace akcí, 
osobnostní rozvoj, příroda, ekologie, tábornictví, proběhnou i rukodělné a umělecké workshopy, 
pohybové aktivity atd. Přednášející jsou jak z řad účastníků, tak z řad pozvaných profesionálů. Každý 
účastník si volí program dle vlastního výběru. Akce se každoročně účastní 500 - 800 osob a bude 
probíhat ve školách v centru Budějovic. Více informací, např. o programu v minulých letech, zjistíte 
na webu www.cvvz.cz.  
 
UKAŽ SVÉ ZKUŠENOSTI A OBOHAŤ PROGRAM 
Budeme velmi rádi, pokud o akci informujete Vaše členy či kolegy. Přihlašování na akci bude 
spuštěno v září. Kromě nabídky absolvování akce v roli běžného účastníka bychom Vás rádi poprosili 

o zvážení zapojení se do 
programu na CVVZ a uspořádání 
přednášky, workshopu či dílny 
podle Vašeho zaměření. Naším 
cílem je tradiční program akce 
zpestřit místními přednášejícími, 
kteří se akce pravidelně 
neúčastní. Standardní program 
trvá 90 minut a koná se ve školní 
třídě. Pro specifičtější program 
jsme po domluvě schopni zařídit i 
jiné prostory. Lektorům, kteří se 
akce zúčastní, na oplátku 
nabízíme nižší účastnický 
poplatek. V případě externích 
přednášejících se na odměně 
domlouváme individuálně. 

 
ZAPOJ SE 

http://www.cvvz.cz/
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CVVZ letos připravuje Jihočeská oblast České tábornické unie. Organizace této akce vyžaduje spoustu 
dobrovolníků, proto do našeho organizačního týmu rádi přijmeme další nadšence, kteří nám 
pomohou zajistit hladký průběh akce. V případě zájmu celého spolku nabízíme možnost zařadit se 
mezi partnery akce.  
 
Děkuji, že jste dočetli až sem. Pokud Vás něco z našeho dopisu zaujalo, budeme rádi, když se nám 
ozvete na tento email.  
Barbora Kuklová 
organizátor akce 
tel.: 777 019 177 
cvvz2020@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/events/721544028348132/ 
 

Kláštery Český Krumlov 
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat s dětmi 
v rámci táborů nebo kroužků na výlet k nám do 
Klášterů do Českého Krumlova. Nabízíme jak 
výukové programy zaměřené na historii, umění, 
knihy, lidová řemesla a zvyky… Rovněž je možné 
navštívit s dětmi i samotné expozice bez 
výukového programu (pro skupiny máme 
speciální zlevněné vstupné a výhoda našich 
expozic je v tom, že vše se tu dá zkoušet a 
exponátů je možné se dotýkat) a poté zavítat do 

řemeslných dílen a něco si zde vyrobit. 
V Klášterech se dá strávit jak několik hodin, tak celé dopoledne nebo i celý den. Areál Klášterů je 
v bezprostřední blízkosti zámku Český Krumlov, takže je možné s žáky navštívit i město, vjezd 
autobusu do města díky návštěvě Klášterů nebudete mít zpoplatněn. 
Podrobnosti o programech, expozicích, fotografie a další informace najdete na našich webových 
stránkách http://klasteryck.cz/ 
Těšíme se na vaši návštěvu 
Mgr. Irena Vacková 
Muzejní pedagog 
Tel. 725 554 683 
 

Instruktoři Brno, z.s. - Fond her II 
Knihy Fond her I a Fond her II jsou výběrem nejlepších her formou zážitkové pedagogiky, které vznikly 
pro akce Instruktorů Brno. Publikace jsou vhodné pro instruktory zážitkové pedagogiky, skautské 
vedoucí, progresivní učitele a pro všechny vedoucí, kteří v rámci volnočasových aktivit pracují s 
mládeží a dospělými. Budou ideálním pomocníkem, pokud chcete připravit pro skupinu lidí zajímavý 
program a máte zájem o větší a komplexnější hry. 
Ke každé hře v knize najdeš popis jejích základních parametrů – například cíl hry, žádoucí věk a počet 
hráčů, prostředí vhodné k uvedení, počet instruktorů a potřebný materiál – a samozřejmě kompletní 
pravidla hry včetně metodických poznámek k uvedení hry. 

 

mailto:cvvz2020@gmail.com
https://www.facebook.com/events/721544028348132/
http://klasteryck.cz/
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Fond her 2 
Cena: 350 Kč 
ISBN: 80-251-1675-1 
Formát: 190 stran, brožovaná vazba 
První vydání: 2020 Instruktoři Brno, z.s. 
Objednat výtisk 
Zasíláme na pobočku Zásilkovny nebo na adresu (oboje ČR nebo 
SR), možné je také osobní vyzvednutí v centru Brna. Platba 
převodem na účet či dobírkou. 
Popis 
V knize najdeš 41 originálních a dosud nepublikovaných her a 
programů, které vznikly pro kurzy zážitkové pedagogiky pořádané 
Instruktory Brno v posledních 10 letech (i když je zde i pár starších 
kousků, které nám bylo líto vynechat). Volně tak navazuje na 
úspěšný první díl Fond her vydaný v roce 2007. 

Všechny hry byly na kurzech a akcích důkladně vyzkoušeny a u účastníků měly velký úspěch. Jedná se 
o hry týmové i individuální, sportovní, kreativní, dramatické, recesní, hry zaměřené na řešení 
problémů, na týmovou spolupráci a také hry, které vhodným způsobem kombinují všechny výše 
uvedené prvky tak, aby dosáhly vytyčeného cíle. Právě práce s cílem, dramaturgií, skupinovou 
dynamikou a reflexí je pro tyto hry typickým znakem. 
https://www.instruktori.cz/fondher/?fbclid=IwAR09XUNCeF-
RJeDMMh4QtlOrjhZY7bQjvkMJrUfTIfdmbYGfd0Ihq6_6slA 

 

Think Creative.cz 
Dřevěné medaile na míru 🥇🏅🎖Děláme na objednávku 
medaile pro školy, školky, tábory, knihovny, aquacentra, na 
akce všeho typu. Všichni doufáme, že se na nich objeví i nápis s 
rokem 2020!  
 

 

 

 

 

 

CEGV Cassiopeia CB 

Máme pro vás něco na procházky kolem řek a nejen tam:-) Náš kapesní mini atlas vám pomůže 
"sblížit se" s přírodou uvnitř města Českých Budějovic a objevit více než 80 druhů planých rostlin. 
Každá z nich má zajímavé vlastnosti a něco vypovídá o svém prostředí. O tom se dozvíte ve stručných 
popisech a symbolech, doprovázejících fotky. Testováno i na dětech...Vývoj atlasu v loňském roce 
podpořilo Statutární město České Budějovice. Díky tomu máte nárok získat jej zdarma do vyčerpání 
zásob (můžete nám však přispět dobrovolně na naší činnost). Možná místa odběru: sídlo ekocentra 

https://www.instruktori.cz/fondher/kosik?add-to-cart=3099&quantity=1
https://www.instruktori.cz/fondher/?fbclid=IwAR09XUNCeF-RJeDMMh4QtlOrjhZY7bQjvkMJrUfTIfdmbYGfd0Ihq6_6slA
https://www.instruktori.cz/fondher/?fbclid=IwAR09XUNCeF-RJeDMMh4QtlOrjhZY7bQjvkMJrUfTIfdmbYGfd0Ihq6_6slA
https://www.facebook.com/thinkcreative.cz/?__xts__%5B0%5D=68.ARCJwP4gYoAxTv33rq32OuREAmokhHjQIP2Qjk32mcKuGZFCzw7J-zasVOYOGtRkn6qN45qWPQBzTe8AnFaZK-U1yNccWIaXvrHSMAKT5XPDzGDE1prV6SPcvs5v9gPWJK2G5r_swKKCQ74bhhPwWO14l3Kl7H0jOjkZINJ_TRUFqKcmpvGonpZaVAFikaO5uKo3UpgGEqC4pyXyVGUTvTh5Yrnu-KY1BhI3DYMTqfbH24WDiFQlyYeLjD7x2dQj_SmitsFVHIBoQ4KeH58Btz0GJM6tit8shmHxr4MkNi9TuGYpYkcOWgs2O8cORwjM-jBKWiMP159DtuAPyw8oSr8xHIQ&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/CEGV-Cassiopeia-CB-156257324445793/?__tn__=kCH-R&eid=ARDItS3aIImW4NqrCz3o7tgizA9RvvtJ-9zCEWDj2rqhd-BfWHFaHJSX2XJZjCALSeWC9-G2oSJc-ufJ&hc_ref=ARRgduwf1zCdXpvgzPDtZIq95DMqOjN10QLLwxFVO7FbdWjIPsbKwxEbgMI9dTHQNvk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCSA3eO8zeKJnkkD_SNYvKSghYrw7nLLFsiP1XZaNdNTpgURg5BclxLYaW6yZKNuqA2bNC91BJHjkOetnTbsDgmlSLqHKFKTq9hZ3o8s0bYSxCfOKIFMiGniElnHYq4JwxhZARtDXkMA8lbrwg2_nU_WJvKRbRKsH3loOFb8De10Bt-H7ZODlXmKCCEQn-qSp6ov070I5VvC27QPiVVeQTm4dhQkO8mHY1Aa7FD1DOhEiO9NX2aRECDlGOw-7_Q1gi3gOQ2M6vW3oAJYzi-C60l1UZkSnHyWYHu6hbsQ3qUlTx029axwdikwJLHlY4RRowoAIJUaT1gWixuUUVSbKHljVeV9nkmMcQf9iQvZVfbwOivGwJQF1953FI22jyezFCLgfcg7lq5eljESBEG6Oo9SksPGJlZXw3_c0qlL-JpFM50qEC7W38ZKhznTAUmk6PbfpAHj0Dy_vEz3oOm_biWlBAtYpthPM_Hga8m9_ILjcw8iIJo
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Cassiopeia (Jizerská 4, areál MŠ) nebo bydliště autora (Na nábřeží 1 - u Polikliniky jih). V obou 
případech po předchozí domluvě - Fb, e-mail info@cegv-cassiopeia.cz, tel. 777248511. 
 

Zpět na jedna - Doučování dětí 1. a 2. stupeň, 
studenti středních škol 

Ahoj! Valí na vás učitelé jeden úkol za druhým a vy se k tomu 
nějak ne a ne dostat? Nebo pro vás samostudium zkrátka není to 
pravé ořechové a ocenili byste něčí pomoc? 
My, doučující ze Zpět na 1, bychom vám rádi podali pomocnou 
ruku, a proto vám tímto nabízíme bezplatné on-line doučování: 
jak žákům prvního a druhého stupně, tak středoškolským 
studentům. 
Za běžných podmínek se náš projekt zaměřuje na doučování žáků 
ze sociálně slabších rodin, avšak v této mimořádné situaci jsme se 

rozhodli, že rádi pomůžeme s učením každému, komu můžeme. 
Nemusíte se ničeho bát, jsme taky jenom studenti jako vy. Jestli vás to zaujalo, ozvěte se nám, klidně 
přes naši facebookovou stránku Zpět na 1 nebo napište mail na zpetnajedna@gmail.com. Pokud 
pomoc s doučováním nepotřebujete, ale raději byste se k nám přidali, udělejte totéž. Budeme se 

těšit! 😊 

Kurz Cestičky 
Vážení přátelé, 
 v létě se už po devatenácté otevírá zážitkově-vzdělávací 
organizátorský kurz Cestičky pořádaný Hnutím 
Brontosaurus. Letos v termínu 20. - 31. července 2020. 
 Kurz je určen zejména mladým lidem, kteří začínají 
organizovat akce pro mládež či děti, vést dětské oddíly, 
kroužky nebo zájmové útvary, a také těm, kteří by se rádi 
pustili do pořádání dobrovolnických aktivit. 
Informace o kurzu najdete na webu www.cesticky.cz. 
Cílem kurzu je nejen vzdělávání a příprava organizátorů a 
vedoucích, ale zejména posílení jejich motivace, 
uvědomění si vlastního potenciálu a vzájemná inspirace. 
Absolventi kurzu mohou získat kvalifikaci Hlavní vedoucí 
dětských táborů dle MŠMT. Vzdělávací obsah kurzu 
vychází z pozic pro vedoucí dle kompetenčních profilů 
neformálního vzdělávání. 
  
 S přáním příjemných jarních dnů 
Alice Frydrychová a Dalimil "Cody" Toman 
 

 
 
 

https://www.brontosaurus.cz/
https://www.brontosaurus.cz/
http://www.cesticky.cz/
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ZKUSTE ONLINE SCHŮZKY 
Současný nouzový stav není pro turistické oddíly dvakrát příznivý, to ovšem neznamená, že bychom 
museli svou aktivitu zcela přerušit! Právě naopak! Máme příležitost vymyslet a vyzkoušet něco 

nového. Třeba online schůzky. 
Ani v době nouzového stavu není nutné 
rezignovat na družinovou či oddílovou 
činnost. Přinášíme dojmy z testovacích 
online schůzek oddílu Arálie. Účast byla 
poměrně hojná (připojila se cca půlka 
oddílových dětí) a my, děti i rodiče jsme si 
to moc užili, takže příští týden (a snad i těch 
pár následujících) chystáme repete. 
 
Co se dá na online schůzce podnikat 
Doporučujeme obecně zpočátku nepříliš 

komplikovaný program na pomůcky nebo na techniku. Hry především povídací, třeba hledat v knížce, 
co máte zrovna po ruce. Vytvářet věty podle zadání – např. bulvární titulek, epitaf, popisek na 
seznamce.  Nebo klasické země-město a nebo hádejte, co si někdo myslí (otázky ano/ne). Nebo třeba 
přes sdílení obrazovky můžete hrát kimovku či pictionary. S malými dětmi jsme si na sdílení 
obrazovky netroufli, takže nejdřív doma hledaly věci podle zadání (něco se zvířetem, pokrývka 
hlavy…) a pak kreslily normálně na papír, co jim někdo jiný popisoval. 
Na příště máme v plánu otestovat i nějaké zábavné učení – třeba mapa by se možná dala online učit i 
procvičovat moc pěkně, tak uvidíme, co nakonec ještě vymyslíme a jak to dopadne. 
Technická podpora 
Co se týče technické stránky věci, fungujeme přes Meet Google, který je jednoduchý, má prakticky 
neomezenou kapacitu (limit je hodně přes  100 účastníků) a dětem prostě jen stačí kliknout na odkaz 
v mailu. Meet běží normálně v prohlížeči, na telefonu si účastníci musí stáhnout aplikaci Hangouts 
Meet, na což je po kliknutí na odkaz telefon odkáže. 
Jedinou nevýhodou tak je, že pořadatel videokonference musí mít placený G suite profil, ale je dost 
možné, že to leckteří přes pracovní či školní gmail máte, jen o tom nevíte. Obdobně jako Meet by měl 
fungovat i obyčejný Hangouts na gmailu, ale ten je limitovaný 15 účastníky, což ovšem úplně stačí, 
pokud nemáte dětí milion či máte hodně sourozeneckých členů (kteří tak mohou koukat do jednoho 
počítače). 
Existuje ale určitě i spousta dalších platforem, přes které by šla schůzka udělat – třeba MS Teams má 
teď během karantény free verzi, my ale neměli nervy na to se s ní sžít, prostě to nebylo tak intuitivní 
jako Meet, ke kterému jsme měli přístup, tak jsme to nelámali přes koleno. Další variantou je 
služba Zoom, tam je neomezený počet účastníků a verze zdarma je pouze omezená na 40 min (pak se 
dá spojit znovu) 
Na začátku schůzky je potřeba dětem říct, že kdo zrovna nemluví, má vypnutý mikrofon, jinak nikdo 
nikoho neuslyší. U Meet Google můžete dokonce vypínat mikrofony na dálku, kdyby na to náhodou 

někdo neustále zapomínal  
 

https://meet.google.com/
https://hangouts.google.com/
https://products.office.com/cs-cz/microsoft-teams/group-chat-software
https://zoom.us/
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Offline výzva pro členy oddílu 
A abychom nebyli pořád jenom přilepení k obrazovkám, spustili jsme (po vzoru Tomíků) ještě offline 
výzvu, která poběží až do Velikonočního pondělí. Zároveň jsme založili speciální Facebook skupinu, 
kde mohou všichni účastníci sdílet fotky a videa z plnění jednotlivých úkolů. 
 Tento článek připravila Ája Franková, oddíl Arálie ze skupiny Čtrnáctka. 
 

Tipy pro děti pro volný čas 

Koľko krát počas roka ste si  zavzdychali: –  chcel/a by som byť doma a nič nerobiť, alebo len tak sa 
motať po dome, sem tam niečo zobnúť, niečo si pripraviť pod zub, vyskúšať nový účes… Už dávno 
ste si si chceli zlepiť model lietadla, vyskúšať nový tanec, prečítať si dobrú knihu. 

Práve teraz, keď nás 
pandémia pritlačila a 
musíme sedieť doma, 
máte možnosť toto 
všetko a oveľa viac 
vyskúšať. Nesedieť len 
tak, so založenými 
rukami. Buďte in, buďte 
aktívni. Detská 
organizácia FÉNIX pre 
vás pripravila  výzvu: 
Som doma a som 
aktívny/a! 
Úlohy pre vás pripravila 
a bude ich spolu s vami 
zdieľať 
a hodnotiť  Anička 
Krištofčová, mladá 
vedúca zo Základnej 
organizácie DO FÉNIX 
Spišská Nová Ves. 
Ideš do toho? Výzva 

bude trvať od 4.5.2020 do 26.6.2020 a je určená pre všetkých Fénixákov a Fénixáčky od 5 do 18 
rokov. 
Každý týždeň  na našom webe uverejníme novú úlohu pre teba (môžeš zapojiť aj rodičov, súrodencov 
alebo kohokoľvek v domácnosti). Spolu sa môžeš tešiť na 8 úloh v kategóriách: Pohyb, Príroda, 
Čítanie, Pečenie, Hudba, Zdravie, Ekológia a Kreativita. Na splnenie úlohy budeš mať 1 týždeň. Web 
však musíš sledovať pravidelne, pretože sa môžu objaviť aj bonusové úlohy mimo pravidelných úloh. 
Pre registráciu vyplň tento formulár. 
Tvoje údaje potrebujeme na to, aby sme úlohy vedeli vyhodnotiť a vďaka facebookovemu menu 
spoločne vytvoríme na Facebooku skupinu, kde pridáme všetkých účastníkov. Bude to miesto, kde 
môžete zdieľať vaše výstupy, písať otázky alebo jednoducho komunikovať s ostatnými účastníkmi. Po 
splnení úlohy nám o tom pošli správu podľa zadania vo výzve na našu e-mailovú adresu: sutaze@do-
fenix.sk Fénixáci a Fénixáčky, ktorí nám ešte neviete poslať e- mail sami, tak prosím poproste 
rodičov, aby nám ho poslali. 

http://ctrnactka.cz/
https://forms.gle/zYmrhXNS5ZuJRS73A
mailto:sutaze@do-fenix.sk
mailto:sutaze@do-fenix.sk
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V uvedenom termíne nám potom napíšte do správy výsledok úlohy a ako sa vám plnila úloha, a či sa 
do plnenia úloh  u vás zapojil aj niekto ďalší z vašej rodiny.   Za vaše plnenie výziev Vás aj odmeníme a 
plus zo všetkých zapojených v 3 vekových kategóriách vyžrebujeme jedného, kto získa super školskú 
tašku od spoločnosti Topgal a rúško.  Takže hurá na výzvy! 

Prvá úloha bude zverejnená už 4. 5. , tak  sa poponáhľajte, nech nás je čo najviac. 

 

 

 

Lesopark v Zátiší a Stezka čápa Vodňana (Vodňany) 
https://uztambudem.net/2020/04/30/lesopark-v-zatisi-a-stezka-capa-vodnana-
vodnany/?fbclid=IwAR2mIdDfehxKpgXhpZB4ezk9dOa1qEy2IWoe-Qd7F4Uq5k1M93Hbw2hBE-E 

Na jihu Čech se objevila nová interaktivní stezka 🍄🐟🐜🐞 

Kde ji najdete?🕵️♂ A co vás tam čeká? Mrkněte na článek na blogu 👇 
https://bit.ly/2Ylx7Eu 

 

 

https://uztambudem.net/2020/04/30/lesopark-v-zatisi-a-stezka-capa-vodnana-vodnany/
https://uztambudem.net/2020/04/30/lesopark-v-zatisi-a-stezka-capa-vodnana-vodnany/?fbclid=IwAR2mIdDfehxKpgXhpZB4ezk9dOa1qEy2IWoe-Qd7F4Uq5k1M93Hbw2hBE-E
https://uztambudem.net/2020/04/30/lesopark-v-zatisi-a-stezka-capa-vodnana-vodnany/?fbclid=IwAR2mIdDfehxKpgXhpZB4ezk9dOa1qEy2IWoe-Qd7F4Uq5k1M93Hbw2hBE-E
https://bit.ly/2Ylx7Eu?fbclid=IwAR2mIdDfehxKpgXhpZB4ezk9dOa1qEy2IWoe-Qd7F4Uq5k1M93Hbw2hBE-E
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Tvoření s dětmi 

Créations sympa 

Aby vaše děti zaměstnali toaletním papírem 😍😍😍! 

 

 

 

 

 

 

 
Think Creative.cz 

 
Kartonový ptáček s křídly z 

harmoniky 🐦🐦🐦 Ptáčka si děti vymalují, pak 
poskládají harmoniku z barevného papíru a 
prostrčí ji předem připraveným otvorem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/CreaSympa/?__xts__%5B0%5D=68.ARDUAN4FjE1wuCqehzEF_j80o1ziBRDT1GGzfGFm1RML5dbtcCWiHMYLHFBUUMGXK_NRnxkdKEJJ3dMx72ORZaM5icw7uUfO4JvfWuySdWI3pTW6kqywcSrio9uOAOwJ7EjVoIBSfr9Zz8yCuIAfFLJ4Pi_vKDzcMsIqX7edjr1gE1E3u3LzcwaC174eoqiTVkIpLf_GYBcvx-o2ALHqPRJK8JC7WZIRC_hPIeOExac70m2kGjETrYf9vP1GaBzkeQumDmbLlEfEMEjiGKeI7cyNLPvb9Mo2-sHj0MsEvcCCfaPwGNMvyg1PUp1BvT4c8td4HtyrIXquFhjac4eJ_CEK&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/thinkcreative.cz/?__xts__%5B0%5D=68.ARDfd6PuV9PwyV4xIfOn51S5m0NCzxMhGIowif1mcpS78CwpBn97WfKu7x0jOHgPZlthY_o7DQga2XIHBr1Qy4iLpd10xzt1zVc3Z4SrJwluSUhjdeRWWE6_90Ai-crCJqVNGVPxLoaQaSB0UEPStxbJiv_QuukOPV4C05Azls1jymLMoMxthx9OCyRKj5YrvkfShZAcB_5sh9VOZ40e7FmTFB_T_JaGvJLsrfFmAgdKNpiG8mbSuvt838V2C4eCGDNkAE2Mbe5Ok6ogfwU78UHaQSfUhGnN1UuEbzHRPFk0P1fk6WexGpy3UWArKgxCH7c30TypRMKE8hALEZkl_fLGpmE&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF
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ŠIŠKY KAM SE PODÍVÁŠ 

Přemýšlíte, jak s vašimi dětmi potěšit babičku, kterou jste, díky karanténě, už dlouho nenavštívili?  
Pak bychom pro vás měli jeden tip, kterým jí zaručeně vykouzlíte radost na tváři. Rozhlédněte se 
kolem sebe nebo v nejbližším lese a nasbírejte si pár šišek. A nemusí zrovna patřit mezi nejhezčí a 
nejlépe rostlé. Můžete vzít i ty méně hezké.  
 https://www.kamsdetmi.com/article.html?sisky-kam-se-
podivas=1&id=2072&fbclid=IwAR1qIIdg4VGLsxBM8m6ob8b7xMELk9kgH0ga-
EKjOJZKG0k59lJnjeV7KDQ 
 
Budete potřebovat: 
- temperové nebo akrylové barvy 
- štětec 
- šišky 
- drobnější klacíky 
- tvrdší dřevěná deska nebo karton 
Postup: 
1) pomalujte buď jen danou plochu nebo celou šišku barvami tak, jak se vám 
líbí, ideálně, aby vypadaly jako květiny a nechte zaschnout 
2) pomocí tavné pistole přilepte šišky na desku/karton do horní části 
3) z klacíků udělejte šiškám stonky a opět přilepte tavnou pistolí k desce 
4) nakonec můžete ještě zafixovat barvu lakem  
 
Pokud byste chtěli vytvořit kytičku do vázy, pak jen místo klacíků použijte drátky, které ovážete kolem 
šišky a zahnete dolů jako stonek. 
Váš výtvor potom vyfoťte a pošlete babičce. Jistě ji tím potěšíte. A při nejbližší možné příležitosti ji ho 
pak předáte osobně. Snad už se všichni brzy dočkáme! 
                        

  

https://www.kamsdetmi.com/article.html?sisky-kam-se-podivas=1&id=2072&fbclid=IwAR1qIIdg4VGLsxBM8m6ob8b7xMELk9kgH0ga-EKjOJZKG0k59lJnjeV7KDQ
https://www.kamsdetmi.com/article.html?sisky-kam-se-podivas=1&id=2072&fbclid=IwAR1qIIdg4VGLsxBM8m6ob8b7xMELk9kgH0ga-EKjOJZKG0k59lJnjeV7KDQ
https://www.kamsdetmi.com/article.html?sisky-kam-se-podivas=1&id=2072&fbclid=IwAR1qIIdg4VGLsxBM8m6ob8b7xMELk9kgH0ga-EKjOJZKG0k59lJnjeV7KDQ
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VYSTŘIHOVÁNKA TÁBORA 
http://ostrovnapadu.cz/vystrihovanka-tabora/ 
Vystřihovánka tábora může zpříjemnit dobu čekání na konec nouzového stavu. Jednoduchou 
vystřihovánku dokáže zvládnout každý podle fotografie hotového tábora za pomoci tiskárny, nůžek a 
lepidla. 
Před časem jsme zveřejnili vystřihovánku týpí, nyní připojujeme pro táborníky další jednoduchou 
vystřihovánku. Můžete si vyrobit malý táborový kruh s táborovým zázemím. Návod není potřeba, vše 
napoví fotografie hotové vystřihovánky. 
Stáhněte si vystřihovánku (PDF dokument) a vytiskněte ji na běžný kancelářský papír. Můžete si 
vybrat již obarvený model, nebo černobílou variantu, kterou si obarvíte sami. 
▪ Barevná vystřihovánka – PDF 
▪ Nenabarvená vystřihovánka – PDF 

 

http://ostrovnapadu.cz/vystrihovanka-tabora/
http://ostrovnapadu.cz/vystrihovanka-typi/
http://ostrovnapadu.cz/wp-content/uploads/2020/04/tabor_model.pdf
http://ostrovnapadu.cz/wp-content/uploads/2020/04/tabor_bez_barev.pdf
http://ostrovnapadu.cz/wp-content/uploads/2020/04/IMG_0867.jpg
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Poté už budete potřebovat pouze nůžky a lepidlo (třeba Herkules). Jednotlivé části vystřihovánky 
slepte postupně a nakonec nalepte na připravenou podkladovou desku z papíru nebo překližky, 
kterou můžete nabarvit podle vlastní fantazie. 

Náhled vystřihovánky (pro tisk použijte 
PDF verzi výše) 
Táborové doplňky jistě zvládnete 
vyrobit sami podle vlastních zkušeností 
nebo fantazie. Vystřihovánku 
týpí můžete vylepšit špejlemi podle 
zmíněné vystřihovánky (ale konstrukce 
není stejná). Stejně tak je možné změnit 
uspořádání tábora podle vlastního 
skutečného tábora. Přejeme pěkné 
zážitky a věříme, že letošní tábory se 
budou moci přece jen uskutečnit nejen 
v podobě vystřihovánky, ale i ve 
skutečnosti. 

Vystřihovánku připravila Terka Danielisová ze Skupiny Čtrnáctka. 
 

PAMPELIŠKOVÝ MED 
Když na jaře rozkvetou lány pampelišek, 
můžete si jejich vůni i chuť 
zakonzervovat na zimu a připravit si 
vlastní pampeliškový med. Výroba je 
snadná a výsledek je opravdu chutný. 
Pampeliškový med není med v pravém 
slova smyslu. Jde spíše o sirup 
z pampelišek. Nicméně pěkně voní, je 
velmi dobrý a můžete ho použít do čaje 
nebo na chleba stejně, jako med včelí. 
 
Na rozdíl od včelího medu je ten 
pampeliškový  řidší a není tolik zdraví 

prospěšný.  Skládá se  ze složitějších cukrů (sacharóza), kdežto včelí med obsahuje cukry jednoduché 
(fruktóza a glukóza). A v důsledku vyšších teplot při vaření (kterému se v receptu snažíme co nejvíc 
vyhnout) zaniká i spousta užitečných látek obsažených v pampeliškách. 
Koho výroba medu zaujme, může si také zkusit podobný recept na Sirup ze smrkových výhonků. 
CO BUDEME POTŘEBOVAT 
▪ Cca 400 pampelišek, trháme jen hlavičky 
▪ 2 l převařené vody 
▪ 1,5 kg cukru (lépe třtinový, stačí bílý) 
▪ 2 citróny 

http://ostrovnapadu.cz/pampeliskovy-med/ 

 
 
 

http://ostrovnapadu.cz/vystrihovanka-typi/
http://ostrovnapadu.cz/vystrihovanka-typi/
http://www.ctrnactka.cz/
http://ostrovnapadu.cz/tajemna-pampeliska/
http://ostrovnapadu.cz/sirup-ze-smrkovych-vyhonku/
http://ostrovnapadu.cz/tajemna-pampeliska/
http://ostrovnapadu.cz/pampeliskovy-med/
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Hry 

https://mitkamjit.cz/ 

Portál pro sdílení aktivit, nápadů, návodů, cvičebních lekcí a především dobré mysli od středisek 
volného času / domů dětí a mládeže z Čech, Moravy i Slezska. Aktivity jsou tříděny podle věku a 
zaměření, obsahují odkazy na zdroj, který nám materiál poskytl. 

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR 

 
Pamatujete skákání gumy? Dřív to byl hit, teď to děti neznají 
https://tn.nova.cz/clanek/zpravy/zajimavosti/navod-pamatujete-na-skakani-gumy-driv-to-
byl-hit-ted-to-deti-ani-
neznaji.html?fbclid=IwAR0zhFCfrvTTSNbKGx1mGgWlSjVWwiMhIdmU06gbIsvqrmiF4jOeGlxB
H48 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mitkamjit.cz/
https://tn.nova.cz/clanek/zpravy/zajimavosti/navod-pamatujete-na-skakani-gumy-driv-to-byl-hit-ted-to-deti-ani-neznaji.html?fbclid=IwAR0zhFCfrvTTSNbKGx1mGgWlSjVWwiMhIdmU06gbIsvqrmiF4jOeGlxBH48
https://tn.nova.cz/clanek/zpravy/zajimavosti/navod-pamatujete-na-skakani-gumy-driv-to-byl-hit-ted-to-deti-ani-neznaji.html?fbclid=IwAR0zhFCfrvTTSNbKGx1mGgWlSjVWwiMhIdmU06gbIsvqrmiF4jOeGlxBH48
https://tn.nova.cz/clanek/zpravy/zajimavosti/navod-pamatujete-na-skakani-gumy-driv-to-byl-hit-ted-to-deti-ani-neznaji.html?fbclid=IwAR0zhFCfrvTTSNbKGx1mGgWlSjVWwiMhIdmU06gbIsvqrmiF4jOeGlxBH48
https://tn.nova.cz/clanek/zpravy/zajimavosti/navod-pamatujete-na-skakani-gumy-driv-to-byl-hit-ted-to-deti-ani-neznaji.html?fbclid=IwAR0zhFCfrvTTSNbKGx1mGgWlSjVWwiMhIdmU06gbIsvqrmiF4jOeGlxBH48


RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 
Informační centrum pro mládež České Budějovice 

Husova třída 622/45, České Budějovice 

tel: 775 644 101, e-mail: kancelar@radambuk.cz 

 

KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 5 - 2020 

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

40 

UČÍME se VENKU 
Kdo přečte naše ŠIFRY Z PŘÍRODNIN? 
Výzva ven: Otestujte své šifrovací i detektivní 
schopnosti. Pomocí přírodnin vytvořte tajnou 
šifru. Kdo dokáže dekódovat-přečíst vaše 
slova? https://ucimesevenku.cz/pribehy-
venku/#sifry nebo 
na https://www.mesicskolnichzahrad.cz/…/18
_sifry-z-prirodnin.h… 
Další aktivity: 
15. ABC DOMINO VENKU -
 https://ucimesevenku.cz/pribehy-
venku/#domino 
14. ALFA-BOX -

 https://ucimesevenku.cz/pribehy-venku/#alfabox 
13. ABECEDA VENKU - https://ucimesevenku.cz/pribehy-venku/#abeceda 
12. "VAJÍČKA" S PŘEKVAPENÍM - https://ucimesevenku.cz/atelier/#velikonoce 
11. JARNÍ DIVADLO - https://ucimesevenku.cz/atelier/#divadlo 
10. PŘÍRODA K NAKOUSNUTÍ https://ucimesevenku.cz/dilna-a-zahrada/#svacina 
9. VAJÍČKA ZDOBENÁ PŘÍRODOU 
https://ucimesevenku.cz/atelier/#vajicka 
8. PROUTĚNÁ ZVÍŘÁTKA 
https://ucimesevenku.cz/atelier/#zajic 
7. HLINĚNÉ KRASLICE - https://ucimesevenku.cz/atelier/#kraslice 
6. LITR a KUBÍK VENKU - https://ucimesevenku.cz/cisla-venku/#litr 
5. MĚŘÍME AR - https://ucimesevenku.cz/cisla-venku/#ar 
4. DECIMETR ČTVEREČNÍ - https://ucimesevenku.cz/cisla-venku/#dm2 
3. METR ČTVEREČNÍ - https://ucimesevenku.cz/cisla-venku/#m2 
2. METR VENKU - https://ucimesevenku.cz/cisla-venku/#metr 
1. OKNO DO PŘÍRODY - https://ucimesevenku.cz/skola-doma-aktivity/ 
Společný cíl: Denně alespoň na chvilku ven do zeleně + jednou týdně na procházku do přírody, 
vyčistit hlavu, rozhýbat tělo. 
Všechny aktivity sledujte na: 
https://ucimesevenku.cz/skola-doma/ nebo na 
https://www.mesicskolnichzahrad.cz/cz/skola-doma.html 

 

PROŽITKOVÉ TVOŘENÍ V PĚTIDENNÍ VÝZVĚ s Radkou Rubešovou 

Každý den vám paní Radka pošle jeden tip, který rozproudí kreativitu vašich dětí jednoduchými 
výtvarnými technikami. Zvládnete je doslova kdykoliv a kdekoliv. 
Jaké projekty na vás čekají? 
Pastelkové závody 
Labyrinty 
Portréty 

https://www.facebook.com/ucimesevenku.cz/?__tn__=kCH-R&eid=ARAV7bWOwQEjvsZOk9c4MWMmM3c2LdEH7M7MhWinQiiO2DAjamtgXeJS_A9ymzLdbo3bJjP73FHmhlg7&hc_ref=ARRWpb4ayQpplEwjGn6DfxJdjR9hxdWl0ppWdMYhHGmoOI0cQuGTsW_DEvd12KT0yWM&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARD-dUvuuM5c1hcgCr244T68ZBFPiG6XA6Z57ZOmG_SXo_3eFQAGQ4PTQ15GJhY3wt2XObpxifwOHZr5yzG7CTcj8zf4jNILskVtg8rT_kAurhe1o3WCXHVSSOutZ7Ao3CwGDLAT44odXWaO53KJs84rh9tUMctsm8idxKuK-wEZymLxrwrQdecwVI09CMIVb2j0piCBurv2e3V5rytz1-G9dS0lEqSkWVjtY3JHN6FbFnGjYfNB-3WkbSozdf94SB2idZZ9Ub_nTkyRT-ABNMpWR8IzkkjoJPesNCPWGz5269kXUEudoi6y_hwbo4YwLFUyFUC0ClA2WuYM1WbJ_UVF
https://ucimesevenku.cz/pribehy-venku/?fbclid=IwAR1K5GQaBTR3zasDU-bZIPz0pQKOhPnM8WSqgFg98ZViEXG4jp2V8rB1Mxk#sifry
https://ucimesevenku.cz/pribehy-venku/?fbclid=IwAR1K5GQaBTR3zasDU-bZIPz0pQKOhPnM8WSqgFg98ZViEXG4jp2V8rB1Mxk#sifry
https://www.mesicskolnichzahrad.cz/cz/skola-doma/18_sifry-z-prirodnin.html?fbclid=IwAR0VN5rp114zHONtLI2Z7-PIe11l9Ke_thIbLIC5xsX_oOO8Cx-20Yy0tdk
https://www.mesicskolnichzahrad.cz/cz/skola-doma/18_sifry-z-prirodnin.html?fbclid=IwAR0VN5rp114zHONtLI2Z7-PIe11l9Ke_thIbLIC5xsX_oOO8Cx-20Yy0tdk
https://ucimesevenku.cz/pribehy-venku/?fbclid=IwAR0WubIIYuY5seUyRrcorK8Xdkbuxfp5wJVRYZYdpNvfYwtUqPxIWYuJGQQ#domino
https://ucimesevenku.cz/pribehy-venku/?fbclid=IwAR0WubIIYuY5seUyRrcorK8Xdkbuxfp5wJVRYZYdpNvfYwtUqPxIWYuJGQQ#domino
https://ucimesevenku.cz/pribehy-venku/?fbclid=IwAR0kKUVi6qVBOYhsIRpCbpks3rvG2P90ju3HrY-S8tRFn0r01s6PYycb1mE#alfabox
https://ucimesevenku.cz/pribehy-venku/?fbclid=IwAR1cRTrU1ZJswaqWzfc8butWQg81yP9s6sJezCBNmB8YAmUvlHF5MLMUvGg#abeceda
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fucimesevenku.cz%2Fatelier%2F%3Ffbclid%3DIwAR29bYn7rKToax3dmNE-7yk-2wuGOt8W3_fEIIPpxVETv3MBWDy-wLnHSuI%23velikonoce&h=AT1vAlUSxIClUjT9JNQZA7GO-CrAYBZguUArqsV7qH3-cUJ5_66bj6Ow6THXhYMGyuh1airaRz7_ozd1XLSvyfRpkQwiSluZ0GwIzaVsGEQSzCRR5zAJ0b9WOEZd8TiuNR5AQaVQNR8DQ1wJ6oJYK4i3bA8onBrWNCuaOIaeoWgB35s2xIZIBoqsMTOqd-rlRjyowzko9toUk7fxmbXd_j3KczEtgJQNbew9ypzQYqoiYi1aIDAtVZWQiGc--Ww0BDmkXSGIEydkyJyqG9vRejEpeV3MII0l2EA8JvcSQTUpd410BtSFmTZDSO89utrPe9DjiqdORyW2T2Gh340-lf42dgjKzPKfm_Kmc1bUruBRdeXtWGgWEWA0qVr1xXK5VyeWBD19C5Mt8kOVWwvINuiX7EEMhFqReKDXW5YzCfzQuYeSkf7r6cJhH5t-X-vuvaA9BhOO7-dryYKJLYyppz41Tuk4k1btpLPNN_3Ilw3Zn2Ahc3VbZP3G8xO2H_h_IptI8DTIjBc8CVCRkw_Y0xWewdwHe7cqkj_OVLH_c8_qOlfT0S5rJnjxc-kbu9Yog6hFZZeynkpMOYKe3wkLklPlxMmZCtBUk75pg-wKo4YgL96-ZWPN7y8lTW4askgUtjE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fucimesevenku.cz%2Fatelier%2F%3Ffbclid%3DIwAR3W4AH670GuBGnodZ5dCi1KZHcyuLl3_UbW1S0N9VzY4AyndBUoDz8rtZo%23divadlo&h=AT3E9b9VqO_ON14OqCF6THfUpYMCycTZvv7vI7I7R1CvEnPuhGCGKeijyYpBdNPdV7U2RImhAwzRnO-yr6GRAHYgEQtqmzHzbgOLtjkd_OD-97pmDVDe9a3jC4KSCuxIUGLIupJ-BhHuxqdBWMRAtkvTgyAz-GnzaM_0HkNP_NF6_bNfvpuIb0kSzNtnXlCJeA6WzLlowPR9FUEVRLjCpAxVDeszzC0yc1pmlU1CezoX5NwJ8NDMMXPzD1y8zh2CL3blBbosUrUMXy8e29Q06ZLEq1_aJ6kRiBYeskpoCSzUlKKkgPdb4BO_uDSRyGz2wYRYgMxA15h9gYdmFAaUTvjdiBrAHTGFlnK2zQcVROGhYmPUvVSBwMHg6rF8ImBNWcifEt81hbyzwl8e9Jduo_Hf9lalGSo6wXICVIVkyiE3USNSWV3QP6eYQHHWunLxn-i0NhUU8SpcP6eWV_96W6xd675nQ9Wa52Jxe_JaCvG-Qs20C46581jZMoodSc7WIoJicQeNlYPesN3NVRmi24jApjKQrtXgVEvxU32cl8x4HjDl_h2zf1eRLQexNngGvGSsydFWa8qQEDCHVzbihIr6LlAKwX-SwWVrkT8wlte_REEIF1mCG_5acoxohu0hkgo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fucimesevenku.cz%2Fdilna-a-zahrada%2F%3Ffbclid%3DIwAR2yuTLf5W6zbRTOYBYD9wHr8WDhJNWsmQBimlFweevbjK0-dN4sDgcjNKk%23svacina&h=AT38ebyFLk78fE_jl_3SUJtOrzkZBHDI2pOPveIu8LC6xpBx62IGyHaxbK2JaXVjpYDCLndhiJIT0sR0dg0eL7Yq9mMAV3sAv2ED7XD2JmR7s4X9RuDxu9vEDc00CDdbyt35j5_h8Z-k3_5c5sbNGt4tyll6ak69amuPHi7ZzuXv3fe_sH5kapFay_uI8x2rmhpu5Bz4ROk5GgPccG2V-Rh-nxHOtMGN4R_u3QBbLf-S6EtyQ0PAXPTMm3Hjl95g_PK_cyO0i7DWwca4jY8Xr5m3Qdr-U05Gl6X7h5UAGyqT_RFJoSEgxxfZkiHbV4y0L8WMM20Tn5IZoPhdukAKmxn-iDnl0CsFrJ4vs2r3BfXTI9HZV5--7U3LtePV7Ccs4RtHYY_HC4x9YpTLrKeP2q_Ai0wEc69FE1YwcAvbJuHkrLbbQCuQwIr3xirlb8DRL5BtiKSwrtuDp0BGRtTwBPz2pyRijteeKKnBltRWh5iFRcRY0zYHntfsIUcLlVJ4Ga38JMpvdZr7OAkxchVA6pNK4n8A3ahtITNuxHTe-hz0xtVcR38AaGYhfZuRQ9ZLRDZt1FMsC0RgmlZjOc15_mRbk0v5xPDEhqaMsSLCKbTjxph473yZSBjirLqwdQofQ7E
https://ucimesevenku.cz/atelier/?fbclid=IwAR3KXpmlE38pdeO_SE9hYLrFoVn8-GrCyyH4du2aVs2arAc3X-XWBVsKxcQ#vajicka
https://ucimesevenku.cz/atelier/?fbclid=IwAR0n-k-_eX3f3U3pfWIMWmE6EVI5P-R1qnK11lxR_q8D-hwEQqZS-_Fjpaw#zajic
https://ucimesevenku.cz/atelier/?fbclid=IwAR2qDVLLs46v9UdY8XRgePsQ63Y0bSwrFGP6qjJvDz91a21zHX3qE0ocpqg#kraslice
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fucimesevenku.cz%2Fcisla-venku%2F%3Ffbclid%3DIwAR3kNLaWEVmXEFW1ZghLLST6t8pjlfmrNgeIAdpVpqIBOR9-4uQ0V6zoMoA%23litr&h=AT2BsuB858WNffKH7ymVBxFuhcQLIFtgwPKT5F6ffZWvPY3VPvdkxk3xF5_nmhZsWlkXuIhwMrkdB6hwWRlSTamRIah6YZAqixrRVNHXgGa1JT8o7YnIbxrJjg45vBfwEK8RvEEYSv68qQ3LPPuivozEnhcqy4J9RgrDk6tm805YFCYs_ie9T4WPiUK28xx07U2d5oYKe6Lwh9Va_Vo4Q2xKYklLyqdVxiSF7NMw7yWtqzZEZHvQmObviGq_MXmRBWrmOA975RV3aEbxw591bg85edq8VO8QzQx1QBCpyYwABJLrIl1hC_rTR-jQXiA3lXobqVT0-5anMcGdRtCoznGO4nz7fQJemw2R_F6_BzxQ-QjCbRAhznkUEPxZD6M1PEC3KrQ9rWQ-c22lSMqOuobXmBsjPgrLnjtcvwsku5SBb29jLlHQMHsMrBc1J_sdr2sp5007hoCuZ7a_1qgRdvz7DftqRLj88GaLyFXH0MAx0izOFuNi1EJkzMr-4POzu01GwLA9EqMokVK2810ZFMEumEVDZKyCGBgjvwoB59LcI926-XFnlHN35O6vHCr38sRvqx61JcYjVcvZzYdkSoIj9TmTyiL_tdg0LuQSeLiukKSUuVH6kiylaY2Bwnq-guc
https://ucimesevenku.cz/cisla-venku/?fbclid=IwAR0fcW1ik04f5rYT85Ybv7he_fHhp4M5Bo1g0SxgGvPaxnWrdmIjD7f48vI#ar
https://ucimesevenku.cz/cisla-venku/?fbclid=IwAR0QMrVfNfYjskGZBlyyHOAmv7d5kXTvAQt0Eef9XxgY9w1b73BuClm5BH4#dm2
https://ucimesevenku.cz/cisla-venku/?fbclid=IwAR3VXOzzozeHu-uCDkHq4u82pzsF5Eu0H82QgetwQZhpQbyjiclwQeEpcp8#m2
https://ucimesevenku.cz/cisla-venku/?fbclid=IwAR352vQYNbqAn4uQ_4UKI6Zey4hlwj1fw7G0Kv5WOkzGyWYfZxjX-fGqa9g#metr
https://ucimesevenku.cz/skola-doma-aktivity/?fbclid=IwAR0TdJR2UmI_PgzOOquteH9Hwfb9DWLjrkU8yVQkU79VnB3f3koYlTV8GF8
https://ucimesevenku.cz/skola-doma/?fbclid=IwAR1Jzs9b2s2axk9MtF4hjGzhOY-IUt-skPuplJY1XvV9IhfHGGILNKzNOeQ
https://www.mesicskolnichzahrad.cz/cz/skola-doma.html?fbclid=IwAR3niNoyi4tNocpq5gSC2-ZQX_6zC9sYFTepCPViKLUZbxkvIE7BoJiJyX4
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Tečka, čára… 
Obraz s dírou 
„Mým největším přáním je, aby se děti nebály svobodně tvořit a rodiče nebo pedagogové od nich 
neočekávali perfektní výsledek. Jsem přesvědčená, že důležitější je samotný proces tvorby a radost, 
kterou dětem objevování výtvarného světa přináší,“ říká paní Radka. 
Více zde: https://www.radkarubesova.cz/tvoriva-vyzva-zdarma/ 
 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
VLS DĚTEM: Na kterém stromu rostou šišky 
směrem vzhůru? 
Nové pracovní listy od lesních pedagogů VLS 
pomohou vedle vyplnění volného času dětem 
také s procvičením znalostí o jehličnanech... 
Stahovat je můžete v novém příspěvku na 
našem dětském webu 
zde: https://deti.vls.cz/cz/aktuality/297 

 

 

Pionýr 
Hledáš výzvu? 💪 Hra buď 
ideální ti jich nabízí 210! 
Přidej se k více než šesti stům 
hráčů 
na https://bit.ly/2XB9OWE! 
Většinu úkolů můžeš plnit 
samostatně nebo s rodinou. 

https://www.radkarubesova.cz/tvoriva-vyzva-zdarma/?fbclid=IwAR0J24eu1teeH3R8lMpEY67pmTJ73vWBTEZoD8efPaQJ13wOalFwKUATJkE
https://www.facebook.com/VojenskeLesyAStatkySp/?__xts__%5B0%5D=68.ARC2AxCIEZiLRUDinma3NOWirvDATc0jZ_2wzdXH5vmCj4h3cX37cte0_z9VPRizicobZIyNKDwdQyA-3ZyrchLC84j4cr9zC-S97YtWOJ6KGtROAU1PWSLoe9bnGVMUuLkgwY33zdlXCYz5z30BGpwd5pUKXfbrpBnNeWEQku1ms9N_XcOKq1KhzJerVvcbtxrpQRh6t2ljWzVZeNERn7YcjSCYYuwSeG3ti40xByezgfYPZ4LBvC4So14oXzIAp5vNKRbH0M2kYUqS5BY-hN08XQpwT9IM_axQo_k5wW17pRRuLHp5hR3FE0KPVsv3uth7r3_B6J2j4OYDIffYIQ8W0A&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF
https://deti.vls.cz/cz/aktuality/297?fbclid=IwAR1ASMUQbiIeNcMigggadIlbaxgAfg0D2lyzyTsBCne0dEBGRYAQG-dblQQ
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/?__xts__%5B0%5D=68.ARCccjrZaKhtst6AzZ8_zHfJt4YyMxGxfkMU9ZhhBJU7ySlTvGwxSC1hQ2uiSEUH9vuu1GnJ-1RFZ8tYN2e8M90NsrMyhaGr4QiA_oKWLnYpAl9jOEYxP9lPR9zUUwe56-HZznIq8KNaN8rw4UPfWcWBmaUUT9QyFu6wiGw1XyDbG5PwE3nroHKjyrFB7Gggk517SYBATqqmLZqSPaXWWc1jdni3w12R61WL_BPtosomygUKGWGhFl3-py0bCMgCLLC_qfOjlkeQ8464VVSbeIzZHfkEYgz0ztUw6JJepRsCgTOtt4EzOKJNTdprAXerhzy5spdn_yBtazwZWmHYq0I&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2XB9OWE%3Ffbclid%3DIwAR2Qkuoli4PQsoWjvZlsF61pPV2R8zqe9dIJjVYbeuj8psgHxyew27sI3ec&h=AT3VnVPgprjFZtNE9d-ZSLOhTC1QQC5pnsNP8LLlZWqKXLCGcbGrP5WauISxpxdEJXGF4TLytDJke_8RRKjqFnduya3wHLVlvGytl7WxnvN1RUPFfT5z_J35NkwffZvRljJ3vX-38s38l_zGksciN-N6xj9Zt0DdTY577O3HF7xO66BH3Mrxehdz1cZNSm__AWRXNrHMtQhrEDpu_oPKTz7Mw7iEBUIlnRLhO1ESbramydQJk87I1OoBWFWxAtiNxxfxhQ4pbkaAfIIxwE5rnRh9mrJUOTBBAWcyZ3EQd-_Ekg7zDhSakA5-MSMCFFVifDp9MVf942EzPu43h0JJxpfyvkWCUwIqux04nTqSN9g52O9l6aqExdLhS5V4MYtVnGeKv278JRSp6rj4cFVK-GgrbVUbQTjIIHdbqS-e5rHg6sdI7aLF-kM0D82CUNDbyaSuHJbE2D4K7tSr6j6Vyk_HhWQzbYK2lWWNsjQ_sJdXzVbKSnKZXIaAVCoLSWUi_mF1TpvLGMMEH7yYpzumzGIjxrzJAG59d5WX7l63gHdC6cn3TUIVCzfr-GoClI_ktxLb_TkRuIbW6HAJ1Bkd0NGiSpM9Mc5BYyDVEDyfliB39fhEy5m4QWslucZMJYA6
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https://www.do-fenix.sk/2020/03/denne-plany-c-1/ 
https://www.radambuk.cz/tipy-pro-volny-cas-moje-denne-plany-detska-organizace-fenix-sk/ 

 

https://www.do-fenix.sk/2020/03/denne-plany-c-1/?fbclid=IwAR3Ascup68ihl7zVbWEq-zmy1jULMTvKk86ye1EkHSVOTo410JQxl4tdC6U
https://www.radambuk.cz/tipy-pro-volny-cas-moje-denne-plany-detska-organizace-fenix-sk/
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Poznáš jarní květiny??? 

 

https://mitkamjit.cz/?clanek=1350 

Autor: Dům dětí a mládeže Hranice 

https://mitkamjit.cz/?clanek=1350
http://www.ddm.hranet.cz/
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Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 

 

 


